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Särskrivning 
En studie som belyser elevtexter från år nio med fokus på betyg och förekomsten av 
särskrivning 
   
                            
___________________________________________________________________________ 
 

Denna studie har som syfte att belysa elevtexter från år nio med fokus på betyg och hur 

vanligt förekommande särskrivning är. Materialet består av elevtexter från de nationella 

proven 2003. Elevtexterna är indelade i tre grupper efter betyg och varje grupp består av tio 

texter. Analyser av elevtexter avser att verifiera eller falsifiera hypotesen om att 

lågpresterande elever gör mer särskrivningar än högpresterande elever. 

     Resultatet visar att särskrivning förekommer i samtliga undersökningsgrupper. Elever med 

underkänt och elever med godkänt betyg gör relativt lika många särskrivningar och avsevärt 

fler än elever med mycket väl godkänt. Undersökningen visar dessutom att högpresterande 

elever vanligtvis särskriver två sammansatta substantiv, medan lågpresterande elever även gör 

särskrivningar på ord som inleds med ett förstärkningsprefix.   

     En slutsats som kan göras är att hypotesen kan verifieras. Vidare kan utläsas att pedagogen 

till viss del accepterar särskrivning i det svenska språket. Bedömningen av nationella prov 

bygger på övergripande färdigheter som bland annat läsförståelse och problemlösning, därför 

är det av stor betydelse att undervisningen pedagogen bedriver problematiserar stavning och 

grammatik. Har eleverna tagit till sig kunskapen i undervisningen kan pedagogen se ett en 

utveckling vid bedömning av nationella prov.  
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1. Inledning 
 
I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) kan 

lärare, elever och föräldrar ta del av de mål, strävansmål och riktlinjer som gäller för skolans 

arbete. Under skolåren ska eleverna efter egen förmåga utveckla olika färdigheter, 

internalisera kunskap och genom ökad förståelse bygga upp en förtrogenhet med olika 

uppgifter. Detta ska bidraga till en positiv, social och demokratisk utveckling hos eleverna. I 

(Lpo94 s. 13) kan vi läsa om elevernas kunskapsutveckling. ”Skolan ska ansvara för att 

eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem.” Att kunna läsa och stava korrekt är viktiga förutsättningar i samhället. Alla 

har vi vid något tillfälle stannat upp i läsningen då ord som ska skrivas ihop inte är korrekt 

stavade. Exempel på sådana ord är fryst kycklinglever – fryst kyckling lever och rökfritt – rök 

fritt. Inte nog med att läsare stannar upp i sin läsning, missförstånd kan också uppstå.   

     I denna uppsats kommer jag att undersöka hur vanligt förekommande särskrivning är i 

elevtexter och belysa sambandet mellan särskrivning och elevernas betyg. Undersökningen tar 

upp sambandet mellan särskrivning och respektive elever med olika betyg.  

  

1.1 Vad är särskrivning? 
 
Särskrivning innebär att sammansatta ord felaktigt skrivs som två eller flera ord (Wikipedia).  

Svenska Akademiens ordlista (SAOL 2006) ger ingen klar definition om vad särskrivning är 

utan ger i första hand upplysningar om hur ord bör stavas. Den svenska grammatiken och de 

regler som följs gällande stavning sker till största delen genom undervisning i skolan, men 

eftersom det svenska språket kontinuerligt berikas med nya främmande ord kan det leda till 

att rådande svenska skrivregler blir otydliga. Den förklaring som finns om svenska 

sammansatta ord i SAOL (2006 s. 29) lyder enligt följande citat: 

 
”Även om SAOL ger regler för hur ord skall stavas finns det allmänna principer för 
användningen av sådant som stor bokstav, skiljetecken och förkortningar osv. Här 
hänvisar SAOL generellt till Svenska skrivregler utgivna av Svenska 
språknämnden.”  

 

Den norm Svenska skrivregler (2000 s. 96) har om hur sammansatta ord ska stavas är att de 

alltid ska skrivas som ett ord. Det är en enkel och tydlig regel. Enligt Svenska språknämnden 

(2002) går det ofta att avgöra på betoningen i orden om de är sammansatta eller ej. Influenser 

från media och andra språk, framför allt engelskan, kan bidraga till att ungdomar tar efter de 
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stavningsmönster som de ser (se punkt 1.2) och att de därför inte följer språknämndens 

regler.  

 

1.2 Bakgrund 

Följande avsnitt presenterar forskning om särskrivningens problematik, särskilt dess orsaker 

och vilka möjligheter som finns att motverka den.  

