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Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det finns någon relevans i påståendet att 

ungdomar är sämre på att skriva idag jämfört med för tjugofem år sedan. I studien analyseras 

och jämförs uppsatser ur nationella provet från 1988, 1989, 2010 och 2015 ur ett 

språkriktighetsperspektiv. Därutöver görs jämförelser såväl mellan könen som mellan skolor 

för att synliggöra eventuella skillnader samt diskutera orsaker bakom dessa. Materialet består 

av 40 uppsatser, 10 från varje år, som noggrant närlästs i avseende att upptäcka eventuella 

förekomster av stavfel, särskrivningar, talspråkliga inslag, talspråksformen dom eller felaktigt 

bruk av de och/eller dem. Under uppsatsläsningen fördes statistik över antalet funna 

normavvikelser. 

Resultaten visar att det är typen av fel snarare än mängden som förändrats över tid. 

Stavfelen har minskat markant medan såväl talspråkliga inslag som felaktig användning av de 

och/eller dem ökat. Vidare visar undersökningen att det finns skillnader mellan flickors och 

pojkars språkbruk och att dessa varierar över åren. En framträdande orsak till förändringarna 

tros vara att eleverna numera skriver på datorer med tillgång till stavnings- och 

grammatikkontroll. Utifrån undersökningen dras slutsatsen att ungdomars skrivförmåga inte 

försämrats utan förhåller sig relativt konstant. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: skriftspråk, språkriktighet, nationella prov, språkutveckling, jämförelse, 

elevuppsatser 
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1. Inledning 

”Det går utför med ungdomen – ingen kan stava, det kryllar av särskrivningar och de skriver 

som de talar. Det var bättre förr!” Dylika uttalanden förekommer ofta i dagens samhälle, och 

motsvarande åsikter luftas såväl på debattsidorna som i lärarrummen. Den avgörande frågan 

är huruvida det ligger någon sanning i påståendet att ungdomar idag är sämre på att skriva än 

tidigare generationer. 

Skolsystemet är ständigt omdebatterat och alla tycks ha åsikter om hur det bäst bör 

utformas. 2011 genomfördes en omfattande reform av den svenska skolan, vilken har mötts av 

såväl hyllningar som skarp kritik från flera olika håll. Det intressanta torde dock vara att se 

vilken effekt alla dessa reformer har och har haft på elevernas prestationer.  

Skriftspråket är en viktig grund i dagens samhälle. Att inte behärska detta begränsar 

individens möjligheter såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort. Ett korrekt språk är 

essentiellt i till exempel arbetsansökningar, vid myndighetskontakter och på många 

arbetsplatser. Det är således viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sin skrivförmåga 

under skoltiden. Att lära elever att läsa och skriva är en av skolans främsta uppgifter, och det 

är därmed viktigt att analysera huruvida denna uppgift faktiskt tas på allvar och genomförs. 

I dagens genusinfluerade diskussioner påtalas det ofta att det finns vissa generella 

skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller skrivförmåga, och att detta ibland leder till för- 

och nackdelar vid individuella bedömningar. Pojkar har länge bedömts som mer benägna att 

göra stavfel, alternativt mindre noggranna med att korrigera sina texter innan inlämning 

(Ciolek Laerum 2009:23). Stämmer det att flickor generellt besitter en högre skriftlig 

kompetens, och vad kan detta i så fall bero på? I takt med att genusforskningen intensifieras 

på många områden är det också intressant att diskutera huruvida detta har någon påverkan på 

skolresultaten. Har uppmärksammandet av dessa skillnader lett till att de minskat? 

Olika skolor har olika förutsättningar – så är det, och så har det sannolikt alltid varit. 

Dessa olikheter kan bero på många olika saker, men i dagens mångkulturella samhälle handlar 

det ofta om hur skolor arbetar med att integrera nyanlända. Den ökande invandringen påstås 

ofta ligga till grund för Sveriges dalande resultat; så mycket som 29 procent av 

resultatförsämringen 2003-2011 kan förklaras av förändrad elevsammansättning (Sahlgren 

2015). Många menar därför att integrering av dessa elever är essentiellt för att vända den 

negativa trenden. En intressant aspekt i denna undersökning är således att undersöka huruvida 

det finns skillnader mellan skolor avseende elevernas skrivförmåga, och om dessa i så fall kan 

förklaras genom skillnader i elevsammansättning och integrationsarbete. 
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1.1. Syfte 

I denna studie undersöks det huruvida det finns någon relevans i påståendet att ungdomar är 

sämre på att skriva idag jämfört med för tjugofem år sedan. Syftet med undersökningen är 

dels att studera ungdomars skriftspråk idag ur ett språkriktighetsperspektiv, dels att jämföra 

detta med äldre elevtexter för att se om någon förbättring eller försämring kan skönjas. 

Därutöver kommer eventuella skillnader såväl mellan könen som mellan skolor att studeras 

och diskuteras. 

1.1.1.  Frågeställningar 

Undersökningen ämnar besvara följande frågeställningar: 

 I vilken utsträckning förekommer särskrivningar, stavfel, talspråkliga inslag, felaktigt 

val av de/dem och användande av dom i de utvalda elevtexterna? 

 Är de språkliga normavvikelserna fler på 2010-talet än på 1980-talet? Vilka feltyper 

har ökat respektive minskat? 

 Finns det skillnader i språkbruk mellan pojkar och flickor? Om ja, har de ökat eller 

minskat över åren? 

 Finns det skillnader i språkbruk mellan skolorna? Om ja, har de ökat eller minskat 

över åren? 

1.2. Avgränsningar  

Denna undersökning har av tidsskäl avgränsats till att endast omfatta 40 utvalda elevtexter 

(uppsatser från nationella provet) från fyra specifika år. Vidare undersöks endast fem olika 

språkliga normavvikelser: användande av dom, felaktig användning av de/dem, talspråkliga 

inslag, stavfel samt särskrivningar. 

Av praktiska skäl har endast två skolor varit aktuella i studien. För att hålla studien på en 

rimlig nivå och för att underlätta jämförelser undersöks endast uppsatser från årskurs nio. 

1.3. Uppsatsens disposition 

Denna uppsats inleds med ett bakgrundskapitel innehållande en genomgång av tidigare 

forskning samt information om nationella prov, kursplaner och de språkliga normavvikelser 

som undersöks. Därefter presenteras studiens material, hur insamlingen av detta gått till samt 

vilken analysmetod som använts. I uppsatsens fjärde kapitel presenteras resultaten av 

analysen och de kvantitativa jämförelser som gjorts. Slutligen diskuteras såväl metodval som 

resultaten i stort innan det hela avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel introduceras tidigare forskning kring elevers skrivförmåga ur såväl 

nationellt som internationellt perspektiv. Därefter ges en kort introduktion till nationella prov 

och deras betydelse för det svenska skolsystemet. Slutligen introduceras och definieras de 

språkliga normavvikelser som ligger till grund för undersökningen. 

2.1. Tidigare forskning om elev- och ungdomsspråk 

Elevers texter i allmänhet och skriftliga förmåga i synnerhet har undersökts ett flertal gånger 

det senaste seklet. Ett känt projekt inom området är Skrivsyntax som genomfördes under 70-

talet. Under detta projekt samlade man in 151 centralprov i svenska till en stor korpus som 

sedan dess har använts som underlag i flera studier (Hultman 1991:29). 

En undersökning som i mångt och mycket liknar denna utfördes av Helena Olevard år 

1999. I pilotstudien ”Tonårsliv” jämförde hon 60 elevtexter från standardproven för årskurs 9 

åren 1987 och 1996 och drog sedan utifrån detta ett antal slutsatser kring elevers skrivförmåga 

och hur denna förändrats mellan dessa tillfällen. Olevards resultat visar bland annat att 

stavfelen var den sortens fel som ökat mest, att särskrivningen av ord endast ökat marginellt, 

att textlängden ökat markant samt att det finns vissa skillnader mellan pojkar och flickor vad 

gäller språkbruk. 

Även Åke Pettersson har gjort en longitudinell studie av elevspråk. Han visar i sin 

undersökning från 1999 att textmängden har ökat under åren och hävdar att texternas kvantitet 

ökat på bekostnad av språkets kvalitet (Pettersson 1999:15). Olevard (1999:6) jämför dock 

andelen substantiv och verb år 1987 och 1996 och konstaterar att de siffrorna talar emot att en 

kvalitetssänkning skulle ha skett. 

Tor G. Hultman & Margareta Westman gjorde år 1977 en undersökning av elevtexter 

skrivna av gymnasister. De kartlade då ordförråd, ordklassfördelning, syntax och grafiska 

förhållanden i såväl gymnasistuppsatser som texter skrivna av vuxna och jämförde sedan 

dessa. Gymnasistmaterialet kom från det tidigare nämnda Skrivsyntax och undersökningen 

speglade därför enbart kunskaperna vid det specifika tillfället. Resultat av ett flertal studier 

har dock sedan dess kommit att jämföras med Hultmans & Westmans resultat i ett försök att 

uppnå ett longitudinellt perspektiv. 

Även Kent Larsson har gjort en omfattande undersökning av elevspråk. År 1984 samlade 

han sina resultat i boken Skrivförmåga: studier i svenskt elevspråk. Han gjorde en noggrann 

studie av olika feltyper och jämförde resultat utifrån såväl kön som klass. Utifrån detta 
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försökte han sedan dra ett antal slutsatser kring dåtida elevers skriftliga kompetens. Hans 

resultat visar bland annat att sär- och sammanskrivningsfelen utgör den största felgruppen, att 

andelen felstavade ord är mer än dubbelt så stor hos pojkarna som hos flickorna och att olika 

elevgrupper främst skiljer sig åt genom mängden – och inte arten – av fel (Larsson 1984). 

Även internationellt har det forskats kring elevers skrivförmåga. I USA har det gjorts ett 

antal undersökningar som visar på en nedåtgående trend vad gäller elevers skriftliga 

kompetens. År 2013 publicerade Michael J. Carter och Heather Harper artikeln Student 

Writing: Strategies to Reverse Ongoing Decline, i vilken de presenterar såväl teorier kring 

orsaker till nedgången som strategier för att stoppa densamma. Som potentiella orsaker 

nämner de till exempel betygsinflation, ökade klasstorlekar och samhällelig utveckling i form 

av internet och sociala medier (Carter & Harper 2013:287–291). 

I Norge genomfördes under början av 2000-talet en omfattande undersökning av 

elevtexter kallad KAL (kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig) där 3368 

elevtexter från avgångsprovet i norska grundskolan (motsvarande nationella proven i Sverige) 

samlades in. Materialet har sedan legat till grund för ett antal undersökningar kring till 

exempel elevers språkbruk, kvaliteten på avgångsproven samt eventuella skillnader mellan 

kön, regioner, stad/landsbygd och dylikt (Berge et al. 2005). Sidsel Skjelten använde sig av 

materialet när hon 2013 skrev sin doktorsavhandling om norska elevers skrivförmåga. Hon 

konstaterar bland annat att stavfel är den dominerande felkategorin och att det finns stora 

skillnader i kompetens elever emellan (Skjelten 2013:253).  

