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ABSTRACT 
Syftet med undersökningen är att undersöka de vanligaste språkfelen, på ord- och 

meningsnivå, i gymnasieelevers uppsatser samt att belysa några svensklärares tankar 

kring skrivundervisning.  

Skrivundervisningen i skolan har gått från att vara formalistisk till att bli mer och 

mer funktionalistisk. Genrepedagogik och en processinriktad skrivundervisning är 

enligt många forskare viktigt för att utveckla elevers skrivande och förbereda dem på 

kommande arbetsliv och högre studier. Samtidigt förs en diskussion kring det ökade 

internetanvändandets inverkan på ungdomars skriftspråk. 

Som underlag till undersökningen ligger 23 uppsatser skrivna av gymnasieelever 

under det Nationella provet i Svenska B ht 2007. Uppsatserna har rättats och 

undersökts med syfte att plocka ut de vanligast förekommande språkliga felen. 

Utöver detta har tre svensklärare intervjuats gällande deras åsikter kring, och sätt att 

arbeta med, skrivundervisning. 

Resultatet visar att de vanligaste felen i elevernas uppsatser är satsradningar, 

ofullständiga satser samt särskrivning av ord.  

Lärarna arbetar till viss del med en processinriktad skrivundervisning med 

responsgrupper. De anser att eleverna ofta särskriver och gör satsradningar men det 

största problemet anser de vara bristen på motivation och arbetslust hos eleverna. 
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1 INTRODUKTION 

 

Genom att lyssna, tala, fråga och svara använder vi språket och lär oss att anpassa 

det till olika situationer. Detta görs inom de sociala grupper alla människor tillhör, 

som till exempel i familjen, bland kamraterna, på arbetsplatsen och i skolan. Med 

andra ord utvecklas språket i umgänget med andra människor. Skolans uppgift i 

språkträningen är att hjälpa eleverna att utveckla ett så rikt och mångsidigt språk 

som möjlig. De ska kunna anpassa språket till olika situationer. Därtill ska skolan 

hjälpa eleverna att lära sig en särskild språkform, skriftspråket, som har sina egna 

speciella regler och normer. Att kunna skriva är en personlig tillgång som hjälper 

oss att sortera våra tankar, att komma ihåg det som är viktigt för oss och att 

kommunicera med andra. Skriftspråket har en större räckvidd än talspråket, genom 

skrift kan vi nå människor på en annan plats och i en annan tid, och är ett viktigt 

medel för att göra sig hörd i samhället (Petersson/Badersten, 1977). 

I kursplanen för svenska B står det att efter genomförd kurs ska eleven: 
 

kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar 

och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och 

budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte samt ha utvecklat 

skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i 

kommande studier och arbetsliv (Utbildningsdepartementet, 2000). 

 

I dessa målbeskrivningar har skriftspråket en tydlig roll och förmågan att kunna 

uttrycka sig i skrift handlar till stor del om ett korrekt språk. Den här uppsatsen har 

som syfte att undersöka några elevtexter för att se hur skriftspråkets regler och 

normer följs. I samband med textanalyserna görs även ett antal lärarintervjuer där 

skrivundervisning diskuteras. Intervjuerna har som syfte att belysa lärarnas tankar 

kring skrivundervisning och deras svar sätts i samband med tidigare forskning samt 

med elevuppsatserna. 
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2 BAKGRUND  

I bakgrundskapitlet redogörs för forskares syn på skrivundervisning samt 

resultaten av tidigare forskning kring elevers skrivande. Då datorn finns med som 

skrivverktyg i det undersökta materialet återges även i korthet en undersökning 

kring datorns påverkan på språket.   

2.1 Skrivundervisning  

Under 1980 och 90-talen har intresset för skrivande och skrivpedagogik varit 

intensivt. En förklaring till detta ligger i framväxten av ett nytt skrivpedagogiskt 

synsätt, det processorienterade. Catharina Nyström (2000) förklarar att den nya 

skrivpedagogiken har växt fram som en motpol till en mer traditionell 

produktorienterad skrivpedagogik där skrivandet skedde vid ett tillfälle och den 

första produkten bedömdes. Centralt för en processorienterad skrivundervisning är 

bland annat tanken att skrivförmågan utvecklas i samspel med andra människor. 

Lärarens roll som handledare betonas av metoder som loggskrivning och 

responssamtal och det kommunikativt funktionella ges mer uppmärksamhet än 

detaljer och formella aspekter. Eleven ses som subjektet i skrivande, och språk och 

tanke är tätt förknippade med varandra.  

Torlaug Lökensgard Hoel (2001) lyfter fram att arbetet med responsgrupper är 

en stor del av den processorienterade pedagogiken. Tanken med responsgrupper är 

att eleverna får chansen att kommentera varandras texter i olika stadier av 

skrivandet för att öka medvetenheten om sitt eget och andras skrivande. De får på 

så sätt hjälp att utveckla skrivförmågan. Utifrån det processorienterade perspektivet 

på skrivande brukar man dela in arbetsprocessen i olika faser: idéfas, första utkast, 

responser, omarbetning osv. Idéfasen och responsfasen brukar organiseras som 

elevsamarbete. 

Det processpedagogiska tänkandet finns nu inskrivet i skolans kursplaner där 

det för ämnet svenska bland annat står att ”utbildningen i ämnet svenska syftar till 

att utveckla förmågan att tala och skriva väl samt att öka lyhördheten för andras 

språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift.” Kursplanen säger även att ”genom 

språket sker kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande 

tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, 

granska kritiskt och värdera”(Utbildningsdepartementet, 2000). 
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Lökensgard Hoel (2001) menar vidare att den teoretiska grunden för lärande 

genom responsgrupper bygger på en sociokulturell lärosyn. Den menar att lärande 

är en form av social och kulturell praxis som förverkligas genom aktivt deltagande i 

konkreta situationer. Vi tillägnar oss med andra ord kunskaper genom interaktioner 

med mer erfarna medlemmar av vår kultur (till exempel i skolan) genom språket, 

men vi lär oss även av dem som ger oss nya perspektiv och har andra åsikter. Det är 

samspelet med omgivningen som formar och utvecklar oss. Lökensgard Hoel 

menar att det finns för lite forskning för att kunna säga att eleverna med säkerhet 

blir bättre på att skriva om de får arbeta med responsgrupper. Däremot menar hon 

att genom att vara kritisk till andras texter lär du dig även att vara kritisk till din 

egen. Samtalen kring texter och möjligheten att få klä abstrakta tankar i ord är nog 

så viktigt.  

I boken Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik skriver Gunilla Molloy 

(2007) att skrivandet behöver vara ett kommunikativt samspel med andra för att 

eleven ska kunna utveckla det egna lärandet och skrivandet på bästa sätt. Molloy 

anser att läsa och tala om andras texter, vare sig det är andra elevers eller etablerade 

författares, kan berika elevernas tänkande kring sitt eget skrivande. Genom att tala 

om ett gemensamt intresse, som varandras texter, kan eleverna berika det egna 

tänkandet och i förlängningen utveckla en större, kunskap, förståelse och 

kompetens i skrivandet såväl som i andra delar av lärandet. 

Molloys tankar delas av Olga Dysthe m.fl. (2002) som påpekar att skrivandet är 

en ensam verksamhet men skrivandet är också en social aktivitet. En text är alltid 

menad för någon att läsa och kan på så sätt ses som ett samtal med en läsare. Det är 

även viktigt att få feedback från lärare och andra skribenter för att utveckla 

skrivförmågan. Språket är vårt viktigaste hjälpmedel för reflektioner, tankar och för 

att strukturera vår inre värld och det är vårt viktigaste kommunikationsmedel. 

Lökensgard Hoel (2001) menar vidare att för att fungera optimalt ska arbetet med 

responser och responsgrupper utgöra en integrerad del av själva skrivhandlingen. 

Skrivandet ska bli en ständig dialog mellan skribenter, texter och läsare. Dialogen 

inom responsgruppen gruppen blir en process där eleverna tillsammans skapar 

mening och bygger kunskap.  



6 

2.1.1 Formalia och kommunikation i ett samband 
I skrivundervisningen var det som tidigare nämnt under några årtionden 

populärt att bortse från skriftspråkets regler. Strömquist (1993) förklarar detta 

synsätt med lärares vilja att främja elevernas kreativitet och produktivitet. Kravet 

på regelefterföljelse minskades eftersom detta krav ansågs ha en hämmande effekt 

på elevernas skrivutveckling. Strömqvist menar dock att detta synsätt inte är helt 

försvarbart. För mycket regler kan visserligen hämma skrivglädjen men eleverna 

måste även få en chans att utveckla och förbättra sin skrivförmåga genom att 

tillägna sig normer och regler för språket. Eleverna har rätt att under sin skolgång få 

tillgång till våra vanligaste skrivregler samt få kunskap om skillnaderna mellan 

talspråk och skriftspråk. Strömquist (1993) förespråkar en processinriktad 

skrivundervisning där kreativitet och formalia kan samspela. Hon menar att en 

ändamålsenlig skrivundervisning bör omfatta även skrivandets formella sida. En 

viktig del i detta synsätt, precis som i all annan instruktion kring skriftlig 

framställning, är att diskussionen kring formalia genomförs i meningsfulla 

sammanhang samt kopplas till elevens egen textproduktion. Lösryckta 

helklassövningar är bortkastad tid och möda. Det är i samtalet om den enskilda 

texten som formen bör diskuteras.  