 

1.2.1 Orsaker  

Ask (1996 s. 27) diskuterar särskrivning och ger sin syn på var särskrivningen har sitt 

ursprung och vilka effekter de kan få på det svenska språket. Att särskrivning har ökat menar 

Ask först och främst beror på engelskans påverkan genom nya ord framför allt inom 

dataspråket. Exempel på ord som nämns är ”city lights” stads ljus och ”computer science” 

data vetenskap. Även Laurén (2003 s. 8) skriver att engelska låneord medför en ökning av 

särskrivning i svenskan men anser dessutom att datorns rättstavningsprogram är en 

bidragande orsak till särskrivningens ökning eftersom den inte reagerar på formuleringar som 

”herr toalett” eller ”rök fritt”. Fransson (1993 s. 15) tar förutom engelskans påverkan upp 

reklamens sätt att skriva och barns minskade läsning som bidragande orsaker till 

särskrivningens ökning. Detta sammanfattas med begreppet externa faktorer. Interna faktorer 

som Fransson nämner är ordens längd samt ordklasstillhörighet och antal stavelser, vilka kan 

vara av betydelse för att särskrivningen skall öka. Precis som ovannämnda forskare är Mobärg 

(1997 s. 20) övertygad om att engelskan bidrar till särskrivningens ökning, men han tar även 

upp media, framför allt reklamen som en viktig faktor för ökningen av särskrivning. En annan 

faktor, som tas upp av Ask (1996) och Fransson (1993), är svenskundervisningen i skolan. 

Ask (s. 27) menar att orsakerna kan finnas i att det kontinuerligt blir större klasser, färre antal 

timmar i ämnet svenska, skolans resurser och olika inlärningsmetoder. Att barns läsvanor har 

minskat, menar Ask också påverkar deras skriftspråksutveckling. Vidare menar hon att 

fritiden hos dagens ungdomar präglas av teve och datorer med en tydlig förskjutning från 

bokläsning till tevetittande som konsekvens.  

     Den modell med olika typfall Ask (1996 s. 26) presenterar i sin artikel Särskrivning – 

 ett språkligt eksem är tydlig, men den belyser bara särskrivning av substantiv och utelämnar 

förekomsten av problematiken i resterande ordklasser. Asks fyra typfall är följande:  
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 Delade sammansättningar av två substantiv 

Exempel: Han kastade hand duken på golvet.  

Farmor satt i sin rull stol. 

 Delning mellan stam och suffix 

Exempel: Han var vit i ansiktet av trött het.  

Elsa blev konstig av sin rike dom. 

 Delning av sammansatta substantiv med tre komponenter 

Exempel: Vapen Skydds Föreningen.  

Hon fick inte sitt barn bidrags konto öppnat.  

 Stavelsebetingad indelning av substantiv 

            Exempel: Vi deo film är lätt att hyra.                                                               

 

Ask begränsar sig till olika typfall av substantiv, vilket är den ordklass där särskrivning 

förekommer oftast.    

     Laurén (2003 s. 8) diskuterar problematiken kring användandet av bindestreck och han 

påpekar att det i dagens samhälle inte görs reklam med bindestreck på grund av utseendets 

skull. Han menar att detta bidrar till särskrivning eftersom människor tar efter det sätt olika 

institutioner i samhället använder språket på oavsett om det är rätt eller inte. I stället för att 

skriva ihop ord eller använda bindestreck delas orden. Även om problematiken finns menar 

Fransson (1993 s. 14) att den språkliga uppfattning vi har gör att sammanhang kan förstås 

trots särskrivning och att en del därför inte upplever särskrivning som problematiskt. Mobärg 

(1997 s. 20) belyser också särskrivningen ur ett mediaperspektiv. Gestalttexter, det vill säga 

texter som används i reklamen, för att dra till sig omgivningens uppmärksamhet och fånga 

människors blickar, innehåller också särskrivningar. Mobärg (1997 s. 21) menar att svenska 

översättare överför den engelska strukturen till svenskan, vilket visserligen berikar det 

svenska språket men också tillför nya felaktiga normer som inte överensstämmer med de 

svenska. Olika orsaker har bidragit till särskrivningens ökning, men oavsett orsak menar 

Melin (2001 s. 39) att det är det vanligaste skrivfelet bland ungdomar i Sverige.  

 

1.2.2 Lösningar  

Enligt Ask (1996 s. 27) finns det inte en självklar och alltid fungerande lösning på hur man 

ska göra för att minska särskrivningen. Däremot poängterar hon betydelsen av att 

problematisera särskrivning i undervisningen och på så vis medvetandegöra eleverna om 

problemet. Franssons (1993 s. 17, 18) slutsats är att det kontinuerligt sker förändringar i 
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språket och att det finns svagheter. Särskrivning är en av dessa svagheter, och därför är det 

enligt Fransson viktigt att inte låta särskrivningens frammarsch fortsätta ohejdat utan fånga 

upp den och problematisera särskrivningen i undervisningen. En slutsats av Asks (1996) och 

Franssons (1993) påståenden blir att lärarna måste arbeta mer med skriftspråket än vad de gör 

idag och inte överse med problematiken med särskrivningen.  

     Forskning visar att särskrivning förekommer och tillämpas inom olika områden, men kan 

däremot inte ge någon generell lösning till hur man motverkar särskrivning. Någon forskning 

om vilka som särskriver och om det finns något samband mellan elevers betyg och 

särskrivning har jag inte kunnat finna. En undersökning av detta borde kunna ge underlag till 

diskussionen omkring hur särskrivning behandlas i skolan.  