Elevers skriftspråk utanför skolan har undersökts otaliga gånger. De senaste åren har det 

även tillkommit allt mer forskning kring ungdomars språk och hur detta påverkats och 

påverkas av den tekniska utvecklingen. I USA har det till exempel förts en debatt kring 

huruvida SMS-språk och internetslang påverkar ungdomars formella skriftspråk. Som inlägg i 

debatten har ett antal studier gjorts där empiriska elevtexter samlats in och analyserats. 

Resultaten visar oftast att SMS- och chattspråk har antingen ingen, eller en positiv, effekt på 

ungdomars formella skrivande (se t.ex. Lenhart et al 2008, Plester et al 2008, Drouin & Davis 

2009). 

I Sverige gjorde Ylva Hård af Segerstad en omfattande undersökning av teknikens 

påverkan på skriftspråket i sin doktorsavhandling Use and Adaptation of Written Language to 

the Conditions of Computer-Mediated Communication 2002. Hon fokuserade inte enbart på 

ungdomars språk utan gjorde en generell studie, men eftersom just ny teknik ofta beskylls för 

att ligga bakom elevers (påstådda) dalande skriftliga kompetens är hennes resultat, som talar 

emot detta, av relevans för ämnet. 
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Även på studentnivå har ett antal undersökningar inom ämnet gjorts. Suzzi Tordebring 

skrev 2007 sitt examensarbete vid Karlstads universitet om elevers skrivkompetens och gjorde 

en kvantitativ jämförelse av elevtexter från 1985, 2005 och 2006. Tordebring jämförde 

elevtexter från såväl niondeklassare som gymnasielever och kom fram till att skrivförmågan 

förbättrats hos de förra, men försämrats hos de senare.  

2.1.1. Skillnader mellan pojkars och flickors skriftspråk 

I samband med att elevspråk studerats i olika undersökningar har jämförelser ofta gjorts 

mellan pojkar och flickor. I materialet från undersökningen Skrivsyntax framkom det till 

exempel att det fanns betydande skillnader mellan pojkars och flickors språkbruk. 

Undersökningen visade att flickorna generellt skrev längre texter och gjorde färre stavfel, men 

också att flickorna skriver mer talspråkligt än pojkarna (Hultman 1981:29). Hultman menar 

dock att man lätt får det motsatta intrycket när man läser uppsatserna, eftersom pojkarnas 

dåliga stavning kan ge en ”talspråkligare” bild än flickornas vårdade språk (1981:54). I 

Helena Olevards pilotstudie från 1999 framkommer det att andelen talspråkliga inslag per kön 

verkar skifta genom åren. År 1970 skrev flickorna mer talspråkligt medan det år 1977–1978 

var pojkarna som använde flest talspråksformer. År 1987 var det återigen flickorna som 

använde flest, medan pojkarna skrev talspråkligare 1996 (Olevard 1999:16f). Det har således 

varit svårt att dra några generella slutsatser kring talspråksanvändandet. 

Olevard (1999:15) konstaterar även att det är pojkarna som oftast gör den största andelen 

av de olika skrivfelen, framför allt vid stavfel, felaktig särskrivning och felaktig versal. Hon 

uppger också att liknande resultat har kommit av tidigare undersökningar, och hänvisar till 

exempel till Gymnasistsvenska. Även Beatrice Ciolek Laerum (2009:23) drar slutsatsen att 

pojkarna i större utsträckning än flickorna antingen har svårigheter med stavning eller är 

mindre noga med att korrekturläsa och korrigera sina texter vid inlämning. 

Katharina Hallencreutz gjorde år 1977 en undersökning om användningen av de, dem och 

dom i elevspråk. Utöver att finna att dom är vanligt i uppsatsmaterialet fann hon att flickorna 

generellt är mer skriftspråkliga än pojkarna vid valet av ordform, samt att flickor använder de-

dem i sitt skriftspråk i något högre utsträckning än pojkar (Hallencreutz 1981:95, 100). 

När Hultman och Westman undersökte gymnasieelevers skriftspråk år 1977 fann de att 

flickorna generellt skrev längre uppsatser än pojkarna, men att pojkarna i större utsträckning 

skrev längre ord (Hultman & Westman 1977:53, 77). 

Även i Norge har skillnader i språkbruk mellan pojkar och flickor konstaterats. Wenche 

Vagle (2005) visar till exempel att flickorna generellt skriver längre texter än pojkarna även i 
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Norge, samt att fler pojkar än flickor ”går ut av grunnskolen med stempelet ’dårlige skrivere’ 

(karakterene 1 eller 2)” (s. 250). Detta innebär alltså att texter skrivna av flickor generellt 

bedöms vara av högre kvalitet och att flickor därmed bedöms besitta högre skrivkompetens. 

Det finns ännu inte särskilt mycket forskning kring elevers egna attityder och tankar kring 

sitt skrivande. Henrik Ahlstedt och Calle Kennedy skrev dock år 2007 examensarbetet Killar 

ska inte vara smarta och inte ha bra betyg. En studie av högstadieelevers syn på maskulinitet, 

i vilken de intervjuat ett antal högstadieelever. Deras undersökning visar att det finns vissa 

normer för eleverna att följa, samt att en del pojkar upplever att det kan anses vara ”tufft” för 

en kille att ha dåliga betyg. Eleverna erfar också att det finns skillnader i hur lärarna behandlar 

dem baserat på kön; flickorna upplever en högre press, medan pojkarna uppfattar det som att 

flickorna har lättare att få högre betyg (Ahlstedt & Kennedy 2007:23f).  

2.2. Nationella prov och standardprov 

Sverige har haft centralt konstruerade, obligatoriska prov för alla elever i en viss årskurs 

sedan 1864 då studentexamen infördes. När den sedan avskaffades 1968 ersattes den med 

centrala prov. Grundskolan har i sin tur haft så kallade standardprov sedan 1940-talet 

(Lansfjord 1999:58). Idag kallas proven i både grundskola och gymnasieskola för ämnesprov 

eller, i folkmun, nationella prov. 

Syftet med proven är dels att få en uppfattning om klassens och årskursens kunskapsnivå, 

dels att få stöd för betygssättningen (Nationalencyklopedin u.å.). Tidigare var 

betygsbedömningen relativ, eller grupprelaterad, och byggde på att rangordna eleverna 

sinsemellan. Betygen fördelades då enligt en femgradig skala där det var förutbestämt hur 

många procent av alla elever som skulle tilldelas ett visst betyg (Skolverket 2014). Idag 

baseras betygen i stället på lärandemål och kunskapskrav, vilket innebär att eleven får betyg 

utifrån vilka kunskapsmål denne når under kursens gång. 

De nationella proven i svenska konstrueras vid Institutionen för nordiska språk vid 

Uppsala universitet och har genomförts sedan 1996 i gymnasieskolan, Komvux och årskurs 5. 

Samma år tillkom även diagnostiskt material för skolår 2 och 7. Det nationella provet för 

årskurs 9 gavs första gången under vårterminen 1998 och har genomförts varje år sedan dess. 

Det nationella provet i svenska ska förberedas och genomföras på samma sätt över hela 

landet. En tid innan provtillfället får eleverna reda på det övergripande temat, och vid själva 

tillfället får de sedan välja mellan ett antal ämnesalternativ. Skrivtiden och tillgängliga 

hjälpmedel har varierat över åren, men skall vara lika för alla vid varje enskilt tillfälle. 
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2.3. Läroplaner och kursplaner 

All undervisning i skolan skall utgå från de fastställda läroplaner som utarbetas nationellt. 

Därutöver finns stadgade kursplaner för varje ämne, i vilka lärare kan finna anvisningar kring 

lärandemål och bedömningar. Såväl läroplaner som kursplaner omarbetas och förnyas med 

jämna mellanrum, vilket kan leda till att tyngdpunkten i undervisningen skiftar över åren. Förr 

var det till exempel mer fokus på rättstavning och grammatik, medan det idag är viktigare att 

elevernas texter har ett intressant eller fylligt innehåll (Ciolek Laerum 2009:24)  

I kursplanen för svenska som kom i samband med Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) 

stod skrivet att eleverna skulle ”lära sig motsvara formella krav i fråga om en tydlig handstil, 

språkriktighet och stilnivåer, stavning och användning av skiljetecken enligt vedertagna 

normer”. (Skolöverstyrelsen 1980:140). Dylika detaljerade anvisningar är bortplockade i 

senare kursplaner och läroplaner; i kursplanerna från år 2000 och 2011 står det till exempel 

endast att eleverna ska kunna ”tillämpa skriftspråkets normer” respektive ”följa språkliga 

normer” (Skolverket 2000:100, 2015:224). 

I senaste läroplanen framhävs också genreanpassning som en viktig skriftlig förmåga, 

vilket inte lyfts fram tidigare. I kursplanen från 2011 specificeras det att eleverna skall lära sig 

”[s]trategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 

och språkliga drag” (Skolverket 2015:224).  

2.4. Språkliga aspekter 

I detta avsnitt introduceras de fem språkliga normavvikelser som ligger till grund för analysen 

av uppsatserna. Såväl tidigare forskning och debatt kring ämnet som definitioner av vad som 

anses vara korrekt presenteras. 

2.4.1. Dom, de och dem 

Diskussionen om talspråkets dom och de skriftspråkliga pronomenen de och dem har pågått i 

flera decennier. Under 60- och 70-talen intensifierades debatten då lärare och forskare från 

båda sidor argumenterade för sin sak. Språkforskaren Alvar Ellegård hävdade till exempel i 

en artikel i Dagens Nyheter den 17 december 1972 att det var dags för en reform och att dom 

borde blir allmänt vedertagen skriftspråksform (Ellegård 1972). På 2010-talet har debatten 

förts av bland andra Olle Josephson och Per Ledin. Josephson förordar att de ska användas 

som enda skriftspråksform, medan Ledin i stället förespråkar dom som enda alternativ 

(Josephson 2010, Språket 2013). Det finns således fortfarande ingen samstämmighet kring 

vilken/vilka former som är att föredra. 



14 

 

Katharina Hallencreutz gjorde år 1977 en undersökning av de, dem och dom i elevspråk 

och fann att dom utgjorde 57,5 procent av det totala antalet de-dem-dom och alltså var den 

mest använda formen (Hallencreutz 1981:91). Sedan dess har ett flertal undersökningar gjorts 

med varierande resultat, men klart är att frågan fortsätter att vara aktuell inom 

språkforskningen.  

Bruket av dom i skriftspråk verkade öka särskilt under 1960- och 1970-talen, och man 

förutspådde då att talspråksformen helt skulle ersätta de och dem även i skrift. Denna ökning 

avtog dock utan uppenbara skäl, och under slutet av 1900-talet har användningen i stället 

minskat något (Svenska språknämnden 2011:206).  

Enligt Svenska skrivregler är de och dem att betrakta som normal skriftform medan 

talspråksformen dom ses som ”mycket vardaglig” (Språkrådet 2008:93). Även i boken Hur 

ska det heta?: språkriktighet från A till Ö rekommenderas läsaren att använda de och dem i 

skrift (Åberg 2005). Åberg skriver att ”även när man vill efterlikna talspråk, t.ex. i dialog, bör 

man tänka sig för innan man överger det lättskrivna och smidiga de till förmån för det 

klumpigare dom.” (2005:55).  