Lars-Göran Malmgren (1996) skriver om en formalisering av språkinlärningen 

som innebär att en färdighet tränas isolerat tills den sitter automatiskt och först då 

används den för ett syfte i en språksituation. I en tidig läsinlärning kan det gå till så 

att en bokstav i taget tränas tills den känns igen, kan uttalas och skrivas. Först efter 

att alla bokstäver på så sätt gåtts igenom börjar själva läsningen av någon 

meningsfull text.  
Den formella delfärdigheten – oavsett om det är artikulationstekniken, 
inlärning av nya ord, meningsbyggnad, förmågan att böja ord med rätt ändelse, 
förmågan att skriva ett referat eller en instruktion, ta ut det väsentliga ur en 
faktatext, läsa flytande eller argumentera väl – förutsätts kunna övas för sig 
som en teknik. (Malmgren, s.54, 1996) 

 
De färdigheter som räknas upp i citatet ingår alla i svenskundervisningen, men 

det finns olika sätt för eleverna att tillägna sig dem. Motsatt en formaliserad 

språkinlärning nämner Malmgren (1996) det som brukar kallas funktionalisering 

och som stämmer överens med Strömqvists (1993) tankar om meningsfullhet och 

formalia i ett samband. Det som saknas i formaliseringen är centralt i 

funktionaliseringen. Språket utvecklas i kunskapssökande sammanhang. I en 
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tillämpad situation med undersökande arbete använder eleverna olika språkliga 

färdigheter, lär sig språkliga genrer och utvecklar förmågan att läsa olika sorters 

litteratur. Språkets formsida tränas i de situationer den behövs för att lösa ett 

problem och föra arbetet framåt (Malmgren, 1996). 

Anders Mehlum (1995) är av samma åsikt som Strömquist (1993) och 

Malmgren (1996): 

 
Instrumentella övningsritualer har en tendens att dölja att bruksvärdet med de 
”språkbitar” elever övar sig på är att de ska bli delaktiga i ”hela texter” för att 
på så sätt kunna få kontakt med omvärlden. (Mehlum, s. 14, 1995) 

 

Mehlum menar att en sådan här instrumentell inlärning leder till att eleverna 

tillägnar sig vissa färdigheter, men utan att veta vad de ska göra med det de lärt sig. 

Språkförmågan och färdigheten att skapa meningsbärande och kommunikativa 

texter är den viktigaste delen i skrivträningen men får stå tillbaka då tid läggs på att 

isolerat träna mindre delar av språket. Den formella träningen måste visserligen 

finnas med men då ske i samband med att eleverna i skrift meddelar sig med andra 

och övar kommunikativa färdigheter. Risken med ständig fokus på rättskrivning är 

att eleverna endast ser sina brister och drar slutsatsen att de varken har förmågan 

eller rätten att yttra sig. De behöver en språklig självtillit som kommer genom att 

fördelar lyfts fram lika mycket som nackdelar och att den kommunikativa biten av 

skrivandet får minst lika stor plats som den formella (1995). 

2.1.2 Genrekompetens 
Brukstexter kan delas in i något vi kallar för genrer. Enligt Hellspong och 

Ledin (1997) är en genre en socialt förankrad textsort som hör till en viss 

verksamhet, till exempel ett yrke, och som har fått sitt namn av dem som använder 

den. Exempel på genrer är tidningsledare, kåserier, reportage, servicemanualer, 

protokoll och deckare. Reglerna för hur en viss genre ser ut kan vara mer eller 

mindre strikta. En börsrapport måste vara ytterst detaljerad medan ett 

tidningsreportage har vissa ramar men ges mer frihet. Genom att vara medveten om 

en texts genre och verksamhet vet skribenten och läsaren på ett ungefär hur den ska 

se ut i form av innehåll komposition och stil. Cope och Kalantzis (1993) diskuterar 

fördelarna med genrepedagogik. De menar att i ett skolperspektiv ger kunskap om 

genrer eleverna möjlighet att förstå språket som ett medel för kommunikation inom 

olika situationer och inhemska kulturer. Eleverna ser vilket språk och vilken 
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struktur som används för olika texter och lär sig förstå meningen i att behärska 

olika genrer och dess stilar. Grammatik och formalia kommer in i de sammanhang 

de behövs. 

En viss sorts brukstexter hör till en viss sorts verksamhet och tilltalar då även en 

viss sorts människor. Intresse, förkunskaper och en vana att läsa dessa texter 

behövs för att till fullo tillgodogöra sig dem. Det är detta som kallas 

genrekompetens. För de flesta barn är skolan det ställe där de först kommer i 

kontakt med brukstexter men Hellspong och Ledin (1997) är tveksamma på om 

elever egentligen utvecklar genrekompetens för något annat än skoluppsatser. De 

menar att det är svårt men viktigt för skolan att skapa verkliga skrivsituationer och 

på så sätt få levande texter.  
För att lära sig behärska t.ex. nyhetsartikeln krävs det egentligen tillgång till en 
tidningsredaktion. Ändå måste det vara en viktig uppgift för skolan att lära 
eleverna att läsa och förstå olika former av bruksprosa, inte bara de 
pedagogiska texttyper som uppträder i dess egen undervisning. (Hellspong & 
Ledin, s. 29, 1997) 

 

Enligt Lökensgard Hoel (2001) är genrer i hög grad relevant för 

responsgrupper. För att kunna få och ge relevant feedback behöver eleverna veta 

vilka normer och regler som gäller för just den texten som bearbetas och i vilken 

situation den är ämnad att fungera. Det ideala vore att läraren skapar 

kommunikationssituationer i klassrummet som ger eleverna möjligheter att tillägna 

sig olika genrer. 

2.1.3 Skrivandets motgångar  
Lökensgard Hoel (2001) skriver om själva skrivsituationen utifrån en 

texttriangel där texten delas upp på olika nivåer. Texttriangeln är uppdelad i den 

lokala nivån, den globala nivån och flera nivåer där emellan. Globala nivåer 

omfattar vanligtvis de delar av texten som ligger på ett mer övergripande, abstrakt 

plan medan lokala nivåer omfattar delar som är mer konkreta och specifika. De 

globala nivåerna kan exempelvis handla om textens helhet och sammanhang samt 

om själva skrivsituationen där till exempel syfte med och mottagare för texten 

ingår. På de lokala planen kan mindre enheter som rättskrivning, ordval och satser 

bearbetas. Elever som är svaga eller orutinerade som skribenter tycks ha stora 

svårigheter med att planera och få grepp om den globala textnivån. Lökensgard 

Hoel (2001) menar att den lokala nivån kräver så mycket av skribenten att de mer 
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avancerade nivåerna blir ohanterbara och svåra att få översikt över. Detta blir 

särskilt tydligt när det gäller utredande eller argumenterande texter. Detta innebär 

att ju bättre man behärskar de lägre, lokala, nivåerna, desto mer energi kan man 

frigöra för att koncentrera sig på de högre, globala nivåerna. För en erfaren skribent 

är detta en fördel då problem kring rättskrivning, skiljetecken, syntax m.m. löses 

per automatik och inte kräver någon större mental energi. En erfaren skribent kan 

växla mellan och hantera flera nivåer samtidigt (Lökensgard Hoel, 2001). 

Enligt Strömquist beror många av de svårigheter elever har med skrivande helt 

enkelt på att de har skrivit för lite. De har inte fått en chans att automatisera sitt 

skrivande. Tid för övning är centralt för skrivutveckling och en processorienterad 

skrivundervisning kan vara mycket betydelsefull för de elever som av olika orsaker 

har problem med sitt skrivande. Den svaga skribenten får hjälp på olika stadier av 

sitt skrivande vilket kan motverka känslan av att inte kunna och istället främja 

skrivglädje. En övergripande planering av texten i sin helhet samt genomarbetning 

av stoffet är till stor hjälp när skribenten först sätter fingrarna på tangentbordet eller 

pennan på papperet. Själva formuleringen av texten kräver mycket kraft och energi 

och förarbetet kan då hjälpa. Under skrivandet pågår en massa mentala aktiviteter 

samtidigt som skribenten ska klara av att samordna. Det kan handla om innehåll, 

form och disposition. En preliminär plan för framställningen i sin helhet ger plats 

till de mer detaljerade formuleringsaktiviteter som pågår under skrivandets gång. 

Planering är därför särskilt värdefull för den som är ovan eller har problem med 

skrivandet (1993). 

2.1.4 Varför gör man fel? 
Tor G. Hultman och Margareta Westman (1977) beskriver en undersökning 

kring språk och språkfel i gymnasistuppsatser. De menar att ett språkfel kan 

definieras som de faktorer som hindrar eller stör kommunikationen mellan texten 

och läsaren. Det kan göra texten oklar och oavsiktligt ge flera tolkningsmöjligheter, 

det kan irritera läsaren som inte får ett ”flyt” i sin läsning eller det kan göra texten 

obegriplig (1977).  