 

1.2.3 Sammanfattning av särskrivningens problematik, orsaker och lösningar 

Engelskans påverkan, reklamens framställande av produkter, undervisningsmetoderna i 

skolan och elevernas fritid är de främsta orsakerna forskare nämner som förklaring till 

särskrivningens ökning. Enligt forskarna finns det inga självklara lösningar på hur man 

motverkar särskrivning. De viktigaste punkterna som Ask (1996) och Fransson (1993) nämner 

är att medvetandegöra eleverna och problematisera särskrivning i undervisningen. Ett aktivt 

arbete med skriftspråket i skolan är viktigt för att skapa förståelse för problematiken.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan särskrivning och 

elevers betyg. Utifrån elevtexter från år nio tar undersökningen upp särskrivning i relation till 

det betyg eleverna erhållit. Hypotesen att lågpresterande elever gör fler särskrivningar leder 

till följande frågeställning:    

 
• Är särskrivning mer utmärkande i texter skrivna av lågpresterande elever än i texter 

skrivna av högpresterande elever? 
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2. Metod och material 
För att kunna genomföra undersökningen används en kvantitativ och en kvalitativ metod där 

elevtexterna utgör grunden för resultat- och diskussionsavsnitten. Det innebär att den 

kvantitativa metoden utgörs av flera texter för att åstadkomma en hög validitet medan den 

kvalitativa delen i arbetet grundas på en djupare analys av enskilda texter. Elevtexterna som 

använts vid undersökningen är hämtade från Skrivbanken. Det är en databas som skapats och 

fortsätter att utvecklas i samarbete mellan Växjö universitet, Högskolan i Kalmar, 

avdelningen för Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, Uppsala universitet 

och Skolverket, Stockholm. För undersökningen valdes 30 texter ut, vilka är skrivna av elever 

som år 2003 gick i år nio. För läsåret 2003 var uppsatsämnet Mina skolår. En del texter finns 

som bild, men undersökningen utgår helt ifrån databasens transkriberade texter. De 

transkriberade elevtexterna från 2003 valdes för att de är mer aktuella och har därmed större 

relevans för denna undersökning. 

 

2.1 Urval 

Texterna är skrivna av elever i Sverige som år 2003 gick i år nio. För att kartlägga och belysa 

hur vanligt förekommande särskrivning är delades elevtexterna in i tre grupper. Första 

gruppen består av elevtexter som erhållit betyget underkänd. Samtliga elever är underkända 

av sina lärare, och sex av dem är också underkända av externa bedömare. De resterande fyra 

texterna har inte bedömts av andra än sina lärare. Den andra gruppen består av elevtexter som 

erhållit betyget godkänd både av läraren och en extern bedömare. Den tredje gruppen utgörs 

av elevtexter som erhållit väl godkänd eller mycket väl godkänd. I den här gruppen skiljer sig 

bedömningen avsevärt mellan lärare och externa bedömare. Samtliga tio texter har fått betyget 

mycket väl godkänd av sina lärare, men de externa bedömarna har bara gett tre mycket väl 

godkänd medan de övriga sju fått väl godkänd.  

     Faktorer som genus, klass, etnicitet och social tillhörighet undersöks inte i denna 

undersökning eftersom syftet inte är att undersöka särskrivning i relation till sociala grupper i 

samhället utan endast belysa särskrivning i relation till elevernas betyg. 

 

2.2 Presentation av elevtexterna 

Elevtexterna som används i undersökningen är hämtade från Skrivbanken. Då 

undersökningen gjordes innehöll databasen cirka 300 uppsatser, skrivna inom ramen för de 

nationella proven åren 1992 och 2003. Gemensamt för elevtexterna är att de innehåller 
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översiktliga berättelser och beskrivningar om händelser, personer och olika tidpunkter under 

elevernas skolår. Lindgren (2006 s. 141) presenterar liknande resultat i sin artikel och menar 

att de områden eleverna skriver om har haft särskilt stor betydelse för dem under deras 

skoltid.  

 

2.2.1 Elever med underkända betyg 

Den första gruppen består av tio texter där elever erhållit betyget underkänd av läraren och en 

extern bedömare. Fyra texter saknar dock ett betyg av en extern bedömare.  

     Texternas längd varierar något. Några elever skriver endast ett fåtal rader medan andra 

skriver en hel sida. Språket består av enkla och korta meningar och talspråk förekommer ofta. 

Enkla grammatiska regler verkar eleverna inte behärska. Enkla skrivfel där eleverna i en del 

fall utelämnar eller felplacerar bokstäver och tecken finns genomgående att hitta i gruppens 

texter. Exempel på enkla skrivfel är punkt, stor bokstav, och stavfel. Följande citat ger 

exempel på en mening ur en text i gruppen där eleven inte behärskar stor bokstav, punkt, 

avslutning av en mening och blandar små och stora bokstäver. Detta är genomgående för hela 

texten.  

 
”nu går jåg mitt sistA år i skolaAn men om jag tenker lite eFter  så  vArAllt 
semre när mAn vAr Liten Fördå så HAde man HelA skoLgongen 
FrAmFörsig det  är skönt Att snart VArA KLar med KoLAn de t HAr VArit 
FÖr  mycket  Att  gå  UPP KLoKAn SJU.” 