Korrekt användning av de/dem är till exempel meningarna ”De ringde på lördagen” och 

”Vi fick presenter av dem”. Ett exempel på felaktigt val av pronomen är i meningen ”Folk är 

inte alltid som man tror sig veta att dem är”. Exempel på korrekt användning av 

talspråksformen dom är svårare att finna eftersom den oftast inte rekommenderas, men den 

skulle kunna förekomma i en dialog nedskriven i talspråk. Att använda den i formella 

sammanhang i meningar som ”Dom andra veckorna regnade det också” är således att betrakta 

som mindre prefererat. Viktigt att påpeka är dock att talspråksformen inte per definition är 

inkorrekt, eftersom användningen av den kan vara ett medvetet stilistiskt val av skribenten.  

2.4.2. Talspråkliga inslag 

Ursprungligen var talspråket normerande och man definierade därför språket utifrån hur folk 

talade. Idag har rollerna bytts och skriftspråket har fått en stark normerande kraft i takt med 

att textkommunikationen i samhället ökat. Det förekommer dock talspråksformer även i skrift, 

och denna användning har debatterats länge och väl. Ofta rekommenderas det att man följer 

skriftspråksnormen för att undvika irritation hos läsaren, men samtidigt kan det ibland finnas 

skäl att använda talspråk för att till exempel förstärka en personlig stil. 

Gösta Åberg uppmanar sina läsare att skriva såväl jag som mig, dig, sig, de och dem i 

stället för de motsvarande talspråksformerna ja, mej, dej, sej och dom. Han menar att de 
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senare i regel känns omotiverade i längden och att skriftspråksnormen generellt bör följas 

(2005:209). 

Svenska skrivregler (Språkrådet 2008) lämnar ingen bestämd rekommendation, men listar 

olika allmänna skriftformer och deras mer talspråkspräglade motsvarigheter. Här görs skillnad 

på normal, något vardaglig och mycket vardaglig form, och man kan således anta att den 

normala formen är den som bör användas i de fall det inte föreligger särskilda skäl att 

använda talspråk. 

Tidigare undersökningar om tal- och skriftspråk har redovisat lite motstridiga resultat. 

Detta kan till viss del bero på att det inte alltid framgår vad som definieras som 

talspråksformer. I debatten hävdas det gärna att talspråkliga inslag blir allt vanligare i 

elevtext, men det finns alltså inget som entydigt tyder på att så är fallet. 

År 1991 skrev Tor G. Hultman en artikel i tidningen Språkvård där han förutspådde att 

talspråkliga former som medans och våran snart skulle höra hemma i neutral prosa (Hultman 

1991:16). Detta antagande baserade han på det språk som användes av ungdomar i ett antal 

uppsatser. Han konstaterade då att mycket av det som var vanligt i elevtexterna – till exempel 

användandet av kommer utan det tillhörande att – är vanligt också i livet utanför skolan (s. 

17). 

Det finns många olika typer av talspråksformer. Några exempel är våran i stället för vår, 

vart i stället för blev och uttryck som så hära. Ett annat exempel på talspråkliga inslag är 

utelämnandet av –de i preteritumformerna av verb, vilket ger normavvikelserna börja och 

träffa i stället för de skriftspråkliga formerna började och träffade.  

2.4.3. Särskrivningar 

En lika vanlig som uppmärksammad och omdebatterad företeelse är den felaktiga 

särskrivningen. Hultman skrev redan 1991 att man ofta inriktade sig särskilt på felet eftersom 

det kanske uppfattades som en hotande konkurrerande norm (s. 15).  

En vanlig uppfattning är att särskrivningarna ökat såväl inom skolan som i samhället i 

stort (Svenska språknämnden 2011:43). Som bakomliggande skäl anges ofta engelskans 

inflytande på svenskan liksom gestalttext i såväl svensk som engelsk form. Hallencreutz 

(2003:71) slår i sin undersökning fast att hon inte kan belägga några avgörande förändringar, 

men att hon tycker sig se en tendens till fler särskrivningar. Som potentiell orsak anger även 

hon påverkan från engelskan, där man oftast särskriver komposita, och menar att det är ”ett 

skrivskick som misstänks nästla sig in inte bara i elevspråk utan i svenskt skriftspråk i 

allmänhet” (Hallencreutz 2003:8). Hon påpekar också att människor konstant möter 
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särskrivningar i annonser och rubriker, i boktitlar och som varunamn på förpackningar, vilket 

kan ha en effekt på deras eget skrivande.  

Som en möjlig bidragande faktor nämns även den halvtextade handstilen, den så kallade 

SÖ-stilen, som infördes i grundskolan år 1972. Denna handstil binder inte ihop bokstäver på 

samma sätt som mer traditionella handstilar, varför det är möjligt att den i viss mån ökar 

risken för särskrivning (Hallencreutz 2003:8). 

Ännu en orsak kan ligga i pedagogiken vid den första läs- och skrivinlärningen, vilken 

ibland påstås bidra till felskrivningarna. I nybörjarböcker används ofta bindestreck för att 

förenkla inlärning av sammansatta ord, och eleverna får även själva lära sig att använda 

bindestreck i vissa ord. När bindestrecket sedan försvinner menar Hallencreutz att eleven i 

stället lämnar ett mellanrum på platsen (2003:7−8, 71). 

Hallencreutz finner i sin undersökning att substantiv är den ordklass som dominerar när 

det gäller särskrivningar. Den allra mest instabila ordgruppen tycks dock vara de så kallade 

jätte-orden, som i åtta fall av tio är adjektiv. Hon menar att denna typ av sammansättningar 

särskrivs nästan varannan gång de förekommer i undersökningsmaterialet (Hallencreutz 

2003:26), vilket tyder på att ordtypen skapar särskilda svårigheter. En annan slutsats som hon 

drar är att de längre förlederna oftare skrivs isär än de korta, och att ord med långa förled 

alltså ger upphov till fler särskrivningar. 

Särskrivning av sammansatta ord är en vanlig företeelse, men även icke-sammansatta ord 

särskrivs i viss mån. Två exempel från materialet är verbet in se och adverbet lika dant. Andra 

exempel på vanliga särskrivningar är jätte-ord som i meningen ”jag är ju inte så jätte duktig 

på engelska” samt sammansatta ord så som rock stjärnornas och bagage luckan.  

2.4.4. Stavfel 

Många ord har under årens lopp fått en förändrad stavning jämfört med den ursprungliga, men 

de flesta är ändå överens om att det finns en viss stavning som vid en viss tidpunkt är den 

korrekta. Idag kan många frågetecken besvaras med hjälp av stavningskontrollen i datorernas 

ordbehandlingsprogram, men vid vissa tillfällen finns inte denna hjälp tillgänglig. 

Stavningskontrollerna garanterar heller inte att stavningen blir korrekt, varför det är viktigt att 

känna till hur orden skall stavas. 

Inom kategorin stavfel samlas många olika typer av fel, till exempel brott mot reglerna för 

enkel- och dubbelteckning av konsonant, utelämnande och/eller omkastning av bokstäver, fel 

på ng-ljudets beteckning och ljudenlig eller icke ljudenlig stavning. Vad som anses vara 
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korrekt stavning kan i viss mån vara subjektivt, men en vedertagen regel är att använda sig av 

Svenska Akademiens ordlista, då denna har en normgivande funktion. 

Stavfel i elevtexter har uppmärksammats i ett flertal undersökningar genom åren. Olevard 

konstaterar i en presentation av sitt forskningsprojekt att elevernas stavningsförmåga enligt 

yrkesverksamma lärare försämrats under åren (Olevard 2002:94). Vidare påpekar hon att detta 

också bekräftats i ett antal undersökningar, till exempel Björnssons (1980). Särskilt fokus har 

ofta lagts på det felaktiga användandet av enkel- och dubbelteckning av konsonant, då detta 

var den vanligaste enskilda typen av stavfel vid 70-talets början. Denna typ var enligt 

Hultman (1991:15) högfrekvent även under 90-talet. Olevards undersökning visar att den är 

fortsatt vanlig i elevtext; i hennes analys framkommer det dessutom att den största ökningen 

av antalet fel utgörs av just denna typ av stavfel (Olevard 1999:27). Hon menar också att det 

är viktigt att analysera vad den negativa utvecklingen beror på, eftersom det kan påverka både 

läsningen och förståelsen om en text innehåller många stavfel (Olevard 1999:15). 

I Svenska skrivregler (2008:89) finns kortare regler och förklaringar gällande korrekt 

stavning, och då med tyngdpunkt på enkel- och dubbelteckning av konsonant. Där definieras 

dubbelteckning som en situation där ett språkljud skrivs med två identiska bokstäver, till 

exempel dd, ll och mm. Hit hör även ck, som av praktiska skäl används i stället för kk. I 

boken uttrycks det också att just dessa regler ibland vållar en del problem i svenskan 

(Språkrådet 2008:89). 

Som tidigare nämnts är brott mot reglerna för enkel- och dubbelteckning av konsonant en 

av de allra vanligaste typerna av stavfel. Exempel på sådana fel finns i meningen ”Det hadde 

gåt två dagar utan att det hadde hänt något specielt…” där de korrekta stavningarna är ”hade”, 

”gått” och ”speciellt”. 

3. Material och metod 

I detta kapitel ges en översikt över det material som legat till grund för undersökningen. 

Vidare presenteras analysmetoden som använts och de avgränsningar som gjorts innan 

avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. 

3.1. Material 

Materialet består av 40 elevtexter, 10 vardera från åren 1988, 1989, 2010 och 2015. En 

översikt över det inhämtade materialet kan ses i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1: Översikt över materialet 

 

 

 

 

Från varje skola har 20 uppsatser inhämtats: 10 från 1980-talet och 10 från 2010-talet. 

Skolorna och årtalen har valts utifrån vilket material som fanns tillgängligt. Inför 

undersökningen kontaktades stadsarkivet med en förfrågan om vilka nationella prov som 

fanns att tillgå. Arkivet svarade då att material från två skolor fanns tillgängligt hos dem, 

varför just dessa två skolor valdes. Därefter valdes det tidigast möjliga material där tillräckligt 

många prov fanns att tillgå. För att få en relevant jämförelse användes material från samma 

skolor även till analysen från 2010-talet. Skolorna kontaktades därför med en förfrågan om 

tillgång till senare års prov. Den ena skolan ansåg dock att de senaste årens material var för 

nytt för att användas, och därför valdes i stället material från 2010 som fanns att tillgå hos 

stadsarkivet. Den andra skolan upplevde inte att detta var ett problem utan sände tio uppsatser 

från 2015 års prov via mail. 

Av de tio uppsatser som tillsändes via mail var fyra skrivna av flickor och sex av pojkar. 

För att få en rättvis jämförelse valdes därför uppsatser ut enligt samma uppdelning även i 

materialet från 1988. Gällande materialet från den andra skolan så eftersträvades en så jämn 

könsfördelning som möjligt, varför fem uppsatser vardera från flickor och pojkar valdes ut 

såväl 1989 som 2010. 

De 20 uppsatserna från 1980-talet är alla skrivna för hand. Av uppsatserna från 2010 är sju 

skrivna för hand och tre är datorskrivna. År 2015 skrevs samtliga tio uppsatser på dator. 