Ulf Teleman (1979) har satt namn på tre feltyper som förklarar varför en elev 

gör de fel den gör under skrivningen. Han kallar dessa: normkonflikt, normlucka 

och maskineriet strejkar. Normkonfliktfel betyder att eleven gör fel därför att 

talspråket inte överensstämmer med skriftspråkets normer. Detta kan bero på 
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elevens dialekt eller helt enkelt de uttryckssätt eleven använder sig av i det privata. 

Om eleven har en normlucka innebär det att den inte har kunnat eller hunnit 

tillgodogöra sig de uttryck och begrepp som inte behövs i den privata språksfären 

men som ett korrekt skriftspråk kräver. Det kan handla om stavningsregler eller nya 

ord och begrepp. När maskineriet strejkar beror det inte på att eleven inte är 

medveten om reglerna, utan på att den inte klarar av att följa dem. Det kan bero på 

att syftet med den aktuella meningen inte är genomtänkt eller att den kräver en 

komplex struktur som gör att eleven ”tappar bort sig”. Teleman menar att lärare 

ofta klassificerar dessa fel som trötthets- eller slarvfel då eleven egentligen kan men 

ändå gör fel. Gränserna mellan dessa feltyper är ibland hårfin men det viktiga är 

inte att sätta rätt namn på ett fel utan diskussionen kring varför felen görs (Teleman, 

1979). 

2.2 Gymnasisters skrivförmåga 

   Gymnasisters skrivande har vid flera tillfällen har blivit undersökt men ofta 

med ett vidare perspektiv än vad som görs i denna uppsats. Många undersökningar 

berör texternas små språkliga enheter men fokuserar i det stora hela på själva 

skrivandet eller större språkliga enheter än ord och meningar (Knutsson, 2001).  

   Knutsson (2001) har undersökt gymnasieelevers specialarbeten för att utröna 

vilka grammatiska fel som förekom, hur frekventa dessa fel var och vad man i 

språkriktighetslitteratur ansåg om dem. Han fann att det vanligaste felet var 

satsradning följt av konstruktionsfel, dubbel syftning, kongruensfel och felaktig 

syftning med pronomen. Knutsson anser att grammatiska kunskaper, och 

framförallt grammatiska diskussioner är av stor betydelse för elevers 

skrivutveckling. Det finns dock ingen kommentar om i vilka sammanhang dessa 

diskussioner bör förekomma (2001).  

1977 genomförde Tor G. Hultman och Margareta Westman en undersökning 

kring ordförrådet, ordklassfördelningen, syntaxen och de grafiska felen i 151 

uppsatser skrivna av elever i årskurs 3 på gymnasiet. Syftet med undersökningen 

var bland annat att se om eleverna nådde upp till målen för skrivträningen som 

fanns i den dåvarande läroplanen Lgy 70 samt jämföra elevernas språk med 

bruksprosans. Resultaten visade nedslående att eleverna inte alls nådde upp till de 

krav skolan ställde och att det fanns ”betydande och allvarliga språkklyftor mellan 

gymnasister och vuxna” (1977). I undersökningen diskuterar författarna elevernas 
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uppsatser efter vilket betyg de fick. Uppsatserna benämns som till exempel ettor 

eller femmor. Ettorna bedömdes ha ett skriftspråk som låg nära talspråket och 

medan femmornas språk var mer likt bruksprosan. Över- och felanvändandet av 

underordnade satser och satsförkortningar var enligt Hultman och Westman (1977) 

ett problem för gymnasisterna som istället skulle vinna på att skriva korta meningar 

med få bisatser.   

En nyare undersökning kring gymnasisters skrivande är Catharina Nyströms 

avhandling från 2000 som heter just Gymnasisters skrivande. Nyström undersöker 

när, vad och hur eleverna skriver. Hon försöker utröna om eleverna har de 

skrivkunskaper som omnämns i läroplanerna men kommer fram till att det ofta inte 

är fallet. Nyström kommenterar bland annat att eleverna har mycket bristfälliga 

genrekunskaper och ofta skriver med ”otydliga kommunikativa mål”. Resultatet i 

hennes undersökning pekar på att eleverna förvärvar få genrer under sin skoltid och 

att flera av genrerna förblir otydliga för dem. Nyströms undersökning gäller 

skrivandet och texten som helhet vad gäller genre och sammanhang, men är ändå 

intressant att nämna då den här uppsatsen i vissa delar handlar om 

skrivundervisning (Nyström, 2000). 

2.3 Datorns betydelse för skrivandet 

Det dagliga datoranvändandet för gemene man är relativt nytt. Företeelsen att 

skolorna har datorer och datasalar som eleverna har stor tillgång till är fortfarande 

inte vanlig och därför finns det heller inte så mycket undersökt kring datorer och 

elevers skrivande. Den avhandling som får stå som ensam källa för datorns 

eventuella påverkan på språket är Ylva Hård af Segerstads Use and Adaptation of 

Written Language to the Conditions of Computer-Mediated Communication (2002). 

Hård af Segerstad har undersökt hur det svenska språket används och anpassas till 

olika sorters dator-förmedlad kommunikation (förf. översättning; computer-

mediated communication) så som e-mail, chat och sms. Hon har samlat in en 

mängd exempel, skrivna både av vuxna och av ungdomar, på den här sortens texter 

och till viss del jämfört dem med traditionellt skrivna brev med papper och penna.  

Hård af Segerstad (2002) påpekar att rädslan för att Internet och den dator-

förmedlade kommunikationen har funnits lika länge som den formen av 

kommunikation har varit möjlig. Språket som används i chat och e-mail är ofta 

förenklat och följer inte skriftspråkets regler. Det finns en oro att denna förenkling 
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ska överföras på språket i sin helhet. Dock nämner Hård av Segerstad att det finns 

forskare som menar att internetspråk kan vara både uttrycksfullt och effektivt 

genom användandet korta meningar och uttryck av attityd i form av utskrivna ljud 

och ansiktsuttryck, ofta i form av smilies.  Även snabba byten av ämne, slangord 

och enligt skriftspråket icke-korrekta grammatiska konstruktioner är något vi vant 

och vid och förväntar oss i talspråket. De fördelar som kommer med att tala med 

någon, ansikte mot ansikte, har vi nu skapat en motsvarighet för i internetspråket 

(2002). 

Hård av Segerstad (2002) visar även i sin undersökning att strategier för att 

spara tid, energi och utrymme utvecklas hos användare av e-mail, chat och sms som 

visar på en stor språklig medvetenhet. Hon menar att språket är väl anpassat för 

dess syfte och på ett kreativt sätt får fram både innehåll och känsla i korta texter. 

Internetspråket har enligt Hård av Segerstad (2002) inte försämrat svenskarnas 

språk, utan snarare utvecklat deras förmåga att anpassa språket efter den nya 

teknikens krav på sparsamhet och kreativitet.  
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3 PROBLEM 

Undersökningen har som syfte att visa på vanliga språkfel i gymnasieelevers 

uppsatser, samt redogöra för några svensklärares kommentarer om elevernas 

skrivande och hur de arbetar med skrivträning. Även datorns inverkan på 

skrivandet tas upp. 

Frågeställningar: 

- Vilka språkfel är vanligast förekommande i elevernas uppsatser? 

- Hur ser svensklärarna på skrivande och skrivundervisning? 

- På vilket sätt inverkar datorn på elevernas skrivande? 
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4 METOD 

Metoderna som använts är textanalys och intervju. De beskrivs var för sig i detta 

kapitel. Först beskrivs den språkliga analysen och de aspekter som tittats på i 

elevtexterna. Även urval, genomförande och databearbetning beskrivs.  

4.1 Textanalys  

Olle Josephson m.fl. (1990) menar att vid en strukturell analys studeras språkliga 

detaljer och deras samspel med varandra i texten. Syftet med en strukturell analys 

varierar och kan till exempel användas för att analysera skillnader språket hos äldre 

eller yngre elever eller mellan talspråk och skriftspråk. Ett annat exempel är att, 

som i den här uppsatsen, göra en analys för att undersöka vanliga språkfel i 

elevtexter. Vid en strukturell analys kan språket analyseras på teckennivå, ordnivå, 

meningsnivå, och styckenivå samt ytterligare nivåer ”ovanför” stycken. För alla 

språknivåer, alltifrån stavning till disposition, finns det normer och allmänna 

bestämmelser för hur texten ska se ut. I den här undersökningen analyseras 

elevtexterna på ord- och meningsnivå. Maria Bolanders Funktionell svensk 

grammatik (2005) har fått ligga till stöd för de regler som beskrivs i resultatkapitlet 

för den här undersökningen. 

4.1.1 Lexikogrammatik 
Frågor som rör enskilda ord i en text samt hur orden sedan sätts samman i fraser, 

satser och meningar ingår i något som kallas lexikogrammatik (Hellspong och 

Ledin 1997). Lexikogrammatiken är viktig för textens innehåll, funktion och stil 

men i den här undersökningen läggs tyngden på dess formella sida. Inom 

lexikogrammatiken finns ett oändligt antal språkdrag att ta upp men i det följande 

diskuteras kort de drag som undersöks i elevuppsatserna. 

Ordklasser och ordbildning är centralt i lexikogrammatiken. Med ordklasser 

menas den traditionella indelningen i substantiv, verb, etc. och med ordbildning 

olika slags sammansättningar, avledningar och böjningar av orden (Hellspong och 

Ledin 1997). I det undersökta materialet har orden studerats med tanke på 

influenser från talspråket. 