 

Även småord som ”ju” och ”så” förekommer i texterna.  Dessa ord gör att texten verkar mer 

talspråkig. Följande exempel belyser förekomsten av talspråket närmare:   

 
”Det är ju det bästa som hänt. Sommarloven är också det bästa. När man gick i ettan, 
tvåan, tRean, fyran och femman så var man mycket utomlands. ” 
 

Citaten är exempel från två texter men stavfel, grammatiska fel och förekomsten av talspråk 

finns att hitta i flera texter.   

  

2.2.2 Elever med godkända betyg  

Den andra gruppen består av tio texter där samtliga elever erhållit betyget godkänd av läraren 

och en extern bedömare. Texterna i denna grupp är något längre än den första gruppens texter. 

Innehållsmässigt har texterna en bättre struktur, god disposition och de är mer 

sammanhängande med en inledning och avslutning. Eleverna berättar utförligare och för 
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enklare resonemang och bollar även med tankar och idéer. Stavfel och talspråk förekommer 

men inte i lika stor utsträckning som i grupp ett.  

 
”Det känns lite konstigt, trots allt så går vi bara i nian, och har ändå valt, till stor del, 
hur våra liv ska se ut i framtiden. Jag tycker att man är för liten för den sortens 
val…” 

 

2.2.3 Elever med väl godkända och mycket väl godkända betyg 

Den tredje gruppen består av tio texter som erhållit betyget mycket väl godkänd av sina lärare. 

Sju texter har erhållit väl godkänd och tre mycket väl godkänd av externa bedömare. 

     Eleverna i denna grupp skriver betydligt längre texter med en överskådlig disposition. De 

behärskar tekniken med uppsatsskrivning, det vill säga styckeindelning, inledning och 

avslutning, bättre än grupp ett och två. Det förekommer få stavfel, eleverna använder språket 

bra och några använder sig av metaforer. Ordförrådet och förmågan att kunna uttrycka sig i 

skrift skiljer sig markant från grupp ett och två. Eleverna för resonemang och gör liknelser 

och har en god förmåga att uttrycka tankar och känslor i skrift. Följande exempel återspeglar 

detta närmare: 

 
”Jag tror det handlar om att ett bakslag kan få mig att stanna upp och börja 
glida tillbaka till en tid där allt var jobbigt och jag bara grät. Kanske är jag 
rädd för att bli en silverfisk igen?” 
 

Att eleven använder sig av en metafor inte vill känna sig liten och svag som en silverfisk igen 

visar att hon har utvecklat förmågan att kunna göra jämförelser genom egenskaper som liknas 

vid de känslor eleven hade vid den tidpunkten.  

     Eleverna i denna grupp använder sig också av småord som är talspråkiga men det 

förekommer i mindre utsträckning jämfört med de undersökningsgrupperna som erhållit 

betygen underkänd och godkänd.   

 

2.2.4 Sammanfattning av undersökningsgrupperna 

Det mest förekommande temat i de tre undersökningsgrupperna är att eleverna ger en 

kronologisk återberättning om de händelser de minns från sina skolår och knyter an till vänner 

och lärare de såväl har goda som dåliga minnen av. Grupperna skiljer sig genom att de 

underkända texterna innehåller fler stavfel, grammatiska fel och har ett mindre omfång. 

Eleverna med väl godkända och mycket väl godkända betyg skriver längre texter, färre stavfel 

förekommer och de har en god förmåga att uttrycka tankar och känslor i skrift.  
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2.3 Min definition av särskrivning 

I detta arbete utförs undersökningen utifrån att särskrivning är en  

felaktig uppdelning av avledda eller sammansatta morfem. Svenska skrivregler (2002 s. 96, 

97) pekar på att det i svenska språket finns möjligheter att välja om ord ska skrivas ihop eller 

isär. Exempel på ord är där skribenten har välmöjlighet: 

imorgon – i morgon   inatt – i natt    

först nämnda – förstnämnda  igår – i går  

ihop – ihop   tillslut – till slut              

I Svenska skrivregler (2002 s. 97, 99) finns även exempel på fasta uttryck av svenska och 

utländska ordled, där skribenten själv får avgöra om dessa ska skrivas ihop eller isär.  I denna 

undersökning behandlas bara de fall på särskrivning av sammansatta ord där tydliga regler 

finns.     

     I de transkriberade elevtexterna förekommer det ord som är svåra att avgöra om de är 

särskrivna eller ej. Orden kan ha en otydlig stavning eller också kan de vara svårlästa, vilket 

utmärks av den som transkriberat texten.  

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Eftersom det är förekomsten av särskrivning i relation till elevernas betyg jag vill undersöka 

och belysa används en kvantitativ och en kvalitativ metod. Metoden kräver att 

undersökningsmaterialet är stort för att få en hög reliabilitet. För att presentera ett resultat 

med förekomsten av särskrivna ord används en kvantitativ metod där djupare analyser av 

varje elevtext görs. Undersökningen kräver en kombination av båda metoderna för att belysa 

sambandet mellan frekvenserna av särskrivning i elevtexter av låg- respektive högpresterande 

elever i år nio. Mitt material är inte så stort att det kan betraktas som vetenskapligt gällande 

dock kan iakttagelser och tendenser inom språket i samband med elevers olika betyg göras. 