3.1.1. Skolorna 

De två utvalda skolorna ligger båda i en mellanstor stad i Sverige och undervisar elever i 

årskurs 6–9. Den ena skolan ligger i ett område som kännetecknas av flerfamiljshus, varav 

många byggdes i det så kallade miljonprogrammet. Området klassas som mångkulturellt och 

har i flera decennier bebotts av människor med olika kulturell bakgrund. Skolan har således 

tagit emot en relativt stor andel elever med invandrarbakgrund genom åren och kontinuerligt 

arbetat för att integrera dessa i undervisningen. Elevsammansättningen har därmed varit 

relativt konstant under de år som undersökningen omfattar.  Den andra skolan ligger i ett mer 

kulturellt homogent område, som dock kommit att bli mer och mer diversifierat under de 

År Skola Antal pojkar Antal flickor Totalt 

1988 Skola 1 6 4 10 

1989 Skola 2 5 5 10 

2010 Skola 2 5 5 10 

2015 Skola 1 6 4 10 

Totalt  22 18 40 
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senaste åren. Skolan har på så sätt på senare tid behövt arbeta fram en plan för hur nyanlända 

ska integreras och bemötas, framför allt i svenskundervisningen. Elevunderlaget har 

följaktligen förändrats i stor utsträckning och är inte detsamma 2010 som 1989.  

3.1.2. Provtillfällena 

Vid varje provtillfälle erbjöds fyra olika skrivämnen. Eleverna fick välja fritt bland dessa och 

behandlade sedan valt ämne i sin uppsats. I detta avsnitt presenteras de olika ämnen och 

genrer som erbjöds 1988, 1989, 2010 och 2015. I de fall där information gått att finna framgår 

även skrivtidens längd. 

3.1.2.1. Skrivämnen 1988 

Följande fyra ämnen fanns att välja bland år 1988. Några specifika genrer angavs inte, varför 

samtliga ämnen kan sägas ha haft en skönlitterär inriktning. Skrivtiden framgår inte av 

materialet. Följande ämnen erbjöds: 

1. Minnen från en resa 

2. Egen rubrik 

3. Det hade jag inte väntat mig! 

4. En plats i mitt hjärta 

3.1.2.2. Skrivämnen 1989 

År 1989 erbjöds fyra olika ämnen av skönlitterär karaktär. Hur lång skrivtiden var framgår 

inte av materialet. Följande ämnen fanns att välja bland: 

1. Idolen (idolerna) i mitt liv 

2. En människa (några människor) som betytt mycket för mig 

3. Det var modigt gjort! (Gärna novell) 

4. Hur kan idoler påverka oss? 

3.1.2.3. Skrivämnen 2010 

År 2010 var skrivtiden 160 minuter, och eleverna kunde välja mellan fyra olika genrer med 

tillhörande ämne. För varje ämne framgår det således vilken typ av text som skall skrivas. 

Följande ämnen erbjöds: 

1. Åldersgränser – debattinlägg 

2. Allt är möjligt! – bidrag till antologi  

3. Till statsministern – brev för att presentera projekt 

4. Vilka är vi? – text till ungdomstidning 
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3.1.2.4. Skrivämnen 2015 

Skrivtiden var något längre år 2015: 200 minuter. Eleverna fick tre olika genrer med 

tillhörande ämne att välja mellan. Ämnena är ännu sekretessbelagda, men genrealternativen 

var följande: 

1. Ett bidrag till en ungdomstidning 

2. En novell – bidrag till en ungdomsantologi 

3. Ett debattinlägg (med källhänvisning) 

3.2. Metod 

Av det tillgängliga materialet valdes tio uppsatser från skola 2 slumpmässigt ut genom att de 

första fem uppsatserna skrivna av pojkar respektive de fem första skrivna av flickor plockades 

ut. Samma procedur gjordes sedan om för skola 1, men då med sex pojkar respektive fyra 

flickor. Materialet från 2015 valdes ut av aktuell skola och ska enligt ansvarig lärare vara ett 

slumpmässigt urval av skolans elevuppsatser. 

Varje uppsats har noggrant studerats i avseende att upptäcka eventuell förekomst av de 

fem olika normavvikelser som valts ut. Innehållet i uppsatserna har således inte varit av 

intresse, utan endast enskilda ord. Varje uppsats har betecknats med skola, år, författarens kön 

och ett nummer. Därefter har uppsatsen lästs igenom varvid varje enskilt fel har noterats i 

form av att en etta markerats efter aktuell kategori för aktuell uppsats. Slutligen har antalet 

ord först räknats en gång och sedan kontrollräknats. Vid olika resultat av genomräkningen har 

antalet ord räknats en tredje gång. Rubriken har inte räknats med i antalet ord, och felaktigt 

särskrivna ord har räknats som ett. Resultaten av genomgången av alla uppsatser har sedan 

sammanställts i Excel för att möjliggöra kvantitativa jämförelser mellan såväl årtal som skolor 

och kön. 

Vid den första genomläsningen gjordes en subjektiv bedömning gällande vilka ord som 

ansågs vara korrekta respektive inkorrekta. Utgångspunkten vid sökandet efter felaktiga ord 

var således min egen språkkänsla, och ord som inte överensstämde med denna markerades. 

Vid osäkerhet har beslut tagits utifrån vad som rekommenderas i Svenska Akademiens 

ordlista (SAOL). Stavningen där har ansetts vara den korrekta och ord vars stavning inte 

överensstämmer med denna har markerats som fel. Ord har markerats som felaktigt särskrivna 

om de enligt SAOL ska skrivas samman. Talspråk har markerats dels utifrån vad som i SAOL 

markeras som ”vardagligt”, dels utifrån vad som definieras som talspråk i till exempel Hur 

ska det heta? (Åberg 2005). För uppsatserna från 1988 och 1989 har 11:e upplagan av SAOL 

från 1986 använts, medan 13:e upplagan från 2006 låg till grund för uppsatserna från 2010 
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och 2015. Anledningen till att upplagan från 2015 inte användes till det årets uppsatser är att 

nationella provet genomförs under vårterminen, varför det inte är säkert att 2015 års upplaga 

hade hunnit ges ut vid tidpunkten för provet. 

Vid närläsningen gjordes också vissa ställningstaganden. För att avgöra huruvida ett ord är 

korrekt eller ej måste hänsyn tas till sammanhanget i vilket det förekommer. I en replik som 

återspeglar talspråk kan talspråkliga inslag och/eller användandet av dom svårligen betraktas 

som inkorrekt. Sådan användning har således inte markerats som fel och är därmed utesluten 

ur undersökningen. 

I denna undersökning har varje felaktigt ord räknats. Detta innebär till exempel att ett 

felstavat ord som förekommer två gånger i texten har gett upphov till två fel i statistiken. 

Materialet innehöll dock ingen uppsats med utbredd upprepning av fel, varför detta inte bör ha 

någon större inverkan på resultatet. 

3.3. Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter det den faktiskt är avsedd att mäta (Patel 

& Davidson 2011:102). Eftersom denna studie endast omfattar 40 elevtexter blir validiteten 

relativt låg när det kommer till generella slutsatser om ungdomars skrivförmåga. Två skolor 

har dock undersökts i stället för enbart en, vilket innebär en viss höjning av giltigheten. Vad 

gäller resultatet på de enskilda skolorna blir validiteten högre, eftersom de slumpmässigt 

utvalda texterna borde anses vara representativa för sin årskurs under det aktuella året.  

Språkriktighet baseras på väldigt många olika faktorer, vilket gör det nästintill omöjligt att 

beakta alla aspekter. Denna undersökning har endast fokuserat på fem språkliga 

normavvikelser, varför det är svårt att dra några generella slutsatser kring elevernas skriftliga 

förmåga. Dessa fem aspekter är dock relativt utbredda, varför antalet ändå bör vara tillräckligt 

för att kunna få en rimlig helhetsbild av ungdomarnas skriftliga förmåga. 

I denna undersökning behandlas 2010 och 2015 tillsammans, vilket i vissa avseenden kan 

vara problematiskt. Utvecklingen går ibland fort framåt, och mycket kan på så sätt ha skett 

även på de fem år som gått mellan 2010 och 2015. Man kan således fråga sig om det är 

lämpligt att behandla dessa som en och samma jämförelsetidpunkt. Det huvudsakliga syftet 

med denna studie är dock att göra en jämförelse med 1980-talet, och skillnaden bör vara 

större mellan de första tjugo åren än mellan de fem sista. Det är ändock viktigt att 

problematisera och diskutera denna tidsskillnad, vilket görs senare i uppsatsen. 

Med reliabilitet menas motståndskraft mot slumpinflytanden, det vill säga hur tillförlitlig 

studien är (Patel & Davidson 2011:103). Den mänskliga faktorn spelar givetvis en stor roll 
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här, eftersom det alltid föreligger en risk att något missas, felräknas eller missförstås. En 

annan viktig faktor som eventuellt kan ha en inverkan på resultatet är det faktum att 27 av 

uppsatserna är handskrivna, vilket kan innebära vissa svårigheter när det gäller tolkning av 

handstilar. Ibland har det till exempel varit svårt att avgöra huruvida ett ord varit särskrivet 

eller ej. I de fall tveksamheter uppstått har devisen ”hellre fria än fälla” efterföljts, varför 

reliabiliteten inte kan anses vara hundraprocentig.  

Vad gäller genomläsningen har hög noggrannhet iakttagits; samtliga uppsatser har närlästs 

minst två gånger och antalet ord har kontrollräknats. Sannolikheten är därför hög att en annan 

granskare skulle uppnå samma resultat vid användandet av samma material och metod, vilket 

innebär en hög reliabilitet. Det finns dock alltid ett visst mått av subjektivitet i bedömningen 

kring vad som är korrekt och inkorrekt, varför resultatet ändå skulle kunna variera. Detsamma 

gäller de jämförelser som görs med tidigare forskning och undersökningar. Dessa innebär viss 

komplexitet, eftersom det inte alltid framgår vilka parametrar som undersökts och vilken 

definition som använts.  

3.4. Etiska överväganden 

Inför denna undersökning har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska principer (Hermerén 

2011). Nationella prov är allmänna handlingar och är därmed inte belagda med sekretess. 

Detta betyder att de elever vars texter undersökts inte behöver informeras om studiens syfte 

och tillvägagångssätt.  

Trots att proven betecknas som allmän handling är eleverna i denna undersökning 

anonyma. Elevernas namn har studerats enkom i syfte att identifiera författarens kön, därefter 

har varje uppsats avidentifierats och betecknats med kön och nummer, till exempel ”Pojke 1”. 

De tio uppsatser från 2015 som erhållits direkt ifrån en av skolorna avidentifierades av 

ansvarig lärare och mottogs således betecknade med kön och nummer.  

Alla dokument som innehåller information av sådant slag att det skulle kunna hota 

elevernas anonymitet, så som namn på elever och skolor, förstörs efter genomförd 

examination. Likaså kommer de tio uppsatser som erhållits från den ena skolan att förstöras 

efter examination, då dessa endast var kopior av originalfilerna. 