   Ord bygger upp fraser, som består av ett huvudord och kan utvecklas med 

bestämningar eller attribut, och fraser bygger upp satser. En sats är en konstruktion 
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med subjekt och predikat och kan delas upp i huvudsats och bisats. En huvudsats 

klarar sig på egen hand mellan stor bokstav och punkt medan en bisats är 

underordnad huvudsatsen och måste kopplas till en huvudsats för att fungera. En 

mening är allt mellan stor bokstav och punkt och kan bestå av bara ett ord, flera ord 

eller sammansatta huvud- och bisatser(Hellspong och Ledin 1997).  

För den här uppsatsen har meningsbyggnaden i elevernas texter undersökts med 

fokus på sats-, syftnings- och andra konstruktionsfel. Även enstaka ord diskuteras 

och då först och främst vad gäller talspråklighet och särskrivning.  

4.1.2 Urvalsgrupp 
Till grund för uppsatsen ligger 23 texter skrivna av gymnasieelever i årskurs 2. 

Eleverna går naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller teknisk linje. Texterna 

skrevs under det Nationella provet i svenska B i november 2007. De 23 texterna är 

ett urval ur från början 50 texter. För att underlätta jämförelse och diskussion kring 

dem valdes texter av samma typ. I det här fallet valdes argumenterande och 

diskuterande texter eftersom de flesta elever valt uppgifter som krävde den sortens 

text.  

4.1.3 Genomförande och databearbetning 
 De berörda lärarna tillfrågades via telefon om uppsatserna fick användas till den 

här undersökningen och svaret blev positivt, varefter de kopierade uppsatserna 

mottogs. På dessa 23 uppsatser har en språklig analys gjorts som inriktar sig på ord 

och meningar. Uppsatserna har lästs igenom flera gånger och språkfelen har 

kategoriserats efter meningsbyggnadsfel och ordfel. De fel som redovisas i 

undersökningen är de som mest påverkar texten och de som är vanligast 

förekommande.  

4.1.4 Etiska aspekter 
Vilken uppsats som hör till vilken elev framgår inte av materialet då alla namn och 

de flesta klasstillhörigheter sedan innan är borttagna av lärarna. Efter 

undersökningens slut förstörs elevuppsatserna för att undvika vidare spridning.   
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4.2 Intervju  

Nedan följer en redogörelse för de intervjuer som ligger till grund för en del av 

undersökningen. Urvalsgrupp, genomförande och databearbetning beskrivs i 

korthet. Som stöd till redovisning av intervjumetod ligger Jan Trosts bok 

Kvalitativa Intervjuer (1997).  

4.2.1 Urvalsgrupp 
Inför den här uppsatsen genomfördes forskningsintervjuer vilket här innebär att 

intervjuer gjordes med tre svensklärare på en gymnasieskola. Fem lärare 

kontaktades via e-mail med förfrågan om de ville ställa upp och tre återkom med ett 

positivt svar. Alla tre är kvinnor, men med olika erfarenhet och utbildning. Två av 

lärarna undervisar i den naturvetenskapliga respektive den tekniska klassen vars 

uppsatser utgör en del av forskningsunderlaget, medan en lärare inte undervisar 

någon av klasserna. Läraren för den samhällsvetenskapliga klassen tillfrågades om 

en intervju men hade under perioden inte tid att ställa upp.  

4.2.2 Genomförande 
De tre intervjuerna gick till på följande sätt; Det ställdes öppna frågor utifrån en 

intervjuguide samt följdfrågor beroende på de ämnen som diskuterades. (se: Bilaga 

1) Intervjuerna var strukturerade så att de kunde jämföras med varandra på så sätt 

att vissa frågor ställdes till alla tre och de ombads berätta om liknande situationer. 

Intervjuerna hade trots detta låg grad av standardisering vilket innebär att frågorna 

ställdes i olika ordning beroende på hur samtalet med den intervjuade artade sig och 

följdfrågorna grundade sig på lärarnas svar.  

För den här undersökningen lämpade det sig att använda intervjuer då detaljerad 

information och personliga åsikter var intressanta. Möjligheten att styra 

diskussionen, ställa både förberedda och spontana följdfrågor samt be om 

förtydligande var en förutsättning för att få nödvändig information. I förarbetet 

genomfördes en pilotintervju för att undersöka om frågorna behövde revideras eller 

om teman kom upp som var intressanta att ta med i de följande intervjuerna. 

Intervjuguiden förändrades inte i stort efter pilotintervjun men mer energi lades på 

följdfrågor, förtydligande och detaljer i de följande intervjuerna för att underlätta 

bearbetningen av materialet.  
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De tre intervjuer som använts i rapporten varade var och en i ca en timma och 

genomfördes i en konferenslokal på skolan. Endast intervjuaren och den intervjuade 

läraren var närvarande och samtalet spelades in.  

4.2.3 Undersökningsinstrument 
Trost (2005) menar att vid en kvalitativ intervju ska intervjuguiden bestå av stora 

frågeområden för att respondenten ska ges utrymme att svara utförligt. Frågorna till 

intervjuerna för den här undersökningen (se Bilaga 1) utgår ifrån de områden som 

var relevanta i förhållande till elevtexterna och tidigare forskning kring 

skrivundervisning.  

Intervjuerna inleddes med korta, enkla frågor om vad lärarna undervisade i för 

ämnen och hur länge de hade arbetat på gymnasiet och på den aktuella skolan. 

Detta för att göra dem bekväma inför intervjusituationen. Följande frågor 

behandlade skrivundervisning, bedömning av elevtexter, grammatikundervisning 

och språkfel i elevtexter. Frågorna formulerades så att lärarna skulle berätta så fritt 

som möjligt om deras tankar kring dessa ämnen. Även följdfrågor fanns med i 

intervjuguiden i det fall förtydligande eller mer ingående beskrivning av något 

behövdes.  

4.2.4 Databearbetning 
Intervjuerna transkriberades och lästes flera gånger för att få fram de 

diskussionsämnen som var mest centrala för den här uppsatsen. Lärarnas svar har 

sedan jämförts med varandra och i resultatet framgår både likheter och skillnader i 

deras åsikter. Svaren har kategoriserats efter diskussionsämne och sedan 

tydliggjorts genom ytterligare uppdelning. 

4.2.5 Etiska aspekter 
Intervjuerna genomfördes vid den tid och på den plats som lärarna själva önskade. 

De intervjuade upplystes om att varken deras namn eller skolan skulle nämnas i 

uppsatsen och att inspelningarna skulle förstöras efter det att bearbetningen av dem 

var klar.  
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4.3 Metodkritik  

Den här undersökningen har genomförts på ett relativt litet material och resultatet 

står endast för de 23 uppsatserna som analyserats och de 3 lärarna som intervjuats.  

Intervjuaren och respondenterna var sedan tidigare bekanta och detta kan ha både 

negativa och positiva följder. Eventuellt kan respondenterna vara försiktiga i sina 

svar och avstå från att dela med sig av sina åsikter om ämnet är känsligt. I den här 

undersökningen var bekantskapen dock en positiv faktor då det verkade som om 

respondenterna slappnade av och intervjun på många sätt liknade ett samtal. Antalet 

intervjuer var inte så många som kunde önskas då många av de tillfrågade svarade 

nej till en intervju. Inte heller var alla de intervjuade lärare kopplade till de klasser 

vars uppsatser analyserades vilket hade kunnat ge mer underlag till diskussion och 

slutsatser.  

Analysen av elevtexterna genomfördes av en person och resultatet visar då endast 

en tolkning av felen. Dock understöds analysen av litteratur om textanalys och 

grammatik och tolkningarna vilar på vedertagna normer och regler för skriftspråket. 
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5 RESULTAT   

Exemplen som följer under varje rubrik i kapitlen meningsbyggnadsfel och 

ordfel får stå som typexempel på fel som förekom ofta eller fel som på något sätt 

stör flytet i texten. Alla fel tas inte upp i resultatet utan endast de som uppfattades 

som mest frekventa och mest störande för texten.  

Lärarintervjuerna redovisas tematiskt utifrån intervjuguiden och lärarnas svar. 

Rubrikerna skrivundervisning, bedömning, vanliga språkfel och grammatik får visa 

de områden som berördes under intervjuerna och som senare i uppsatsen diskuteras 

i förhållande till bakgrundskapitlet.  

5.1 Meningsbyggnadsfel 

I de undersökta uppsatserna hittades till största del exempel på satsbyggnads-, 

syftnings och konstruktionsfel. Varje feltyp exemplifieras och förklaras i korthet. 

5.1.1 Satsradning  
Satsradning är en av de feltyper som förekom mest frekvent i elevernas 

uppsatser. Sammanlagt 25 satsradningar hittades där 3 uppsatser stod för 15 av 

dem. I 13 texter fanns några enstaka och i 7 uppsatser hittades inga satsradningar 

alls. I vissa texter var det med andra ord mer förekommande än i andra och de 

uppträder på olika sätt. Dock handlar det i alla fall om att två huvudsatser 

förekommer i samma mening utan ett korrekt bindeord. Istället har eleven endast ett 

komma eller ett blanksteg mellan satserna.  

Satsradningarna kan se ut på följande sätt: 

 
1. Alla ungdomar vill ha en hjälte att se upp till, men det finns ju ett val, vad 

för slags hjälte väljer du? 

