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Svensklärare är den grupp språkvårdare som kanske har störst konkret inflytande på sin 
målgrupp. För att undersöka deras attityder till språkriktighet genomförde Catharina Grünbaum 
1976 för dåvarande Språknämndens räkning en enkätundersökning som ställdes till svensklärare 
vid 1 600 högstadie- och gymnasieskolor. Syftet var att kartlägga svensklärarnas attityder till 
olika språkdrag och språkriktighetsproblem. Resultatet av enkäterna sammanställdes i två 
rapporter och gav en bild av svensklärarnas syn på svenska språket och elevernas språk vid den 
här tiden (Grünbaum 1976 och 1982). 

Sedan dess har Språknämnden och sedermera Språkrådet inte genomfört någon liknande 
undersökning, men delar eller varianter av Grünbaums studie har upprepats i studentuppsatser 
(Rickelvik 2011, Nyström 1979). Det finns också vissa liknande synkrona undersökningar: Catrin 
Norrby och Gisela Håkansson har gjort attitydundersökningar med såväl lärare som elever vid 
svenska skolor i Sverige och utlandet (Norrby & Håkansson 2011). 

I det här föredraget presenterar vi en undersökning där vi upprepar Grünbaums undersökning från 
1976 och diskuterar förändringar i attityder kring klassiska språkriktighetsfrågor som valet 
mellan de och dem, större än jag/mig och var/vart, men också mindre typiska frågor som 
elevernas ordförråd. Resultaten tyder på att det har skett vissa förändringar i lärarnas attityder – 
framför kan man se en större uttalad tolerans till variation och större medvetenhet om 
kontextuella förhållanden som texttyp och genre. 
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