4. Resultat 

Nedan presenteras resultaten av den undersökning som genomförts. Därefter följer de 

kvantitativa jämförelser som gjorts. En fullständig sammanställning över antalet fel i 

uppsatserna kan ses i bilaga 1. 
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4.1. Skola 1 

4.1.1. År 1988 

Av de tio uppsatserna från 1988 är sex skrivna av pojkar och fyra av flickor. Uppsatserna är 

alla skrivna för hand och är i genomsnitt 488,5 ord långa. Eleverna fick använda sig av 

ordlista, men i övrigt var inga hjälpmedel tillåtna. Den längsta uppsatsen är 720 ord och den 

kortaste 321 ord, vilket kan ses i tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Ordantal år 1988 

Totalt antal ord Längst Kortast Medellängd 

4885 720 321 488,5 

 

Av uppsatsernas totalt 4885 ord innehöll 170 minst ett fel av något slag. Detta innebär att 

eleverna skriver fel på i genomsnitt 3,48 procent av orden. Hur dessa fel är fördelade över de 

olika kategorierna kan ses i tabell 3 nedan.  

Tabell 3: Språkliga normavvikelser år 1988 

”Dom” Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel Totalt 

16 1 28 31 94 170 

9,41 % 0,59 % 16,47 % 18,24 % 55,29 % 100 % 

 

Den vanligaste feltypen är stavfel, vilka utgör 55,29 procent av den totala mängden fel. Näst 

vanligast är särskrivningar och på tredje plats kommer talspråkliga inslag, vilka uppgår till 

18,24 respektive 16,47 procent. Felaktig användning av de eller dem förekom endast en gång i 

en uppsats detta år, vilket motsvaras av 0,59 procent. Slutligen uppgick antalet dom till 16, 

vilket innebär en procentandel på 9,41 procent.  

Den elev vars uppsats har flest antal fel är pojke 3. Uppsatsen innehåller 46 ord med minst 

ett fel, vilket motsvarar 8,70 procent av hans totala ordmängd på 529 ord. Av dessa 46 fel är 

35 stavfel, 7 särskrivningar och 4 talspråkliga inslag, vilket stämmer väl överens med den 

generella felfördelningen. Majoriteten av dessa fel utgörs av brott mot reglerna för enkel- och 

dubbelteckning av konsonant och vissa av felen förekommer upprepade gånger i texten. Färst 

fel har uppsatsen skriven av pojke 5. Hans uppsats, bestående av 321 ord, innehåller tre fel: 

två stavfel och ett talspråkligt ord.  

4.1.2. År 2015 

De tio uppsatserna från 2015 är alla datorskrivna. Precis som år 1988 är sex uppsatser skrivna 

av pojkar och fyra av flickor. Då eleverna skrev på datorer hade de tillgång till 
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ordbehandlingsprogram med tillhörande stavnings- och grammatikkontroll. Den längsta 

uppsatsen från detta år är 1076 ord och den kortaste 406 ord. Medellängden för en uppsats är 

749,5 ord, vilket visas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Ordantal år 2015 

Totalt antal ord Längst Kortast Medellängd 

7495 1076 406 749,5 

 

Antalet ord med minst ett fel uppgick år 2015 till 181. Av materialets totalt 7495 ord innehöll 

således 2,41 procent någon, eller flera, typer av fel. Antalet förekomster av varje enskild 

felkategori kan ses i tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Språkliga normavvikelser år 2015 

”Dom” Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel Totalt 

15 7 60 28 71 181 

8,29 % 3,87 % 33,15 % 15,47 % 39,23 % 100 % 

 

Den största enskilda felkategorin år 2015 är stavfel. De 71 förekomsterna uppgår till 39,23 

procent av det totala antalet fel. Nästan lika vanliga är de talspråkliga inslagen, vilka utgör 

33,15 procent. Andelen särskrivningar har här minskat till 15,47 procent medan den felaktiga 

användningen av de och/eller dem ökat till 3,87 procent. Andelen dom är drygt dubbelt så stor 

och motsvaras av 8,29 procent.  

Flest antal fel finns i uppsatsen skriven av pojke 5. Hans 423 ord långa text innehöll totalt 

28 fel: 22 stavfel och 6 talspråksformer. Detta överensstämmer med den generella tendensen, 

då just stavfel och talspråkliga inslag är de vanligaste felen i materialet från 2015. Även den 

uppsats som innehöll färst fel är skriven av en pojke, nummer 3. Texten hade 6 fel, vilket 

motsvarar 0,79 procent av de 763 orden. Fem av dessa tillhör kategorin stavfel och det sista är 

ett talspråkligt inslag.  

4.2. Skola 2 

4.2.1. År 1989 

Av de tio elevtexterna från 1989 är hälften skrivna av pojkar och hälften av flickor. Alla 

uppsatser är skrivna med penna och papper. Av mitt material framgår inte om ordlista var 

tillåten vid skrivningen, men det är rimligt att anta att så var fallet, eftersom det fick användas 

året innan. Den genomsnittliga längden på uppsatserna är 457,9 ord, men det skiljer mycket 
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mellan den längsta och den kortaste texten, som är 1052 respektive 178 ord. En översikt över 

ordantalet kan ses i tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Ordantal år 1989 

Totalt antal ord Längst Kortast Medellängd 

4579 1052 178 457,9 

 

Antalet ord innehållande minst ett fel år 1989 är 192. Av dessa är nästan hälften stavfel, 

vilken även detta år är den enskilt vanligaste felkategorin. Materialet omfattar totalt 4579 ord, 

vilket innebär att andelen ord innehållande fel uppgår till 4,19 procent. Hur felen är fördelade 

över de olika kategorierna presenteras i tabell 7 nedan. 

Tabell 7: Språkliga normavvikelser år 1989 

”Dom” Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel Totalt 

15 1 39 43 94 192 

7,81 % 0,52 % 20,31 % 22,40 % 48,96 % 100 % 

 

Fördelningen av fel år 1989 är snarlik den från året innan. Stavfel är den vanligaste kategorin 

med 48,96 procent, följd av särskrivningar med 22,40 procent och talspråkliga inslag med 

20,31 procent. Även här förekommer felaktig användning av de och/eller dem endast en gång, 

vilken motsvarar 0,52 procent av det totala antalet fel. Talspråksformen dom förekommer 15 

gånger i materialet, vilket motsvarar 7,81 procent av felen.  

Den elev vars uppsats innehåller störst andel fel är pojke 3. Hans text omfattar 17 fel 

fördelade över 175 ord, vilket ger en felandel på 9,55 procent. 14 av dessa är stavfel, två är 

särskrivningar och ett är användandet av formen dom. Pojken avviker således från den 

generella trenden, då hans text inte innehåller några talspråkliga inslag. Den text som 

innehåller minst andel fel är skriven av flicka 1. I uppsatsen förekommer fem fel, varav tre är 

talspråksformer, ett är stavfel och ett är fel användning av de/dem.  

4.2.2. År 2010 

Liksom år 1989 är hälften av uppsatserna skrivna av pojkar och hälften av flickor. Sju av 

texterna är skrivna för hand och tre är datorskrivna. Det framgår inte av materialet huruvida 

ordlista var tillåtet eller ej, och inte heller om de elever som skrev på dator hade tillgång till 

stavnings- och grammatikkontroll. Materialet omfattar totalt 4413 ord vilket ger en 

genomsnittlig längd på 441,3 ord per uppsats. Den längsta texten bestod av 692 ord och den 

kortaste av 209 ord. I tabell 8 nedan redovisas en översikt över antalet ord. 
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Tabell 8: Ordantal år 2010 

Totalt antal ord Längst Kortast Medellängd 

4413 692 209 441,3 

 

Av uppsatsernas totalt 4413 ord innehöll 195 minst ett fel av något slag, vilket motsvarar 4,42 

procent av alla ord. Vilka kategorier de olika felen tillhör framgår av översikten som ges i 

tabell 9 nedan. 

Tabell 9: Språkliga normavvikelser år 2010 

”Dom” Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel Totalt 

12 5 73 27 78 195 

6,15 % 2,56 % 37,44 % 13,85 % 40 % 100 % 

 

Den enskilt vanligaste kategorin är stavfelen, vilka utgör 40 procent av felen. Nästan lika 

vanliga är de talspråkliga inslagen, vilka uppgår till 37,44 procent. Förekomsten av dom har 

minskat till 6,15 procent medan den felaktiga användningen av de och/eller dem i stället ökat 

till 2,56 procent. Även andelen särskrivningar har minskat och utgör här 13,85 procent av 

felen.  

Den uppsats som innehåller störst andel fel är skriven av pojke 4, vars text innehåller 36 

fel fördelade över 405 ord. Majoriteten av dem, 27 fel, tillhör kategorin talspråkliga inslag, 

vilket även är en av de vanligaste felkategorierna överlag. Utöver dessa innehåller uppsatsen 

sju stavfel, en särskrivning och ett dom. Minst andel fel görs av pojke 3, vars 572 ord långa 

uppsats innehåller nio ord med fel fördelade över fyra kategorier: fyra särskrivningar, två 

stavfel, två felaktiga användningar av de och/eller dem samt ett talspråkligt inslag.  

4.3. Jämförelser 

I detta avsnitt presenteras de kvantitativa jämförelser som gjorts som en del av resultaten. 

Resultaten av jämförelserna diskuteras sedan i nästföljande kapitel. 

4.3.1. Jämförelse mellan skolorna 

Skolorna skiljer sig åt vad gäller såväl ordantal som andel fel. I tabell 10 nedan presenteras en 

sammanställning av antalet ord och fel för de båda skolorna. 
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Tabell 10: Ordmängd och fel totalt per skola och år 

  Totalt antal ord Antal fel Andel ord med fel 

Skola 1 - 1988 4885 170 3,48 % 

Skola 2 - 1989 4579 192 4,19 % 

Skola 2 - 2010 4413 195 4,42 % 

Skola 1 - 2015 7495 181 2,41 % 

 

Som framgår av tabellen är såväl antalet som andelen fel lägre på skola 1, trots att antalet ord 

är drygt 3000 fler. Eleverna på skola 1 skriver således längre texter av, ur 

språkriktighetsperspektiv, högre kvalitet, medan niondeklassarna på skola 2 skriver kortare 

texter med fler fel. 

4.3.2. Jämförelse mellan 1980-talet och 2010-talet 

Här jämförs de två olika jämförelsetidpunkterna. 1988 och 1989 har här slagits samman till en 

tidpunkt kallad ”1980-tal” medan 2010 och 2015 tillsammans definieras som ”2010-tal”. En 

översikt över antal ord och fel samt andelen fel per tidpunkt ges i tabell 11 nedan. 

Tabell 11: Ordmängd och fel per tidpunkt 

  Totalt antal ord Antal fel Andel ord med fel 

1980-tal 9464 362 3,83 % 

2010-tal 11908 376 3,16 % 

Differens +2444 +14 −17 % 

 

Ur tabellen kan avläsas att genomsnittslängden på uppsatserna ökat under åren, men att 

andelen fel förhåller sig relativt konstant. Andelen ord innehållande minst ett fel har minskat 

med 0,67 procentenheter, vilket motsvarar 17 procent. Hur stor andel av uppsatserna som 

utgörs av varje feltyp kan ses i tabell 12 nedan.  