2. Det är ju självklart inte bara negativt att titta på tv eller läsa serier, detta kan 

också vara väldigt lärorikt. 

3. Det som är kul är att jag träffar nya personer dagligen inte bara personer från 

mitt hemland även personer från andra länder, det är spännande och om man 

bor i samma land så kan man åka och träffa varandra och se hur de personerna 

ser ut. 
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I det första exemplet hade eleven behövt byta ut kommatecknet före frågan vad 

för slags hjälte väljer du? och istället sätta punkt. Detta hade inte bara skapat två 

korrekta meningar utan även gett mer kraft åt frågan som är ställd direkt till läsaren. 

Även i exempel 2 kunde eleven välja att sätta punkt istället för kommatecken efter 

serier och på så sätt skapa två meningar. Ett annat sätt att få en korrekt mening i det 

här exemplet är sammanfoga de två satserna till exempel med ordet utan. Exempel 

3 är en lång och rörig mening som mycket väl skulle kunna delas upp i tre, 

eventuellt fyra, kortare meningar. För det första behövs en punkt efter dagligen. 

Nästa sats, som till exempel kan avslutas efter länder, behöver skrivas om så att 

den får ett subjekt och ett predikat. Ett enkelt Det är i början av meningen skulle 

räcka. Efter hemland behövs även här ett litet utan. Den tredje och sista meningen 

skulle i så fall börja med Det är spännande (eventuellt Detta är spännande…) och 

sedan fungerar det hela vägen till eleven har satt sin punkt.  

De fall där de båda huvudsatserna binds samman med ett kommatecken skulle 

kunna ses som ett interpunktionsfel där eleven helt enkelt har valt fel tecken. Då 

interpunktionen fungerar bra i övrigt i uppsatserna ligger det närmre tillhands att 

eleven inte har kunskap om huvudsatser och bisatser och att interpunktionsfelen 

blir en konsekvens av detta. Det faktum att meningarna överhuvudtaget är skilda åt 

med ett tecken visar dock att eleven har någon sorts känsla för att det handlar om 

två olika satser, men det finns en osäkerhet om hur detta ska skrivas. Den här 

insikten saknas dock till exempel i tredje exemplet där en mening bara följer på en 

annan med ett mellanslag.  

5.1.2 Ofullständiga satser  
Det fanns hela 21 ofullständiga satser i det undersökta materialet. En 

ofullständig sats innebär här en sats som inte innehåller subjekt och/eller predikat 

eller en bisats som är skriven som en egen mening mellan stor bokstav och punkt. 

Det kan även vara fragment av en sats och bara bestå av enstaka ord.  
 

1. Olika sorters spel, även om man väljer tv-spel eller datorspel. Flykten är 

densamma. 

2. Som t.ex. när Britney körde mot rött utan körkort i Los Angeles. 

3. Känna närhet, kärlek. 

4. Kan göra en liknelse och säga att äter man lagom så mår man bra …  
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Exempel 1 är en mening som består av ett meningsfragment och en bisats. De 

tre orden Olika sorters spel innan kommatecknet får inte någon betydelse när de 

står för sig själva. Av helheten kan läsaren första vad som åsyftas men det är inte 

tydligt i meningen om orden är subjekt eller objekt. Resterande del av meningen är 

en fungerande bisats, men som inte heller får någon betydelse då första delen är 

felaktig. Meningen som följer direkt efter lyder: Flykten är densamma. För att få en 

korrekt svenska och ändå behålla meningsinnebörden skulle eleven kunna ha 

skrivit. Det finns olika sorters spel. Flykten är densamma vare sig man väljer tv-

spel eller datorspel.  

Exempel 2 är en bisats som är skriven som en egen mening. Denna typ av fel 

var relativt vanlig i uppsatserna. Ordet som är en bisatsinledare som, precis som det 

låter, visar att resten av meningen är en bisats.  En enkel sammankoppling med 

förestående mening, eventuellt med ett komma, hade rättat till felet 

Exempel 3 visar ett meningsfragment som saknar subjekt, läsaren får inte veta 

vad eller vem som känner. Genom att koppla ihop fragmentet med förestående 

mening skulle på ett enkelt sätt en korrekt mening kunna bildas.  … man behöver 

kontakt med riktiga människor, uppleva ansiktsuttryck, känna närhet och kärlek.  

Då meningen innehåller så pass starka ord som kärlek och närhet skulle den kunna 

ses som ett stildrag. Genom att sätta dessa ord för sig kan de bli ännu starkare. 

Dock höll uppsatsen de förekom i inte så hög nivå och meningsfragmentet räknas 

därför endast som ett fel.  

Felet i exempel 4 dök upp på några ställen och innebär att eleven har utelämnat 

subjektet i satsen. Då eleven skriver om sina egna åsikter behövs ett jag i början av 

meningen.  

5.1.3 Syftningsfel  
Sammanlagt 13 syftningsfel hittades i uppsatserna där två uppsatser stod för 8 

av felen och de resterande 5 hittades i 4 uppsatser. Exempel 1 och 2 visar den 

vanligaste typen av syftningsfel medan exempel 3 är av ett lite annorlunda slag. 

 
1. Jag tror att folk flyr från verkligheten för att de är delvis missnöjda med 

deras sociala image bland kamrater.  

2. Vi blir besvikna och hittar undanflykter, finner lösningar för att kunna ta sig 

igenom ytterligare en dag.  
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3. Den bilden dom brukar visa upp tycks vara deras negativa sidor enligt dom 

själva eller så stämmer dom inte alls in på dom själva.  

 

I exempel 1 har eleven valt fel pronomen då han eller hon använder ordet deras 

för att syfta tillbaka på folk. Det rätta pronomenet vore istället sin. Eleven verkar 

använda ordet folk i plural och använder därför pronomenet deras. Exempel 2 visar 

även det felaktig användning av pronomen då ordet sig syftar tillbaka på vi. Sig 

borde istället vara oss. Den här typen av syftningsfel hittades på flera ställen i 

uppsatserna. 

I den tredje meningen blir det så mycket dom att läsaren tillslut inte har en 

aning om vad den handlar om. Det första dom syftar på media vilket föregående 

mening visar. Deras negativa sidor handlar om kändisarnas negativa sidor vilket 

också framgår av stycket i sin helhet. Det tredje dom är inte lika självklart men 

syftar förmodligen tillbaks på en kommentar om medias bild av filmstjärnor och då 

blir i plural de här bilderna dom. Vid det fjärde dom är vi tillbaks på kändisarna 

igen där det är medias bild som de inte anser stämmer in på dem själva. En läsare 

ska inte behöva sitta och gissa sig igenom en mening eller gå tillbaks i texten för att 

lista ut vad som syftas på. För eleven själv kan syftningarna vara självklara men för 

en läsare blir de ett stort hinder för att förstå texten. Eleven behöver använda fler 

förtydligande ord och vara medveten om att texten har en mottagare.  När det gäller 

exempel 3 kan vidare både ordval och talspråk diskuteras vilket det även görs i 

andra kapitel.  

5.1.4 Konstruktionsfel  
Det som i den här uppsatsen kallas konstruktionsfel är de mer 

svårkategoriserade felen där ord kastats om eller uttryck använts felaktigt utan att 

det är fråga om rena sats- eller syftningsfel. 12 konstruktionsfel hittades i det 

undersökta materialet. Felen var utspridda över flera uppsatser och ingen uppsats 

hade mer än 2 konstruktionsfel.  

 
1. Kändisarna får ju både kärlek och de har ingen brist på pengar.  

2. Att man kan ange felaktiga personuppgifter och det är ingen som behöver få 

veta och detta är inte bra om man ser det från brottsynpunkt.  

3. I den virtuella världen av World of Warcraft som jag lever i är igentligen 

lika med den verkliga världen. 
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Exempel 1 visar ett fel där eleven använder uttrycket både och på ett sätt som 

inte riktigt fungerar. Ordet både indikerar att kändisarna får två saker men endast 

ordet kärlek hör dit. Satsen de har ingen brist på pengar är av ett helt annat slag 

som inte passar ihop med föregående led. 

I exempel 2 skriver eleven om fördelarna med att vara anonym på Internet. Det 

fungerar inte här att börja meningen med att, som är en subjunktion och används 

för att inleda bisatser. De första 2 satserna fungerar och visar elevens positiva syn 

på anonymiteten, men skulle behöva ett är bra eller dylikt efter ordet veta för att 

förtydliga detta. Att sedan inleda detta är inte bra … med ett och fungerar inte 

eftersom den föregående satsen visar något positivt och den efterföljande något 

negativt. Här skulle istället ett men förtydliga meningen. Vidare är ur brottsynpunkt 

ett mer korrekt ordval än från brottsynpunkt.  

I det sista exemplet har det hänt något mitt i meningen. Eleven börjar med I den 

virtuella världen … men fortsätter inte med någonting som finns i den virtuella 

världen. Istället gör han eller hon en jämförelse med den verkliga världen och får 

även med ett stavfel i ordet igentligen. Det skulle fungera att bara ta bort det alla 

första ordet I för att få en fungerande mening. 

5.2 Ordfel 
Här behandlas fel som har att göra med ord och ordval. Meningarna kan i övrigt 

vara fullständiga och fungerande men enskilda ord stör på något sätt språket.  