Däremot menar jag att validiteten är hög eftersom det endast finns ett fåtal tveksamma fall av 

särskrivning som undantas. Detta medför att det inte är något problem att räkna antal 

särskrivningar i elevtexterna och jämföra dem med betygen.  
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3. Resultat 
I följande avsnitt presenteras gruppvis resultatet av undersökningen och avslutningsvis följer 

en sammanfattning med slutsatser. Tabell ett till tre presenterar varje elevtext, antal ord per 

uppsats, antal sammansatta eller avledda ord, antal särskrivningar och frekvensen angiven i 

procent. Även antalet tveksamma fall av särskrivningar kommenteras i texten.  

 

3.1 Särskrivning i uppsatser skrivna av elever med underkända betyg 

Undersökningen (se tabell 1) visar att de underkända elevtexterna i den första gruppen är 

betydligt kortare. Även kan det konstateras att desto längre elevtexterna blir, desto fler 

särskrivningar förekommer det. Det förekommer många stavfel, ej korrekta 

meningsbyggnader, tunt innehåll och brister i disposition och omfång. Det framgår även ur 

undersökningen att gruppens sammanlagda summa av ord är 3553 och antal särskrivningar 

uppstiger till 26 ord. Frekvensen visar att tjugosex av hundra ord är särskrivna. Vidare 

framgår det ur undersökningen att de särskrivningar som görs kan delas in i tre grupper. De 

vanligaste förekommande formerna av särskrivning är: 

 särskrivning av två sammansatta substantiv 

 särskrivning av ord som inleds med en preposition 

 särskrivning av ord som inleds med ett förstärkningsprefix tillexempel ”jätte”  

     Det förekommer två tveksamma fall av särskrivning i denna undersökningsgrupp. De ord 

som inte räknas som särskrivna är orden ”myc ket” och ”fotbols”. Det första ordet betraktar 

jag som ett stavfel och det andra ordet anses inte som en särskrivning då det i texten finns en 

notering om att ordet är svårläst.  

 
             Tabell 1. Utfall av undersökningen i grupp ett. 

 
Bilaga Totalt antal 

ord/ uppsats 
Antal 
sammansatta 
eller avledda 
ord 

Antal särskrivningar/ 
uppsats 

Särskrivna ord Frekvens: antal 
särskrivningar av 
sammansatta 
eller avledda ord 
angivet i % 

Nr 1 282 4 1 KONCENTrAtIONNS 
Läger 

25 % 

Nr 2 539 10 2 tönt rykte 
skol åren 

20 % 

Nr 3 448 8 1 jäte tråkigt 12,5 % 

Nr 4 170 7 1 blod pudding 14,2 % 

Nr 5  554 21 8 jätte spänd 
Jätte spännande 
Hockey bilder 
sommar lovet 

38 % 
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sommar lovet 
jätte sent 
mellan stadiet 
mellan stadiet 
 
 

Nr 6 80 3 0          - - -  0 % 

Nr 7 514 19 2 grund skolan 
klass kompisser 

10,5 % 

Nr 8 333 11 7 Skol år 
skol år 
till baka 
örn bovet 
upp repar 
svett ringar 
jette kul 

63,6 % 

Nr 9 139 3 1 SKOL ÅR 33,3 % 

Nr 10 494 14 3 Skol  år 
nak delen 
hög stadiet 

21,4 % 

Totalt 3553 ord 100 ord 26 ord   26 % 

 
 

3.2 Särskrivning i uppsatser skrivna av elever med godkända betyg 

Gruppens totala antal ord (se tabell 2) uppstiger till 5470 ord och därav är 248 ord avledda 

eller sammansatta. Av undersökningen framgår det vidare att eleverna som erhållit betyget 

godkänd är en blandad grupp. Frekvensen visar att tjugosju ord av hundra är särskrivna. 

Tabellen visar att elever som skrivit kortare texter gör särskrivningar men det finns även 

elevtexter som är längre och inte innehåller några särskrivningar. I denna grupp är det framför 

allt en text som utmärker sig. Av tjugofem möjliga särskrivningar har eleven gjort nitton 

särskrivningar. I texterna förekommer det många särskrivningar och även flera särskrivningar 

av samma ord. Vidare visar resultatet att de vanligaste förekommande formerna av 

särskrivning är av två sammansatta substantiv, ord som inleds med ett förstärkningsprefix och 

ord som inleds med en preposition. Några tveksamma fall av särskrivning förekommer inte i 

denna undersökningsgrupp.  

 
             Tabell 2. Utfall av undersökningen i grupp två.  