Tabell 12: Andel språkliga normavvikelser per tidpunkt 

 

”Dom” Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel 

1980-tal 0,33 % 0,02 % 0,71 % 0,78 % 1,99 % 

2010-tal 0,23 % 0,10 % 1,12 % 0,46 % 1,25 % 

Differens −30,78 % 376,86 % 57,77 % −40,93 % −37,01 % 

 

Som synes i tabellen är det den felaktiga användningen av de och/eller dem som ökat mest 

procentuellt över åren. Andelen sådana förekomster har ökat med 376,86 procent från 1980-

talet till 2010-talet. Andelen talspråkliga inslag har ökat med 57,77 procent, och dessa utgör 

på 2010-talet drygt en procent av det totala antalet ord. Såväl särskrivningar som stavfel har 

minskat över tiden med 40,93 respektive 37,01 procent. De senare har gått från att utgöra 
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knappt två procent av alla ord på 1980-talet till 1,25 procent på 2010-talet. Även andelen 

förekomster av talspråksformen dom har minskat, från 0,33 till 0,23, vilket innebär en 

minskning med 30,78 procent. Tabell 13 nedan visar hur felen är fördelade kategorierna 

sinsemellan. 

Tabell 13: Fördelning av språkliga normavvikelser per tidpunkt 

 

"Dom" Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel 

1980-tal 8,56 % 0,55 % 18,51 % 20,44 % 51,93 % 

2010-tal 7,18 % 3,19 % 35,37 % 14,63 % 39,63 % 

Differens −16,12 % +480 % +91,09 % −28,42 % −23,69 % 

 

Trots att andelen fel är förhållandevis konstant visar tabellen att förändringar skett vad gäller 

vilka typer av fel som görs. Under de två åren på 1980-talet var stavfelen de klart vanligaste 

felen och utgjorde över hälften av den totala andelen fel. På 2010-talet är stavfelen fortfarande 

vanligast, men andelen fel i kategorin har minskat med 23,69 procent. Andelen talspråkliga 

inslag, som på 1980-talet utgjorde knappt en femtedel av felen, har över åren ökat med 91,09 

procent och är nu nästan lika vanliga som stavfelen. Andelen särskrivningar och dom har 

minskat med 28,42 respektive 16,12 procent, medan felaktig användning av de och/eller dem 

har ökat med 480 procent. 

4.3.3. Jämförelse mellan pojkar och flickor 

En jämförelse mellan pojkar och flickor har gjorts såväl per år som per jämförelsetidpunkt 

och totalt. Tabell 14 nedan innehåller en sammanställning över de vanligaste felen per kön.  

Tabell 14: Andel fel fördelade per kategori 

 

”Dom” Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel 

Pojkar 4,52 % 1,60 % 23,94% 15,43% 54,52% 

Flickor 11,33% 2,21 % 30,39% 19,61% 36,46% 

 

Ur tabellen kan avläsas att stavfel är den vanligaste normavvikelsen för såväl pojkar som 

flickor. Stavfelen utgör över hälften av pojkarnas fel, medan flickornas fel är mer utspridda 

över samtliga kategorier. I tabell 15 nedan syns en tydligare översikt över vilket kön som gör 

störst andel fel i förhållande till textlängd per kategori.  

Tabell 15: Andel fel fördelade per kön 

 

”Dom” Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel 

Pojkar 29,71 % 43,33 % 45,48 % 45,44 % 61,29 % 

Flickor 70,29 % 56,67 % 54,52 % 54,56 % 38,71 % 
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Tabellen visar tydligt att pojkarna gör klart flest stavfel, men att det är flickorna som gör 

störst andel fel i samtliga övriga kategorier. Flickorna utmärker sig särskilt vad gäller 

användandet av dom, där de står för 70,29 procent av förekomsterna. Särskrivningar, 

talspråkliga inslag och felaktig användning av de och/eller dem är ungefär lika vanligt 

förekommande hos båda könen, men något mer frekvent i flickornas uppsatser. 

Resultaten av undersökningen visar som sagt att det generellt är typen av fel snarare än 

mängden som förändrats över tid. Ser man till skillnader mellan könen så är förändringarna 

dock något större. I tabell 16 nedan visas en översikt över andelen fel per kön och år. Siffran 

inom parentes anger vilken skola det handlar om. 

Tabell 16: Total andel fel per kön och år 

 

1988 (1) 1989 (2) 2010 (2) 2015 (1) 1980-tal 2010-tal 

Pojkar 3,40 % 6,21 % 4,69 % 2,25 % 4,34 % 2,99 % 

Flickor 3,60 % 3,23 % 4,22 % 2,63 % 3,37 % 3,34 % 

 

Tabellen visar att den största förändringen skett på skola 2. Pojkarnas andel fel har där sjunkit 

med 24,46 procent mellan 1989 och 2010. För flickorna på skolan har andelen i stället ökat 

med drygt 30 procent. På skola 1 har andelen fel sjunkit med runt 30 procent för såväl pojkar 

som flickor. Totalt sett har andelen fel sjunkit för båda könen mellan tidpunkterna, men 

minskningen är betydligt större för pojkarna än för flickorna, 31,19  mot 0,95 procent. 

Vilket kön som gör störst andel av den totala mängden fel varierar över åren. År 1988 var 

det flickorna medan det år 1989 var pojkarna. Likaså var det år 2010 pojkarna som gjorde 

flest fel medan det år 2015 återigen var flickorna. Störst skillnad mellan könen var det år 

1989, vilket till stor del beror på att flickorna det året skrev mer än dubbelt så många ord som 

pojkarna. De senare hade visserligen färre antal fel, men eftersom antalet ord också var litet 

leder detta till att andelen fel i förhållande till textlängd blir relativt stor. I tabell 17 nedan 

syns en översikt över könens respektive andel av felen. 

Tabell 17: Pojkar respektive flickors andel av den totala mängden fel 

 

1988 1989 2010 2015 1980-tal 2010-tal 

Pojkar 48,55 % 65,81 % 52,65 % 46,10 % 56,28 % 47,21% 

Flickor 51,45 % 34,19 % 47,35 % 53,90 % 43,72 % 52,79 % 

 

I tabellen blir det tydligt att det skett en förändring under de cirka 25 år som gått mellan 

jämförelsetidpunkterna. På 1980-talet gjorde pojkarna den största mängden fel, medan det 

under 2010-talet i stället är flickorna som står för flest fel.  
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Som tidigare nämnts förhåller sig den totala andelen fel relativt konstant, medan typen av 

fel varierar över åren. I tabell 18 nedan ges därför en översikt över hur fördelningen av fel har 

förändrats i pojkarnas texter från 1980-talet till 2010-talet. 

Tabell 18: Pojkarnas fel fördelade per kategori och tidpunkt 
  ”Dom” Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel 

Pojkar 80 6,25 % 0,52 % 13,54 % 18,75 % 60,94 % 

Pojkar 10 2,72 % 2,72 % 34,78 % 11,96 % 47,83 % 

Differens −56,48 % +423,08 % +156,87 % −36,21 % −21,51 % 

 

Som synes i tabellen är förändringarna särskilt utmärkande i två kategorier: felaktig 

användning av de och/eller dem och talspråkliga inslag. Fel val av de/dem fortsätter att utgöra 

en relativt ovanlig feltyp för pojkarna, men andelen fel har ökat med 423,08 procent mellan 

jämförelsetidpunkterna. De talspråkliga inslagen har ökat med 156,87 procent och utgör på 

2010-talet drygt en tredjedel av den totala andelen fel. Såväl andelen särskrivningar som 

andelen dom har minskat över åren, med 36,21 respektive 56,48 procent. Stavfelen förblir den 

vanligaste feltypen för pojkarna, men andelen fel i denna kategori har minskat med 21,51 

procent över åren. 

För flickornas del är skillnaderna inte lika markanta, men förändringar kan ändock 

urskiljas. En översikt över fördelningen av fel i flickornas texter ges i tabell 19 nedan. 

Tabell 19: Flickornas fel fördelade per kategori och tidpunkt 

 

Ur tabellen kan avläsas att det även i flickornas texter är stavfel och talspråkliga inslag som är 

de vanligaste felen. Stavfelen har minskat med 23,92 procent medan de talspråkliga inslagen 

ökat med 49 procent. Stavfelen har således gått från att vara den vanligaste felkategorin till att 

placera sig på en andraplats efter de talspråkliga inslagen. Båda kategorierna utgör dock cirka 

en tredjedel vardera av den totala andelen fel, medan övriga tre kategorier delar på resterande 

tredjedel.  

Den största förändringen som skett gäller den felaktiga användningen av de och/eller dem. 

Andelen sådana förekomster har ökat med 518,64 procent mellan jämförelsetidpunkterna. 

Även andelen förekomster av talspråksformen dom har ökat över åren, från 11,18 till 11,46 

 

”Dom” Fel val av de/dem Talspråkliga inslag Särskrivningar Stavfel 

Flickor 80 11,18% 0,59 % 24,12% 22,35% 41,76% 

Flickor 10 11,46% 3,65 % 35,94% 17,19% 31,77% 

Differens +2,5 % +518,64 % +49 % −23,09 % −23,92 % 
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procent vilket innebär en ökning med 2,5 procent. Andelen särskrivningar har minskat även i 

flickornas uppsatser; från 1980-talet till 2010-talet har andelen sjunkit med 23,09 procent.  

5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen. Vidare görs försök till att besvara 

frågeställningarna samt diskutera orsaker till resultaten. Därefter diskuteras metodval och 

undersökningens genomförande innan uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning 

samt en summering. 

5.1. Resultatdiskussion 

Uppsatser är komplexa texter, och att analysera dessa kvantitativt är en svår uppgift. Att 

studera och bedöma uppsatser på det sätt som gjorts i denna undersökning ger således av 

naturliga skäl upphov till viss diskussion. Hur tillförlitligt är resultatet, och i hur stor 

utsträckning återspeglar det den skriftliga förmågan hos ungdomar i stort? För att verkligen 

kunna säga något om generella förändringar i elevers språkbruk krävs förstås en mer 

omfattande undersökning av ett mer extensivt material, men denna studie kan ge en rimlig 

indikation på vartåt trenden pekar. 

Resultaten av undersökningen visar att det skett vissa förändringar gällande 

niondeklassares skriftliga förmåga. Den totala andelen ord innehållande minst ett fel har 

minskat med 17 procent från 1980-talet till 2010-talet. Eftersom andelen fel från början inte 

var särskilt hög får detta dock ändå anses som en relativt liten, om än tydlig, förändring. Det 

tycks alltså vara typen av fel snarare än mängden sådana som förändrats. Viktigt att påpeka är 

dock att denna undersökning endast omfattar fem normavvikelser, vilka utgör en bråkdel av 

de möjliga fel som finns att göra. Resultatet skulle således kunna se annorlunda ut om fler 

och/eller andra normavvikelser undersökts.  

De normavvikelser som ökat mest över tid är den felaktiga användningen av de och/eller 

dem samt de talspråkliga inslagen. De senare har ökat med 91,09 procent och utgör på 2010-

talet den näst största felkategorin. I denna undersökning har dock varje felaktigt ord räknats, 

varför en frekvent förekomst av en och samma talspråksform i en uppsats kan innebära en 

ökning i statistiken. För att säkerställa ökningen skulle en mer noggrann kontroll av samtliga 

talspråkliga inslag i varje uppsats behövas, varvid enskilda uppsatser med stor mängd 

likadana fel skulle kunna uteslutas ur resultatet.  