5.2.1 De/Dem/Dom  
I uppsatserna fanns sammanlagt 16 dom varav 11 hittades i en uppsats. 2 

uppsatser stod för de resterande fem. Endast på 2 ställen i hade eleven blandat ihop 

de och dem. 
1. Så media har betydelser för vilka som blir våra idoler och hur kända dem blir 

2. Den bilden dom brukar visa upp tycks vara deras negativa sidor enligt dom  

själva eller så stämmer dom inte alls in på dom själva.  

 
Exempel 1 visar hur eleven har blandat ihop de och dem. Används ordet som 

subjekt i meningen används de och används ordet som objekt används dem. I det 

här exemplet är idolerna/de subjektet.  
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Exempel 2 har tidigare redovisats under syftningsfel. Genom att byta ut alla 

dom till det korrekta de eller dem kan meningen bli något tydligare för läsaren, som 

då kan slippa gå tillbaks i texten för att reda ut vem alla dom är; Den bilden de 

brukar visa upp tycks vara deras negativa sidor enligt dem själva eller så stämmer 

de inte alls in på dem själva. 

5.2.2 Särskrivningar 
Särskrivningar är i särklass det vanligaste ordfelet i det undersöka materialet. 

Hela 30 särskrivna ord hittades och 4 uppsatser stod för 25 av dem. Nedan följer 

några exempel på ord som eleverna särskrivit. Vissa kan enkelt sättas ihop till ett 

ord, andra behöver byta form för att kunna sättas ihop. 

Serie tidningar, fantasy böcker, historia böcker, dröm värld, beroende 

framkallande, månads avgift, spel missbrukare, spel bolagen, pop ikon, sned steg, 

dokusåpa framträdande, dokusåpa kändisar, topp modell, allt för, in för, ihop 

biten.  

5.2.3 Talspråk  
Det som här ses som talspråk är onödiga småord, slang, dialektala ord och ord 

som är stavade så som de uttalas och inte som de egentligen stavas. I uppsatserna 

hittades 32 ordfel som kan tolkas som talspråksinfluerade fel.  
  

1. En del personer kanske inte har ett så roligt liv och vill leva i en annan värld medans en 

del vill träffa nya människor.  

2. Man vill sälja ett visst antal ex av en tidning och då måste man ha intressanta grejer i 

den.  

              3. Men som sagt innan så vet vi ju egentligen ingenting om henne …  
 

Ordet medans i exempel 1 är talspråkligt och även till viss del dialektalt.  

Grejer, som i exempel 2 används för innehåll i en tidning, kan ses som ett 

slangord som kan ersättas med det mer skriftspråkligt passande saker eller artiklar.  

I exempel 3 finns 2 småord, så och ju, som återkom på sammanlagt 14 ställen i 

texterna. Båda orden kan helt enkelt plockas bort för att få en rak och enkel mening. 

Användandet av ju kan försvaga en text och visa på en osäkerhet hos skribenten.  
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5.2.4 Sammanfattning av textanalyserna 
I resultatet av textanalyserna redovisas de fel som var vanligast förekommande och 

som på något sätt störde språket i uppsatserna. De vanligast förekommande felen i 

elevtexterna vad gäller meningsbyggnadsfel var satsradningar, ofullständiga satser, 

konstruktionsfel och syftningsfel. De vanligast förekommande ordfelen var felaktig 

användning av de/dem/dom, särskrivning och fel som var influerade av talspråket.  

5.3 Lärarintervjuer 

Här redovisas svensklärarnas svar utifrån de ämnen som diskuterades under 

intervjuerna. Lärare 1 och 2 undervisar i två av de klasser vars uppsatser har 

analyserats. De är alla kvinnor.  

5.3.1 Skrivundervisning 
Lärarna berättade hur de gick till väga när de handledde eleverna genom en 

skrivuppgift. 

 
Förberedelser 

Alla tre lärare trycker alla på vikten med en bra introduktion av ämnet eller temat 

inför en skrivuppgift och de lägger alla upp introduktionen efter vad som passar 

just den grupp de arbetar med. En lärare menar särskilt att det är viktigt med tid för 

att prata och fundera kring skrivuppgiften innan själva arbetet sätter igång, för att 

sedan få ett flyt i skrivarbetet. De bästa texterna har hon fått då eleverna fått tid till 

förberedelse. 

 
De har bearbetat det här hemma, i tanken under en längre tid. 

 

En annan av lärarna tar ibland upp vissa språkregler i helklass som en förberedelse. 

Till exempel pratar hon med klassen om skillnader mellan tal- och skriftspråk. Hon 

råder även eleverna att skriva dom om de blir osäkra över om det ska vara de eller 

dem. Väljer de fel på de eller dem blir texten svårare att förstå än om de skriver ett 

dom, menar hon. 

 

Skrivprocess 

Två av lärarna arbetar gärna med en till viss del processorienterad 

skrivundervisning. En av dem menar att resultatet inte blir bra om eleverna lämnar 
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in det första utkastet utan chans att bearbeta. Vidare anser hon att det är givande för 

eleverna att prata med varandra om det skrivna. Innehållsmässigt tycker hon sig se 

att texterna blir bättre efter en respons men rent språkligt har hon inte märkt någon 

skillnad. Vidare påpekar hon att det behövs träning för att kunna ge en kamrat 

feedback men att det alltid är bra för eleven att få lära ut eller att få höra något från 

fler än läraren.  

En lärare använder sig ibland av responsarbete och då först och främst när 

eleverna arbetar i grupp. De får då kontinuerligt läsa varandras texter och ge 

feedback, för att hjälpa varandra och för att gemensamt få till en bra text. Eleverna 

får alltid chans att bearbeta sin text efter rättning och då finns läraren till hands för 

att förklara och diskutera deras fel. Hon nämner att responsarbete är på gott och ont 

då det ofta kan ge bra resultat men även vara svårt för eleverna att veta hur de ska 

gå tillväga.  
En elev kan komma till mig och fråga ”jag kan väl inte ta upp alla fel, det är ju 
så många” och det är klart att det kan bli jobbigt när det handlar om ens 
kompisar (3) 

 

En lärare låter ibland eleverna göra en extra koll av sin text halvvägs i arbetet och 

läser då texterna om eleverna själva vill. Hon arbetar ”inte så mycket” med 

responsgrupper. Istället tar hon upp en anonym exempeltext i helklass för att 

diskutera eventuella språkfel och stilgrepp. Effekten tycker hon blir att de gör en 

extra genomgång av sin egen text. Den här läraren talar gärna med eleverna om 

deras texter men ber dem inte bearbeta, utan istället tänka till i nästa text de skriver. 

5.3.2 Bedömning 
Lärarna pratade om hur de bedömer en text och vad som enligt dem är viktigt för en 

bra skriven text. 

 

Viktiga element i texten 

Alla tre lärarna talar mycket om vikten av ett bra innehåll som följer ämnet och 

uppgiften i elevtexter. De talar vidare om att en röd tråd genom texten är viktig och 

att texten i sin helhet är begriplig. De kontrollerar att texten ”hänger ihop och är 

läsvärd”. En lärare nämner även en lockande inledning och hon menar att för 

många förstörande språkfel drar ner bedömningen. Även tempus och talspråklighet 

markeras.  
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Två lärare talar om vikten av att följa uppgiften och en av dem lämnar direkt 

tillbaks en text om den inte är styckeindelad.  

 

Innehåll vs. språk 

Två lärare menar båda att de ibland bara kommenterar innehållet i texterna och 

ibland både innehåll och språk. Dock menar de att innehållet och språket hänger 

ihop och att ett bra innehåll kan tappas bort i en språkligt svag text. 

 
Är det ett grammatiskt fel så kan ju innehållet bli precis tokigt (1) 

 

En av lärarna tittar alltid både på innehåll och språk i alla texter då även hon anser 

att de hänger så nära ihop. 

 

5.3.3 Språkfel i elevtexter 
Här redovisas vilka språkfel lärarna ansåg vara vanligast i elevtexter och vad de tror 

dessa fel beror på. 

 

De vanligaste språkfelen 

De språkfel som lärarna först och främst räknade upp var tempus, stavning, 

särskrivning, satsradning och styckeindelning.  

 

Datorns inverkan 

En lärare menar att datorerna är till hinder då de markerar vissa ord och meningar 

som fel och eleverna följer då bara datorns markering utan att tänka själva. Hon tror 

att stavningen och särskrivningarna till viss del beror på ökat användning av datorer 

och även engelskans inflytande.   

En annan av lärarna har en mer positiv syn på datoranvändning och nämner även 

att datorn underlättar vid textbearbetning och responsarbete då ändringar i texten är 

enkla att göra. 

Den tredje läraren ser både fördelar och nackdelar med datorn som skrivverktyg. 

Stavningskontrollen kan hjälpa om eleven tar sig tid att tänka till, men den kan 

samtidigt vara ett hinder i skrivutvecklingen om eleven låter datorn göra jobbet.  

 

Minskad grammatikundervisning 
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En annan anledning till språkfelen anser en lärare kan vara minskad inriktning på 

grammatikundervisning i yngre år. Läsning tar mer plats än skrivträning, på gott 

och ont menar hon.  