 
Bilaga Totalt antal 

ord/ uppsats 
Antal 
sammansatta 
eller avledda 
ord 

Antal 
särskrivningar/ 
uppsats 

Särskrivna ord Frekvens: antal 
särskrivningar av 
sammansatta eller 
avledda ord angivet i 
% 

Nr 11 285 12 5 för hoppningar  
mellan stadiet 

41,6 % 
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jätte kul  
avund sjuk 
elev assistenter 

Nr 12 641 27 8 skol år 
till sammans 
klass kompisar 
vecko raport 
innan för 
upp fyllelse 
Hallabo skolan 
efter som 

29,6 % 

Nr 13 346 20 6 in släppta 
jätte snäll 
bad strand 
lille bror 
jätte trevlig 
älg jägare 

33 % 

Nr 14 564 23 3 mellans tadiet 
sommar lovet 
komvux skolan 

13 % 

Nr 15  847 36 17 sommar dag 
jätte varmt 
jätte tjock 
jätte fin 
Mellan stadiet 
jätte många 
jätte nöjd 
spansk lärare 
prov resultat 
jätte varmt 
prao tid 
jätte roligt 
bygg firma 
sommar jobb 
jätte roligt  
jätte roligt 
jätte skönt 

47,2 % 

Nr 16  529 21 1 Älsklings klänning 4,8 % 

Nr 17 408 21 0             - - -  0 % 

Nr 18 705 28 6 jätte snäll 
klass kamrater  
hjälp lärare 
sommar lovet 
skol fronten 
Jul lovet 

21,4 % 

Nr 19 509 25 19 järn stakett 
klass rummet 
betong mur 
klass rummet 
klass rummet 
jätte bra 
jätte bra 
klass resa 
brand alarmet 
Brand alarmet 
klass kamrater 
klass resa 

76 % 
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sommar land 
segel båt 
porslins mugg 
jätte roliga 
jätte mycket 
skid resa 
barn baken 

Nr 20 636 35 3 matte lärare 
toa nyckeln 
genom gång 

8,6 % 

Totalt 5470 ord 248 ord 68 ord  27,4 % 

 
3.3 Särskrivning i uppsatser skrivna av elever med väl godkända och mycket väl 

godkända betyg  

Det totala antalet ord i gruppen uppstiger till 8102 ord och därav är 587 ord avledda eller 

sammansatta. 13 av dessa ord har särskrivits, vilket innebär en frekvens på 2,2 %. Det innebär 

att två ord av hundra är särskrivna. Trots att texterna är betydligt längre och innehåller längre 

ord gör eleverna färre särskrivningar. Det framgår vid närmare analys av texterna att de ord 

eleverna särskriver är oftast är två sammansatta substantiv och ord som inleds med 

prepositioner. I undersökningsgruppen förekommer det ett tveksamt fall av särskrivning. 

Elevens stavning av ordet ”framan da” betraktar jag som ett stavfel och inte som en 

särskrivning.  

 
           Tabell 3. Utfall av undersökningen i grupp tre.  

Bilaga Totalt antal 
ord/ uppsats 

Antal 
sammansatta 
eller avledda 
ord 

Antal 
särskrivningar 
per uppsats 

Särskrivna ord Frekvens: antal 
särskrivningar av 
sammansatta eller 
avledda ord angivet 
i % 

Nr 21 570 40 0              - - -  0 % 

Nr 22 414 31 0              - - -  0 % 

Nr 23 608 37 1 annorl unda 2,7 % 

Nr 24 1015 54 0               - - -  0 % 

Nr 25  941 116 6 tecknings timmar 
glädje moment 
tolerans nivå 
bestraffnings metoder 
kunskaps bas 
klass rivaliteten 

5,2 % 

Nr 26  951 95 2 miss handeln 
hot skämt  

2,1 % 
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Nr 27 1230 91 3 
 

lite grann 
mellanstudie tid 

 sjunde klassare 

 

3,3 % 

 

 

Nr 28  476 55 0             - - -  0 % 

Nr 29 730 30 0              - - -  0 % 

Nr 30 1166 38 1 kvar lämnad 2,6 % 

Totalt  8102 ord 587 ord 13 ord  2,2 % 

 

3.4 Sammanfattning och slutsatser 

I samtliga grupper kan studeras att särskrivning av två sammansatta substantiv, ord som inleds 

med en preposition är mest förekommande. I de grupper där eleverna erhållit underkända och 

godkända betyg förekommer även särskrivning av ord som inleds med ett förstärkningsprefix. 

Vidare visar undersökningen att det relativa antalet särskrivningar är betydligt högre i 

grupperna med underkänt eller godkänt betyg. Därmed kan hypotesen som inledningsvis 

ställts verifieras. Särskrivning förekommer i samtliga grupper men är mest förekommande i 

den grupp där eleverna erhållit betyget godkänd. Frekvensen i gruppen är 27,4 % det vill säga 

att tjugosju ord av hundra är särskrivna. Elevtexterna som erhållit betyget godkänd 

karakteriseras genom en del stavfel, bra men enkelt språk, texternas längd varierar och många 

särskrivningar förekommer. Eleverna som erhållit betyget underkänd har en något längre 

frekvens, 26 % men elevtexterna är innehållsmässigt av sämre innehåll och kortare. De elever 

som erhållit betyget mycket väl godkänd gör minst särskrivningar trots att texterna är 

betydligt längre. Frekvensen i gruppen är mycket låg. Av hundra ord särskrivs endast två ord. 