Orsaken till ökningen av talspråk är svårfunnen; det finns ingenting som direkt pekar på 

att detta skulle ha varit ett förväntat resultat. Tidigare forskning har diskuterat huruvida en 
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bakomliggande orsak kulle kunna vara den tekniska utvecklingen och det så kallade 

chattspråk som detta medfört. Merparten av de undersökningar som gjorts på området tyder 

dock på att detta är osannolikt och att dagens ungdomar är mycket bra på att kodväxla, vilket 

talar emot denna teori (se t.ex. Hård af Segerstad 2002). En annan tänkbar orsak skulle kunna 

vara att talspråket fungerar som en identitetsmarkör, och att eleverna genom användandet av 

detta vill markera sin grupptillhörighet som tonåringar (Olevard 1999:18). Denna teori har 

luftats även i tidigare forskning men kan av naturliga skäl svårligen bevisas. Av detta följer att 

några egentliga slutsatser kring eventuella orsaker bakom det ökade antalet talspråkliga inslag 

är svåra att dra. 

Den felaktiga användningen av de och/eller dem har nästan femdubblats på tjugofem år. 

Kategorin fortsätter att utgöra en relativt liten andel av det totala antalet fel, men ökningen är 

anmärkningsvärt stor och visar på att något har hänt. Samtidigt visar undersökningen att 

andelen förekomster av talspråksformen dom har minskat. En potentiell förklaring till detta 

skulle kunna vara att eleverna på 2010-talet i större utsträckning försöker att använda sig av 

skriftspråksformerna, men att de inte behärskar dessa till fullo, varför andelen fel av den typen 

ökat. Senare års uppsatser har också haft genreförslag som av eleverna kan uppfattas som mer 

seriösa; ett debattinlägg genererar sannolikt en högre grad av skriftspråklig stil än en novell 

eller en odefinierad text. 

Den mest frekventa normavvikelsen var vid samtliga tidpunkter stavfelen. Resultaten visar 

dock att andelen stavfel i texten minskat med 37,01 procent över åren. En faktor av betydelse 

är här att samtliga uppsatser från 2015 och tre från 2010 är skrivna på dator, i 

ordbehandlingsprogram med tillgång till stavnings- och grammatikkontroll. Det är rimligt att 

anta att detta påverkat resultatet eftersom eleverna då fått somliga felstavade ord 

rödmarkerade eller automatiskt korrigerade av programmet. Om något kan det i stället anses 

vara anmärkningsvärt att antalet stavfel uppgår till 71 trots detta hjälpmedel. 

Ordbehandlingsprogram är idag inte särskilt bra på att korrigera särskrivningar, varför 

detta resultat inte borde ha påverkats i någon större utsträckning av tillgången till hjälpmedel. 

Andelen särskrivningar har trots det minskat med 40,93 procent, vilket talar emot de frekvent 

förekommande uttalandena i media om att antalet särskrivningar ökar drastiskt. Detta resultat 

står i kontrast till de tidigare undersökningar som nämnts i bakgrunden, där andelen 

särskrivningar uppges ha ökat något (se t.ex. Hallencreutz 2003:71). Eventuella orsaker till 

denna minskning är således svåra att finna, eftersom den talar emot det förväntade resultatet. 

En tänkbar anledning är dock att uppmärksamheten kring avvikelsen gjort att större fokus i 

undervisningen lagts på att förhindra densamma, vilket möjligen gett resultat. Det hade 
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följaktligen kunnat vara intressant att intervjua yrkesverksamma lärare för att se om detta är 

en rimlig förklaring till minskningen, eller om alternativa teorier kan gå att finna. 

En anmärkningsvärd skillnad som framkommer av resultatet är att det skett en markant 

ökning av antalet ord. Denna ökning beror rimligtvis i stor utsträckning på att samtliga 

uppsatser år 2015 skrevs på datorer – något som generellt brukar generera längre texter. Den 

genomsnittliga uppsatslängden har på skola 1 ökat från 488,5 till 749,5 ord medan den på 

skola 2 ligger runt 450 ord såväl år 1989 som år 2010. Visserligen skrevs tre uppsatser på 

dator även 2010, men dessa är i minoritet och påverkar sannolikt inte den genomsnittliga 

ordmängden i någon högre grad. Ökningen i ordantal antas således bero på det faktum att 

2015 års uppsatser skrevs på dator. Den faktiska orsaken är dock svår att bevisa, varför det är 

svårt att säga huruvida trenden pekar mot längre uppsatser eller om detta resultat endast är en 

tillfällighet. 

Som nämndes i bakgrunden är läroplaner och kursplaner inte de samma på 1980-talet som 

på 2010-talet. Numera ligger fokus på funktion snarare än form, och det är viktigare att 

elevernas texter har ett intressant innehåll. Genreskrivande har också blivit allt viktigare, 

varför en del elever kanske försöker anpassa sin text till genren och därmed använder ord och 

begrepp som de inte behärskar, vilket i sin tur kan leda till en ökad mängd fel. Det är dock 

svårt att dra några egentliga slutsatser kring huruvida detta haft någon effekt på elevernas 

skrivförmåga, men det är rimligt att anta att det spelar viss roll eftersom kursplanerna ligger 

till grund för svenskundervisningen. Det faktum att det inte längre finns någon detaljerad 

beskrivning av vad ”följa skriftspråkets normer” innebär kan således leda till att somliga 

lärare känner sig mer osäkra kring vad som bör läras ut, och att vissa delar därför inte blir 

prioriterade. 

Såväl valbara skrivämnen som skrivtid skiljer sig åt mellan de olika skrivtillfällena. Man 

kan således fråga sig om detta haft någon, och i så fall hur stor, inverkan på elevernas resultat 

varje år. Den tillgängliga skrivtiden bör rimligtvis ha en viss inverkan; en längre skrivtid ger 

möjlighet för eleverna att lägga mer tid på korrekturläsning och korrigering, varför texter från 

skrivtillfällen med lång skrivtid kanske innehåller en mindre mängd fel än övriga. Tidigare 

har det även diskuterats kring skrivämnen; är språket mer korrekt i ett debattinlägg än i en 

novell, och kommer detta i så fall av att eleverna anstränger sig mer vid författandet av mer 

”seriösa” texter? Är eleverna så pass medvetna om genreanpassning och stilistik att de 

medvetet skriver ”ledigare” i noveller, och anpassar sitt språk efter situationen? Eftersom 

genreskrivandet är ett relativt nytt inslag i läroplanerna kommer det troligtvis att forskas och 
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diskuteras mer kring detta framöver, och förhoppningen är då att man kan få en djupare insikt 

i elevers egna attityder till sitt skrivande. 

En viktig sak att problematisera är den tidigare nämnda tidsskillnaden mellan 2010 och 

2015. I denna uppsats görs jämförelser framför allt mellan 1980-talet och 2010-talet, vilket 

gör att eventuella förändringar som skett de senaste fem åren inte tas upp eller studeras i 

detalj. Eftersom det 2011 skedde en stor reform av den svenska skolan med nya läro- och 

kursplaner som följd är det troligt att det hänt en del under dessa år. Genreskrivandet har fått 

mer fokus, lärandemålen har förändrats och ett nytt betygssystem har införts. Alla dessa 

faktorer är av vikt för elevernas utveckling och skrivkompetens, och det är därför troligt att de 

har en viss inverkan på resultatet i denna undersökning. Det är onekligen spännande att följa 

utvecklingen, och det kommer troligtvis att utföras fler undersökningar framöver där dessa 

skillnader står i centrum. 

I den svenska debatten låter det ofta som att Sverige är ensamma om att uppleva dalande 

skolresultat, och att övriga världen drar ifrån. Tidigare forskning inom ämnet visar dock att så 

inte är fallet, utan att liknande diskussioner förs även internationellt. Såväl i tidigare nämnda 

USA och Norge som i många andra länder forskas det kring elevtexter och elevers 

skolresultat, och många länder arbetar med att försöka utröna vad de dalande resultaten 

kommer av och hur trenden skall stoppas. I USA har mycket fokus lagts på att studera 

ungdomsspråk i relation till ny teknik och nya medier, eftersom dessa ofta uppges ligga 

bakom ungdomars förändrade språkbruk. Undersökningar visar dock att dessa inte har någon 

större inverkan på ungdomarnas formella skriftspråk, varför orsaken ännu inte är fastställd. 

Jämförelsen mellan skolorna visar att det finns stora skillnader gällande såväl ordmängd 

som andel fel. Uppsatserna på skola 1 är i genomsnitt 619 ord långa medan de på skola 2 är 

cirka 450 ord långa. Texterna skrivna av eleverna på skola 1 är alltså betydligt längre. Texter 

skrivna på dator blir dock generellt längre än handskrivna sådana, varför det är troligt att en 

stor del av denna skillnad ligger i att hälften av uppsatserna från skola 1 är datorskrivna. 

Vad gäller andel ord med fel är det tydligt att denna är störst på skola 2. Av texternas 8992 

ord innehåller 387 minst ett fel, vilket motsvarar 4,30 procent. Trots att eleverna på skola 2 

skriver kortare texter gör de alltså fler fel. Finns det några orsaker bakom denna skillnad, eller 

är det en slump? Som tidigare nämnts ligger skola 1 i ett område som i flera decennier bebotts 

av människor med olika kulturell bakgrund. Skolan har flerårig erfarenhet av att undervisa 

elever med invandrarbakgrund, varför det faktum att en stor andel elever har svenska som 

andraspråk inte har någon inverkan på resultatet i stort. Skolan har sedan länge arbetat med att 

integrera dessa elever i den vanliga svenskundervisningen, och ingen större förändring har 
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skett vad gäller dessa rutiner. Att stadens befolkning på senare år kommit att bli allt mer 

mångkulturell har således haft liten effekt på resultaten i denna skola. På skola 2 har vissa 

förändringar i elevsammansättningen skett. Skolan ligger i ett område som under de senaste 

åren kommit att blir alltmer kulturellt diversifierat, vilket innebär att andelen elever med 

invandrarbakgrund ökat. Antalet elever med svenska som andraspråk har tidigare varit relativt 

lågt, varför skolan inte tidigare haft något behov av en utarbetad plan för hur nyanlända ska 

integreras i undervisningen. I takt med att antalet nyanlända ökat är det således troligt att vissa 

utmaningar uppstått gällande hur dessa elever bäst ska integreras i den vanliga 

svenskundervisningen. Uppsatserna från skola 2 är dock skrivna 2010, vilket var innan senare 

års stora flyktingtillströmning började. Nyanlända elever torde således ha en marginell 

påverkan på helhetsresultatet. Att antalet elever med svenska som andraspråk ökat kan ändock 

vara en av förklaringarna till att andelen fel på skolan ökat.  

Skillnaden mellan skolorna beror av naturliga skäl rimligtvis även på de svensklärare som 

undervisar eleverna. Hur stor del av undervisningen som vigs åt språkriktighet och 

skriftspråkliga normer varierar; varje lärare tolkar läro- och kursplaner på sitt sätt, varför såväl 

mängden som typen av undervisning inom området skiftar. Det är följaktligen möjligt att den 

ena skolan haft mer fokus på språkriktighet i undervisningen och att detta är anledningen till 

att andelen fel är lägre. 