 

Eleverna är inte engagerade 

Vidare menar lärarna att nivån har sjunkit överlag på elevernas prestationer de 

senaste åren. En lärare påpekar att eleverna är tuffare och mer självständiga men de 

vill inte jobba lika hårt. ”Allt ska vara roligt, men allt är inte roligt”.  

Ytterligare en lärare talar om att eleverna inte lägger ner någon energi på 

skrivandet och hon menar att deras inställning överlag är negativ. Hon talar om 

detta i samband med chatspråk. 
Killar i synnerhet, de chattar på datorn och skriver i timmar men när det 
kommer till något som har med skolan att göra så verkar det finnas en spärr 
där. Chatspråket går igenom, till exempel skriver eleverna inte ut orden, 
förkortar ord, ”de skriver e istället för är och för dem så står det ju är där … det 
sitter hårt nu det språket som de använder privat . 

 

Även den tredje läraren anser att eleverna gör mycket både fort och slarvigt och 

hon tycker det verkar som om de helt enkelt inte bryr sig. Hon talar om detta i 

samband med att hon påpekar att eleverna särskriver mycket. Detta tror hon beror  

på att datorn särskriver åt dem och att de helt enkelt inte orkar läsa igenom sina 

egna texter.  
Uthålligheten är minimal många gånger, de tar sig helt enkelt inte tid . 

 

5.3.4 Grammatikundervisning 
Lärarna talade om sina tankar kring grammatikundervisning och dess eventuella 

betydelse för skrivförmågan. 

 

Inte mycket grammatik  
Ingen av lärarna lägger ner stor energi på grammatikundervisning i helklass utan 

lägger ibland in det i undervisningen efter behov, oftast inbakat i annat arbete med 

texter. En lärare kör då och då vissa språkriktighetsövningar i helklass. Hon anser 

inte att grammatiken är oviktig men jobbar hellre med eleverna individuellt efter 

deras behov.  
Om jag märker att inte du som elev behärskar adjektivets komparation så går 
jag igenom det med dig. 
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En annan lärare har inte grammatik som något återkommande moment, men i 

vissa grupper har det hänt att hon isolerat tränat grammatik i helklass. Då ger hon 

exempeltexter med olika uppgifter. Oftast pratar hon om grammatik när hon 

upptäcker ett återkommande fel i elevernas texter. 

En av lärarna arbetar inte alls med grammatik om inte eleverna själva ber om 

det. Hon anser inte att det fyller någon funktion utan tycker att eleverna har med sig 

det de behöver sedan tidigare. Ibland låter hon eleverna själva hålla i en 

grammatiklektion men då är inte grammatiken det mest centrala utan grupparbete, 

muntlig presentation och förmågan att uttrycka sig så att andra förstår.  

 

Grammatik vs. skrivförmåga  

En lärare anser att grammatikkunskaper har viss betydelse för skrivförmågan. För 

att kunna göra språket fylligt och intressant så måste man ha en grund i 

ordkunskap, grammatikkunskap och stavning, menar hon. Hon nämner dessa tre 

”kunskaper” som tre ben i skrivförmåga och tar man bort grammatiken så blir det 

inte alls lika bra. 

De andra två lärarna ser inga direkta kopplingar mellan grammatikkunskaper 

och bra språk. En av dem nämner att de två ofta hänger ihop men hon vet inte om 

de beror på varandra. 

 
De som skriver mycket och skriver bra har ju också rätt grammatik. Om det 
beror på att de har läst mer grammatik eller om det är en naturlig talang man 
har för att skriva det vet jag inte. 

 

En lärare tror att vissa människor har en vidare språkkänsla än andra och att 

detta har mycket större inverkan på skrivförmågan än grammatikkunskaper. 

5.3.5 Genrekunskaper 
Alla tre lärarna var överens över vilka skrivförmågor eleverna skulle ha med sig 

från gymnasiet. De menar att eleverna ska klara av att skriva olika typer av texter, 

med olika syfte och för olika mottagare. Endast en lärare nämner ordet genre men 

de trycker alla tre på vikten av att kunna anpassa sin stil och sitt språk efter vad för 

sorts text de skriver. De påpekar att skolan är en förberedelse för kommande 

yrkesliv eller högre studier och att de där måste kunna anpassa sitt skrivsätt efter 

situation, vare sig de skriver en forskningsrapport eller en arbetsansökan.   
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De anser alla att de flesta elever också klarar detta efter genomförd skolgång.  

5.3.6 Sammanfattning av lärarintervjuerna 
Lärarna använder sig till viss del av en processinriktad skrivundervisning. De anser 

att det är mycket viktigt för eleverna att få tala om sina texter, framförallt med 

läraren men även ibland med varandra i så kallade responsgrupper. Två av lärarna 

låter alltid eleverna bearbeta sina texter efter en första rättning medan en lärare ber 

eleverna tänka över sina fel inför nästa skrivuppgift. 

Innehållet bedöms först och främst i en elevtext och en röd tråd i texten bedöms 

som viktigt. I andra hand bedöms språket och då letar lärarna efter störande 

språkfel. Dock menar de att språk och innehåll hänger tätt ihop och att det ena kan 

dra ner det andra i en helhetsbedömning.  

Ingen av lärarna arbetar särskilt mycket med grammatik utan de säger sig ta upp 

vissa regler när de anser det behövas. De försöker individualisera undervisningen 

och ge varje elev just det den behöver i form av språkregler. Dock används ibland 

helklassövningar när det upptäcks att många elever gör samma fel.  

Efter avslutad skolgång vill lärarna att eleverna ska ha tillägnat sig en 

genrekunskap. De ska kunna anpassa sitt språk efter mottagare och situation och det 

är viktigt att de har fått träna detta under skoltiden. De anser att de flesta elever går 

ut gymnasiet med dessa kunskaper.  
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6 DISKUSSION 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka de vanligaste språkfelen var i 

elevuppsatser skrivna av elever som just läst Svenska B, samt att undersöka några 

svensklärares syn på skrivundervisning.  

6.1 Språkfel 

Undersökningen visar att de vanligaste felen i elevernas uppsatser var 

satsradningar, ofullständiga satser, syftningsfel, konstruktionsfel, särskrivningar 

och talspråksinfluerade ord. Resultatet stämmer till stor del överens med Knutssons 

(2001) undersökning som visade att de vanligaste felen i gymnasieelevers 

specialarbeten var satsradning, konstruktionsfel och syftningsfel. Även Hultman 

och Westmans undersökning från 1977 visar att felkonstruerade satser var ett stort 

problem i elevers skrivande. Satsradningarna tar stor plats i alla dessa tre 

undersökningarna och är till synes något som många elever inte har tillräcklig 

kunskap om. Med tanke på tiden som har passerat mellan de olika 

undersökningarna är problemet inte nytt. Hultman och Westman menar att elever 

skulle vinna på att skriva kortare meningar med få bisatser för att undvika det här 

problemet (1977). En annan lösning på problemet är att lärare är medvetna om 

elevers svårigheter med dessa regler och lägger ner tid och energi på att träna 

skriftspråket så att fler elever tillägnar sig ett rikt och korrekt skriftspråk.  

Teleman (1979) kallar fel som tyder på att eleven inte kan reglerna för 

normluckefel. De flesta fel i det undersökta materialet är normluckefel då det 

handlar om att eleverna inte följs skriftspråkets regler i form av korrekt 

meningsbyggnad. De fall där eleven har valt ett ord eller en stavning av ett ord som 

mer följer talspråket än skriftspråket kan istället enligt Teleman (1979) vara ett 

normkonfliktfel. Eleven har i de fallen möjligtvis blandat ihop den talspråkliga och 

skriftspråkliga varianten av ett ord och valt den de känner sig mest van vid, den 

talspråkliga. Dock kan man även här tala om ett normluckefel om eleven i fråga helt 

enkelt inte är medveten om stavningsregler. Förekomsten av både normlucke- och 

normkonfliktfelen visar att eleverna brister i kunskap om skriftspråkets regler och 

skillnaden mellan talspråk och skriftspråk.  

Enligt Lökensgard Hoel (2001) ligger kunskaper om skrivregler på de lokala 

nivåerna i texttriangeln och den kunskapen är en förutsättning för att kunna 
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behärska högre, globala nivåer såsom att anpassa språket efter textens syfte, kontext 

och mottagare. Flera av uppsatserna i den här undersökningen innehåller flera fel på 

lokal nivå och har då enligt Lökensgard Hoel (2001) betydligt svårare att utveckla 

skrivandet på högre nivåer. Utifrån resultatet av textanalysen och Lökensgard Hoels 

tankar om texttriangeln (2001) behöver eleverna i den här undersökningen mer 

kunskap om språkregler. Eleverna har skrivit fungerande texter men med flera 

störande språkfel och enligt Lökensgard Hoel kan de nå högre nivåer i skrivandet 

om språkreglerna följs per automatik (2001). Två av de tre intervjuade lärarna 

undervisade i de klasser vars uppsatser undersöktes. Eftersom skrivutvecklingen 

sker under hela skoltiden är en koppling mellan just de här lärarnas undervisning 

och elevernas skrivförmåga något långsökt, men kan ändå ha betydelse. Lärarna 

säger sig ta upp språkregler i meningsfulla sammanhang, använda sig av 

diskussioner och responser och skapar meningsfulla sammanhang för skrivandet, 

men eleverna har uppenbarligen ändå vissa svårigheter med skriftspråket. Lärarna 

menar att språkkänsla kan vara något medfött och att vissa helt enkelt inte har 

förmågan att tillägna sig de regler som behövs. Den här undersökningen visar inga 

tydliga svar på problemet. 