Det innebär en procentuell skillnad på 24 % mellan den underkända och den mycket väl 

godkända gruppen. De elever som har uppnått ett högt antal av särskrivna ord är generellt 

osäkra på hur ord inom det svenska språket ska stavas. 
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Tabell 4. Sammanfattande tabell över de tre undersökningsgrupperna.  

Undersökningsgrupp Totalt antal ord Avledda och 
sammansatta 
ord 

Antal 
särskrivningar 

Frekvens 
angivet i % 

Underkända texter 3553  100 26  26 % 

Godkända texter 5470 248 68 27,4 % 

Väl godkända och mycket väl 
godkända texter 

8102 587 13 2,2 % 

 

Utifrån kursplanens mål för årskurs nio ska det nationella provet vara ett helhetsprov som 

testar elevernas olika förmåga inom ämnet. Följande citat visar vad pedagogen ska tänka på 

vid en bedömning (Uppsala universitet 2006):  

 
”Syftet med provet är att så allsidigt som möjligt pröva elevens förmåga inom 
ämnet. Tillsammans med lärarens kontinuerliga iakttagelser av elevernas framsteg 
utgör ämnesproven underlag för bedömningen av hur väl varje elev nått målen för 
årskursen.” 

Vidare framgår det att provets syfte är att ge eleverna möjligheten att visa sin språkliga 

förmåga. Kompetensen testas inom olika områden som motsvarar de mål och kriterier 

kursplanen föreskriver för årskurs nio. De huvudsakliga kunskapsområdena utformas så att 

områden som litteratur, läsförståelse, lösning av problemuppgifter samt förståelse och 

bearbetning av en text blir centrala i provet. Den språkliga kompetensen visas i den text 

eleverna själva producerar (Uppsala universitet). Eftersom skriftspråket är en del i som ska 

bedömas kan slutsatsen dras att särskrivning är en del i bedömningen. Då särskrivning även 

förekommer i den grupp där eleverna uppnått mycket väl godkänd accepteras särskrivning i 

en liten mängd. Läraren och den externa bedömaren fokuserar rättningen på andra faktorer 

som exempelvis förståelse, lösningen av uppgifterna, omfång, innehåll, disposition, stavning 

och grammatiska regler. Ett tydligt samband mellan låg- respektive högpresterande elevers 

betyg och särskrivning kan utläsas och särskrivning förekommer mest i grupperna med 

underkända och godkända betyg.  

4. Slutdiskussion 
Att genomföra en studie på hur vanligt förekommande särskrivning är i elevtexter från år nio 

har varit intressant och berikande. Jag anser att hypotesen om att lågpresterande elever 

använder mer särskrivning i sina texter kan verifieras fullt ut. Det som begränsar 

undersökningen är antalet elevtexter då antalet för denna undersökning begränsats till 30 

texter. Materialet består av transkriberade texter och eventuella fel i transkriberingen kan 

förekomma. En mer omfattande undersökning av flera elevtexter skulle troligtvis ge ett 
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tydligare resultat, men antalet som används i undersökningen visar tendenser om hur vanligt 

förekommande särskrivning är i elevtexter från år nio och vissa generella slutsatser kan läsas 

ur resultatet.  

     Resultatet kan diskuteras i relation till kursplanen, då det enligt Skolverkets kursplan för 

ämnet svenska ska leda till att undervisningen utvecklar elevernas förmåga att tala och skriva 

väl. I dagens samhälle ställs det krav på att kunna uttrycka sig i skrift. I såväl samhället som 

arbetslivet finns förväntningar och krav på att vi ska kunna läsa, hantera och värdera texter av 

olika slag. Enligt Lpo94, kursplanen för år nio, är ett mål att eleven ska:  

 
” […]kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa 
skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator, […]ha kunskaper 
om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk.” 

 

Frekvensen visar att de högpresterande eleverna särskriver mindre även om deras texter är 

betydligt längre. Enligt Ask (1996) är det viktigaste att problematisera särskrivning i 

undervisningen och medvetandegöra eleverna. Eftersom det poängteras att en bedömning ska 

göras utifrån elevens utveckling, fungerar det nationella provet som ett test för att se hur 

eleven utvecklats under ett längre perspektiv. Stavfel och särskrivningar verkar bedömas i de 

nationella proven men utifrån elevernas individuella förutsättningar och utveckling. Eftersom 

särskrivning förekommer mer eller mindre i samtliga grupper kan det beror på att särskrivning 

till viss del är accepterat i det svenska språket. En intressant frågeställning som skulle kunna 

bidra med ny kunskap är om och hur särskrivning problematiseras i undervisningen. Då 

pedagogen använder sig av olika undervisningsmetoder som diktamen, rättstavning och 

uppsatsskrivning skapar det en större förståelse för språket. Olika undervisningsmetoder 

tillgodoser individuella förutsättningar och behov för lärande. Detta kan det vara ett sätt att 