Skillnader mellan pojkar och flickor har, som tidigare nämnts, varit föremål för 

undersökningar i många år. Resultaten av denna studie visar dels att det finns vissa skillnader 

mellan könen, dels att förhållandet mellan dem förändrats över åren. Tidigare forskning visar 

en relativt samstämmig bild av att pojkar generellt är sämre än flickor på att följa 

skriftspråkliga normer (se t.ex. Hultman 1981, Olevard 1999). Framför allt pekas pojkarna ut 

som sämre på att stava, alternativt mindre benägna att korrekturläsa och korrigera sina texter. 

Vad detta beror på är svårt att fastställa; det handlar till stor del om att spekulera kring 

eventuella orsaker. En potentiell orsak skulle kunna vara den rådande norm som finns bland 

pojkar där bra studieresultat fungerar statussänkande (Ahlstedt & Kennedy 2007). En pojke 

som skriver korrekt och väl riskerar således att hamna utanför, varför det är möjligt att 

somliga pojkar omedvetet eller avsiktligt skriver sämre för att undvika detta. 

Resultaten visar att skillnaderna mellan könen gäller såväl mängd som typ av fel. Pojkarna 

står för en övervägande del av stavfelen medan flickorna i stället utmärker sig gällande 

användandet av talspråksformen dom. För övriga normavvikelser är fördelningen mer jämn, 

även om flickorna gör störst andel fel i samtliga övriga kategorier. Vad dessa skillnader 

kommer av är svårt att spekulera kring; eventuellt skulle fler attitydundersökningar kunna 
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göras för att utröna huruvida eleverna är medvetna om sina normavvikelser och vad syftet 

med dessa i så fall är. 

Skillnaderna mellan könen har minskat mellan åren. Undersökningen visar att pojkarnas 

resultat förbättrats över åren medan flickornas försämras, vilket innebär att grupperna närmat 

sig varandra. Pojkarnas resultat har förbättrats i så pass hög grad att de på 2010-talet har en 

mindre andel fel än flickorna, trots att de senare endast gjort en marginell försämring. Att 

skillnaderna minskat är förvånande, eftersom dagens genusdebatt och -forskning snarare tycks 

påvisa ökade skillnader mellan könen. Man kan således fråga sig hur det kommer sig att 

denna undersökning går emot det förväntade resultatet, och om det är utmärkande för just 

denna studie eller om det är en generell trend. 

Orsakerna bakom pojkarnas förbättring kan vara många. En möjlig anledning är att stavfel 

är det vanligaste felet hos pojkarna, varför en del av förbättringen kan grunda sig i att 

uppsatserna nu skrivs på dator med stavningskontroll. En annan kan ha att göra med forskning 

och debatt kring skillnader mellan flickors och pojkars skriftliga förmåga; att skillnaderna 

uppmärksammas är en förutsättning för att de sedan ska kunna motarbetas. Pojkarnas tidigare 

uppmärksammade brister kan således ha lett till att vissa rutiner ändrats och att mer resurser 

lagts på att förbättra pojkars skrivförmåga. 

5.2. Metoddiskussion 

Undersökningen har i stor utsträckning gått enligt förväntan. Det största problemet låg 

inledningsvis i att införskaffa adekvat material, men detta löstes relativt enkelt med hjälp av 

personalen på stadsarkivet och den ena skolan. Materialet till denna studie bestod av 40 

uppsatser, vilket visade sig vara en lämplig mängd för undersökningens syfte. Antalet 

uppsatser var litet nog för att närläsning skulle kunna genomföras, men samtidigt omfattande 

nog för att kunna skönja tendenser gällande elevers skrivförmåga. Det tidsspann som valdes 

möjliggjorde också det longitudinella perspektiv som önskades. Den största bristen i 

materialet ligger i att uppsatser från 2015 inte var tillgängliga på den ena skolan, vilket 

skapade en viss diskrepans i resultatet. Undersökningen hade sannolikt blivit mer jämn om 

uppsatser från samma år funnits att tillgå från båda skolorna, varför det hade varit önskvärt.  

Denna undersökning har främst utförts med hjälp av närläsning, då andra metoder varit 

svåra att applicera. En problematik under genomförandet var att jag endast hade tillgång till 

originaluppsatserna från 1988, 1989 och 2010. Detta innebar att det inte var möjligt att göra 

några anteckningar direkt på uppsatserna, vilket försvårade arbetet med analysen. Om studien 

upprepas är det således eftersträvansvärt att få tillgång till kopior av samtliga uppsatser. 
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Något som också orsakat vissa problem är det faktum att majoriteten av uppsatserna är 

skrivna för hand. Det har varit svårt att tolka vissa handstilar, varför det inte är helt säkert att 

alla ord har uppfattats på rätt sätt. Det är dock troligt att allt fler uppsatser kommer att skrivas 

på dator framöver, vilket innebär att detta problem sannolikt blir mindre eller helt 

försvinnande i framtiden.  

Under närläsningen har felen endast räknats och inte noterats. Detta har i efterhand 

inneburit viss problematik, eftersom det i vissa sammanhang hade varit fördelaktigt med 

exempel på de olika fel som förekommit. Om fler, eller samtliga, fel hade antecknats hade 

slutsatser kunnat dras kring exempelvis huruvida en och samma talspråksform är 

överrepresenterad i materialet, eller om somliga typer av ord ger upphov till fler 

särskrivningar än andra.  

I studien har förekomsten av talspråksformen dom analyserats som en egen parameter i 

stället för att inkluderas i de talspråkliga inslagen. Ursprungligen var tanken att dom och fel 

val av de/dem skulle grupperas och analyseras tillsammans, men då det framkom att stora 

förändringar tycktes ha skett gällande de/dem ansågs det bättre att behandla denna feltyp 

separat för att kunna dra slutsatser kring dessa.  

I denna undersökning har varje fel räknats, även om det varit upprepat. Vid 

sammanställningen av analysen framkom det dock att det möjligtvis hade varit bättre att 

endast räkna och notera unika fel, då det eventuellt hade givit ett mer rättvisande resultat. 

Eftersom inga detaljer noterats kring felen var det inte heller möjligt att i efterhand gå tillbaka 

och se hur många av felen som var unika. I en framtida undersökning är det således bra att 

redan från början noggrant tänka igenom vilken metod man vill använda och varför. Generellt 

sett har dock undersökningen genomförts enligt plan, och de problem som uppstått upplevs 

inte ha haft någon större inverkan på resultatet.  

5.3. Förslag på vidare forskning 

Eftersom såväl material som analysparametrar är relativt begränsade i denna undersökning är 

det svårt att dra några generella slutsatser kring elevers skrivförmåga. Även om denna 

pilotstudie kan ge en indikation på vartåt trenden pekar är det nödvändigt med ett mer 

omfattande material för att statistiskt kunna säkerställa eventuella förändringar i ungdomars 

språkbruk. Som vidare forskning föreslår jag därför en liknande undersökning med mer 

extensivt material, eventuellt i kombination med ett utökat antal analysparametrar och mer 

djupgående analyser. 
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5.4. Avslutning 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns någon relevans i påståendet att 

ungdomar är sämre på att skriva idag jämfört med för tjugofem år sedan. Resultaten visar att 

ungdomarnas skrivförmåga inte försämrats utan förhåller sig relativt konstant. 

Undersökningen fungerar således dels som ett inlägg i debatten kring elevers skriftliga 

förmåga, dels som underlag för vidare forskning på området.  

I media beskylls ofta den ökade globaliseringen och den tekniska utvecklingen för att 

ligga bakom den påstådda försämringen av ungdomars språkbruk. Dessa faktorer har 

säkerligen en roll att spela i sammanhanget, men denna undersökning liksom tidigare 

forskning visar att påverkan troligtvis är marginell. Ungdomar har i alla tider anklagats för att 

ligga bakom svenskans förfall. Dessa uttalanden kommer sannolikt att fortsätta ta plats i 

debatter och klassrum runt om i landet oavsett vad denna och övrig forskning visar – 

människor tycks inte gärna vilja rubbas i sin övertygelse om att det nog ändå var bättre förr. 
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Bilaga 1 – Sammanställning av resultat 

 

Skola 1 - 1988 P1 P2 P3 P4 P5 P6 F1 F2 F3 F4 Totalt 

Antal ord 720 422 529 479 321 471 377 630 359 577 4885 

"Dom" 2 2 0 2 0 3 3 0 1 3 16 

Fel val av de/dem 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Talspråkliga inslag 0 4 4 3 1 0 0 3 5 8 28 

Särskrivningar 2 1 7 3 0 2 3 6 1 6 31 

Stavfel 9 4 35 12 2 1 6 17 1 7 94 

Antal ord med fel 13 11 46 21 3 6 12 26 8 24 170 

Andel fel 1,81% 2,61% 8,70% 4,38% 0,93% 1,27% 3,18% 4,13% 2,23% 4,16% 3,48% 

 

Skola 2 - 2010  P1 P2 P3 P4 P5 F1 F2 F3 F4 F5 Totalt 

Antal ord 209 231 572 405 437 692 673 230 360 604 4413 

"Dom" 0 2 0 1 2 0 4 0 3 0 12 

Fel val av de/dem 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 5 

Talspråkliga inslag 2 0 1 27 6 7 14 2 6 8 73 

Särskrivningar 1 1 4 1 3 9 0 3 1 4 27 

Stavfel 5 17 2 7 3 17 11 7 7 2 78 

Antal ord med fel 8 20 9 36 14 33 29 13 17 16 195 

Andel fel 3,83% 8,66% 1,57% 8,89% 3,20% 4,77% 4,31% 5,65% 4,72% 2,65% 4,42% 

 

 Skola 1 - 2015 P1 P2 P3 P4 P5 P6 F1 F2 F3 F4 Totalt 

Antal ord 1076 962 763 507 423 575 1074 662 406 1047 7495 

"Dom" 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 

Fel val av de/dem 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 7 

Talspråkliga inslag 11 5 1 4 6 1 20 1 2 9 60 

Särskrivningar 6 6 0 0 0 0 1 8 2 5 28 

Stavfel 6 10 5 4 22 7 9 5 3 0 71 

Antal ord med fel 23 23 6 8 28 9 46 16 7 15 181 

Andel fel 2,14% 2,39% 0,79% 1,58% 6,62% 1,57% 4,28% 2,42% 1,72% 1,43% 2,41% 

 

 Skola 2 - 1989 P1 P2 P3 P4 P5 F1 F2 F3 F4 F5 Totalt 

Antal ord 374 183 178 386 360 723 1052 674 254 395 4579 

"Dom" 0 0 1 1 1 0 10 0 1 1 15 

Fel val av de/dem 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Talspråkliga inslag 3 2 0 6 3 3 9 2 8 3 39 

Särskrivningar 2 8 2 6 3 0 13 7 2 0 43 

Stavfel 0 4 14 12 24 1 29 1 4 5 94 

Antal ord med fel 5 14 17 25 31 5 61 10 15 9 192 

Andel fel 1,34% 7,65% 9,55% 6,48% 8,61% 0,69% 5,80% 1,48% 5,91% 2,28% 4,19% 