Lärarnas tankar om vilka som är de vanligaste språkfelen som de stöter på i 

elevtexter stämmer väl överens med resultatet av textanalyserna. Särskrivning och 

satsradning nämns av dem alla tre. 

6.1.1 Språkfel och datoranvändning 
På den aktuella skolan använder sig eleverna av en bärbar dator i undervisningen 

och är därför vana att använda datorn som främsta skrivverktyg. Ett av de mest 

frekventa felen i elevuppsatserna var särskrivningar och det är det enda felet som 

eventuellt kan kopplas till datoranvändandet. Vissa uppsatser hade särskrivningar i 

var och varannan mening medan många hade någon enstaka. De intervjuade lärarna 

menar att datoranvändningen till stor del ligger till grund för elevernas tendens att 

särskriva då datorn inte alltid godkänner vissa sammansatta ord. Eleverna litar då 

blint på datorn och skriver isär ordet utan att kontrollera detta närmre. Lärarna 

menar att eleverna inte har ork eller engagemang att kontrollera sina texter, men det 

stora antalet särskrivningar i det undersökta materialet visar även på att eleverna 

inte har kunskap i hur ord sätts samman.  
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Hård av Segerstads undersökning från 2002 visar på att svenskarnas språk inte 

nämnvärt förändrats eller försämrats genom det ökade användandet av dator och 

Internet. Inte heller den här undersökningen visar på några större influenser av chat- 

och internetspråk i de undersökta uppsatserna. Felen i uppsatserna kan i högre grad 

kopplas till talspråk och brister i kunskap om skrivregler än till ökad 

kommunikation via dator.  

6.2 Skrivundervisning 

Skrivprocess 

Strömquist, (1993), Malmgren (1996) och Mehlum (1995) är alla förespråkare av 

en processinriktad skrivundervisning.  De menar att den formella träningen kring 

skrivregler måste ske i ett meningsfullt och kunskapssökande sammanhang istället 

för i isolerade övningar. De intervjuade lärarna använder sig alla till viss del av en 

process i skrivundervisningen då de oftast ger eleverna möjlighet att bearbeta och 

tala om sina texter. De menar att motivation är viktigt för skrivandet och motivation 

går ofta hand i hand med meningsfullhet, vilket enligt Strömqvist (1993) är 

grunden för att tillägna sig ett bra skriftspråk. Strömquist, (1993), Malmgren (1996) 

och Mehlum (1995) menar vidare att eleverna behöver kunskap om skrivregler men 

att de måste läras in i ett meningsfullt sammanhang. Isolerade övningar i 

rättskrivning leder ingenstans menar de. En formalistisk syn på skrivundervisning 

måste stå tillbaka för en mer funktionalistisk syn (Malmgren 1996). Detta stämmer 

bra överens med hur lärarna arbetar med grammatik och språkriktighet. De försöker 

individualisera undervisningen och tar upp de språkfel som varje elev behöver träna 

i samband med den text de för tillfället skriver. En och annan isolerad 

helklassövning stoppas in men i det stora hela anpassar lärarna undervisningen efter 

behov och elev. Detta är ett klart funktionalistiskt sätt att se på undervisning.  

Lökensgard Hoel (2001, Dysthe m.fl. (2002) och Molloy (2007) framhäver 

fördelarna med responsarbete. Responsarbete och diskussioner kring både elevernas 

egna texter och andra texter berikar det egna tänkandet och kan i längden vara till 

hjälp för eleverna i det egna skrivandet. En text är alltid menad för någon att läsa 

och blir meningsfull när den läses (Molloy 2007). De intervjuade lärarna såg både 

för och nackdelar med responsarbete men två av dem arbetade ändå med det 

regelbundet. De märkte att eleverna inte alltid ville kritisera varandras texter fullt ut 

och att situationen då kunde bli jobbig för eleven. De såg dock en förbättring, 
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framförallt innehållsmässigt, i elevtexterna efter de fått respons från en kamrat och 

alla tre lärare trycker på vikten av att prata om  elevernas texter. Ibland talar läraren 

och eleven och ibland eleverna med varandra, men möjligheten att ställa frågor om 

och diskutera sin text ansåg de vara mycket viktig.  

 

Genrekompetens 

Cope och Kalantzis (1993) samt Hellspong och Ledin (1997) menar intresse kring, 

kunskaper om och en vana att läsa olika sorters texter är en förutsättning för att 

elever ska klara sig bra i arbetslivet och fortsatta studier. En genrekompetens 

hjälper dem att förstå texters helhet och att kunna skapa texter som passar för ett 

visst ändamål och en viss mottagare. Detta var något som även de intervjuade 

lärarna ansåg vara mycket viktigt. De arbetade alla med olika sorters texter för att 

ge sina elever en bred genrekompetens inför livet efter skolan. De ansåg sig kunna 

skapa skrivsituationer som främjade detta och de flesta elever går ut gymnasiet med 

tillräckliga kunskaper om textgenrer, ansåg de. 

6.2.1 Datorn i skrivundervisningen 
 
Lärarna menar att datorn både är positiv och negativ som instrument vid 

skrivundervisning. De menar att den underlättar vid en skrivprocess då det är 

enklare att bearbeta texten i datorn än det är om eleverna skriver för hand. Detta 

kan bidra till att eleverna i slutändan producerar bättre texter. De negativa sidorna 

menar lärarna är när eleven låter datorn göra jobbet. Då rättar de bara till datorns 

markeringar utan att tänka och det är inte alltid det blir bra. I det undersökta 

materialet fanns en hel del särskrivningar och dessa kan eventuellt härledas till att 

eleverna låtit datorn bestämma och då särskriver de ett ord för att det inte finns med 

i datorns ordlista. Eleverna kan här vinna på att bli undervisade i skrivregler kring 

sammansatta ord samt i att datorn inte alltid behöver ha rätt.  

Datorn är inte ett verktyg som bara förenklar utan det behövs en anpassad 

undervisning för att eleverna ska ha hjälp av datorn i skrivundervisningen. Hultman 

och Westman (1977) menar att en dålig eller medelmåttlig text inte blir bra bara av 

att felen tas bort. De påpekar att bristerna ligger djupare än så. Hultman och 

Westman hade förmodligen inte datorn i åtanke men deras uttalande gäller även i 

stor grad kopplat till datoranvändning. Det går inte att bara sudda ut felen eller 
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särskriva ett ord för att få bort datorns eller lärarens rödmarkeringar och på så sätt 

få en bra text. Den här undervisningen visar till viss del att mer kunskap och 

undervisning kring både skrivregler och datoranvändning behövs .  

 

6.3 Slutord med förslag på vidare forskning 

Undersökningen syftade på att ta reda på vilka språkfel gymnasielever gjorde och 

hur svensklärare tyckte och tänkte kring skrivundervisning. Det visar sig att lärarna 

är mycket väl medvetna om vilka fel eleverna gör och att de försöker arbeta med 

skrivprocesser och verklighetstrogna skrivsituationer för att öka elevernas 

motivation för och kunskaper kring skrivande. Dock finns det vissa fel som många 

elever frekvent gör och det visar på en brist i kunskaper kring skriftspråkets regler.  

Det vore intressant att djupare undersöka kopplingen mellan specifika lärares 

metoder och deras elevers prestationer. Detta för att se om till exempel mer 

språkriktighetsträning eller mer skrivprocess främjar elevernas skrivande och/eller 

motivation för skrivandet. 
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BILAGA 1 
 

 

Intervjuguide 

 

1) Berätta hur länge du har arbetat som gymnasielärare, vilka ämnen du 

undervisar i och hur länge du varit anställd på den här skolan. 

 

2) Berätta i stora drag hur du går tillväga när dina elever ska skriva längre 

texter. 

- Hur inleder du arbetet? 

- Hur lägger du upp arbetsgången? 

- Läser och bearbetar du och/eller eleverna texterna under arbetets gång? Hur? 

Varför/varför inte? 

 

3) Har du någon gång arbetat med responsgrupper och i så fall på vilket 

sätt? 

- Varför/varför inte? 

- Vad ser du för fördelar och/eller nackdelar med responsarbete? 

 

4) Hur går du tillväga för att bedöma elevernas färdiga texter? 

- Vilka delar tittar du mest/minst på? Varför? 

- Hur ser du på innehållet i förhållande till språket? 

 

5) Utifrån dina erfarenheter, vad har eleverna mest svårigheter med när 

det gäller deras skrivande? 

- Hur gör du för att hjälpa dem med detta? 

- Vilka är enligt dig de mest typiska språkfelen? 

 

6) Vilka skrivfärdigheter vill du att dina elever ska ha med sig när de slutar 

gymnasiet? 

- Varför just dessa? 

 



 

7) Arbetar du med grammatik och i så fall på vilket sätt? 

- Varför/varför inte? 

- Varför just på det sättet? 

 

8) Tror du att grammatikkunskaper har inverkan på skrivförmågan och i 

så fall hur? 

- Hur har du märkt detta? 

- Om inte grammatik, vad har inverkan på elevernas förmåga att skriva?  