medvetandegöra eleverna om problematiken. Trots allt kvarstår att tolkningen av kursplaner 

och betygskriterier uppfattas olika och varje pedagog och vid en bedömning kommer olika 

aspekter att vägas in. Utifrån elevtexterna kan utläsas att lärarens bedömning och den externa 

bedömarens betyg grundar sig på olika faktorer som exempelvis formulering av språket, 

stavning, innehåll och kvalitén, det vill säga hur kraftfull texten är. Vid en bedömning, i detta 

fall en del av det nationella provet år 2003, måste läraren tänka på att bedömningen ska 

stimulera och stödja eleven och samtidigt motivera till fortsatt lärande och individuell 

utveckling. Lindström & Lindberg (2005 s. 40) påpekar hur viktigt det är att en bedömning 

leder till att eleven vidareutvecklas, stärker elevens självförtroende och gör så att den känner 

tilltro till sina kunskaper och förmågor. Kan särskrivning ses som ett hot inom det svenska 
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språket? Hur mycket ska pedagogen rätta och vad ska rättas? För att belysa sambandet mellan 

särskrivning och låg- respektive högpresterande elever skulle fortsatt forskning på området 

vara av stor betydelse. Det skulle bidraga med ny och intressant kunskap då det i denna 

undersökning verkar förefalla som om stavning, inklusive särskrivning, är en viktig faktor i 

bedömningen.  
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Bilaga  – Förtydligande av tillvägagångssätt vid undersökningen 
 
Följande elevtext förtydligar tillvägagångssättet vid undersökningen i de tre grupperna. 

Blåmarkerade ord visar vilka sammansatta och avledda ord som förekommer i elevtexten. De 

understrukna orden markerar vilka ord eleven särskrivit.    

 
 

Lågstadiet 
 

 
Det var när jag var hemma en morgon som skulle bli min första skoldag. Jag 

var jätte spänd och ivrig, så kommer man där gående in i klassrummet, man 

känner hur hjärtat bara börjar gå snabbare och snabbare, det var Jätte 

spännande att se en massa nya och främande personer men några hade jag 

träffat innan. Vi började med en lek så att alla skulle lära sig namnen för 

de var ju de här kompisarna jag skulle gå med i sex år. Jag tyckte att 

Lektionerna var ganska lätta då för jag kunde läsa och räkna ganska bra. 

Dagarna var inte så långa och man fick inte mycket läxor det tyckte jag var 

bra. Också började sommar lovet. Nu började jag i två:an det var nästan 

lika spännande som att börja i ett:an förutom att jag kännde dom i klassen. 

Dagarna började att bli lite längre och man fick lite mer läxor. På 

rasterna brukade vi hålla på med hockey bilder som nästan alla hade. Tiden 

så fort, så nu började de att bli sommar igen och alla längtade efter 

sommar lovet. Tiden bara gick och gick på lovet så Till slut var det skola 

igen, tredje klass. Då kännde man sig stor för de var året innan 

"Mellanstadiet" som man ville börja i. Dagarna var långa nu tyckte man för 

man slutade 14:00 vissa dagar. Brorsan gick ju i sexan och han tyckte man 

var stor då och han slutade jätte sent, klockan 16:00 ve o fasa för att gå 

så länge, tyckte jag och alla dom svåra Läxorna, han kom hem med dom ville 

man ju inte ha, nä fy, tänkte jag förstöra hela fritiden med läxor och då 

började man tänka till om mellanstadiet så ville man ju inte ha, så då 

började det inte bli lika kulatt gå i skolan med detta skolåret började 

också lida mot sitt slut och de Jobbiga mellan stadiet skulle börja efter 

sommar lovet   

 

                               Mellan stadiet 

 

Efter lovet när vi började fyran fick Vi en ny lärare och fyran var inte 

lika tråkig som jag tänkt mig det var nästan lite roligare för man fick 

lära sig saker man inte kunde. Det började en ny elev i klassen också men 

några av oss kände honom redan och denna årskursen nästan flög iväg med 

vinden. Så började femman med ett brak och snart var vi störst på skolan 
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som vi velat bli nästan hela tiden. det var nu som mellanstadiet nästan var 

slut, bara en årskurs kvar snart också började vi "sexan" nu var vi störst 

på skolan dagarna var långa och vi fick mycket läxor. Alla var spända inför 

sjuan.   

 

                                 Högstadiet 

 

När sjuan började började jag i en ny klass det var ganska Jobbigt att 

hitta för nu skulle man vara i olika salar och lektionerna i. Det var lika 

Jobbigt som sexan nästan. Åttan började och vi alla var spännda för i år 

skulle vi få våra betyg. Ingen tyckte att dom hade fått bra schema och 

tiden gick väldigt fort och vips var åttan slut. Nu började vi i sista 

årskursen på högstadiet "Nian". Nian startade lite dåligt för jag har varit 

sjuk, men Jag börjar bli bättre nu. Nu sitter Jag här och skrive Nationellt 

prov i svenska och man undrar ju vad som skall hända när man börjar i 

gymnasiet. 
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