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Abstract

This essay deals with young people’s written language. It is often said that the student’s
ability to write is worse today compared to earlier generations. The written language is an
important condition for knowledge, therefore it is of great importance that all students, after
finished secondary- and upper secondary school, have acquired an adequate language which is
suitable in the public room.
       The fact that young people’s language is worse than earlier generations is a constantly
recurrent assertion and often debated in school. Young people’s written language has never
been so bad as it is today no matter when that time occurs. In order to find relevance in the
statement, I have studied essays from 1985 and compared them with essays from 2005 and
2006.
       The parameters I have studied are spelling mistakes, the wrong use of small and capital
letter, syntax errors, writing in two words and the presence of spoken language. In order to
compare the texts with each other as well as with earlier research a quantitative method was
chosen.
       The results show that the study’s ninth grade students ability to write is better today than
twenty years ago. On the other hand, the study also shows that the written language among
upper secondary students is worse today compared to 1985. Consequently, in order to answer
this essay’s principal issue, if there is any relevance in the statement that it was better before,
the question can be answered with both yes and no depending on which grade is referred to.

Keywords: Written language, comparison, spelling mistakes, student’s essays.
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Sammanfattning

Den här uppsatsen handlar om ungdomars skriftspråk. Under min verksamhetsförlagda
utbildning har jag stött på uppfattningen att ungdomars skriftspråk sägs vara sämre idag
jämfört med tidigare generationer. Skriftspråket är en viktig förutsättning för
kunskapsinhämtande, därför är det också viktigt att eleverna efter avslutad grundskole-
respektive gymnasieutbildning tillägnat sig ett adekvat språk som fungerar tillfredsställande i
det offentliga rummet.
       Att ungdomars språk är sämre än tidigare generationers är ett ständigt återkommande
påstående, ungdomars språk har aldrig varit så dåligt som nuförtiden oavsett när denna tid
infaller. För att ta reda på om det finns någon relevans i detta påstående har jag undersökt ett
antal elevuppsatser från 1985 och jämfört dem med uppsatser från 2005 respektive 2006 med
avseende på förekomsten av stavfel, felaktigt bruk av versal respektive gemen, syntaxfel,
särskrivning och talspråksförekomst. För att kunna jämföra texterna med varandra såväl som
med tidigare forskningsreslutat valdes en kvantitativ undersökningsmetod.
       Resultatet visar att de niondeklassare som ingår i studien faktiskt skriver bättre än vad de
gjorde 1985 medan gymnasieelevernas skrivförmåga däremot försämrats. Därför kan
uppsatsens huvudsakliga frågeställning, om det finns någon relevans i påståendet om att det
var bättre förr, besvaras med både ett ja och ett nej beroende på vilken årskurs som avses.

Nyckelord: Skriftspråk, jämförelse, stavfel, elevuppsatser.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Språket är vårt viktigaste kommunikationsredskap, att vara är att kommunicera och tvärtom.
Överallt omges vi av text i ett IT-samhälle där framför allt skriftspråket spelar en allt större
roll. Många ägnar hela sin arbetsdag åt text i olika former och, precis som Olof Lagercrantz
skriver i Om konsten att läsa och skriva: ”Att läsa och skriva utgör en betydande del av all
mänsklig aktivitet” (s. 5).  Det skrivna ordet är förmodligen den största informationskällan
och därför helt avgörande för att ett komplext samhälle som vårt ska fungera. Eftersom
skriftspråket fått en allt större betydelse i arbetslivet är det viktigare än någonsin att till
exempel kunna skriva en bra jobbansökan. Språket är också en viktig identitetsfaktor, du är
ditt språk, vilket medför att en bra språkförmåga kan öka självförtroendet. Vidare innebär
språket makt och inflytande, ytterligare en anledning till att tillgodogöra sig ett gott språk.
Genom den moderna tekniken har skriftspråkets roll förändrats och en god läs- och
skrivförmåga är en viktig förutsättning för kunskapsinhämtande inom alla områden. Den som
inte kan hantera skriftspråket, detta oumbärliga redskap, har ett handikapp i ett allt mer
föränderligt och utbildningsintensivt samhälle.
       Att få lära sig att läsa och skriva är en rättighet för alla, det är dessutom en
grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. En av skolans huvuduppgifter är just detta,
att lära barn läsa och skriva och som blivande gymnasielärare ser jag det som min
huvuduppgift att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Jag avser i första
hand förmågan att utveckla det offentliga språkbruket, det som används i framför allt tryckta
texter. Självklart är även det privata språket viktigt, men jag anser inte att skolan bör gripa in
där, det sköter sig bra på egen hand.
       Under mina VFU-perioder har jag vid ett flertal tillfällen hört påståendet att elevernas
skriftspråk blivit allt sämre. De sägs stava sämre, ha ett sämre ordförråd och vet inte när de
ska sätta ut punkt eller stor bokstav, de gör även syntaxfel som man tidigare inte sett. Detta
väckte min nyfikenhet eftersom jag också har egna erfarenheter av problemet. Min son, som
numera går på gymnasiet, har haft svårigheter med sitt stavande under hela sin skoltid. Som
orolig förälder har jag fått höra att det kommer att rätta till sig. Tyvärr har det inte gjort det,
även om det blivit bättre.
       Själv är jag uppväxt med både diktamen, välskrivning och rödpenna under en tid när
språkets form var i fokus. Idag är det tvärtom, rödpennan är portförbjuden, diktamen är ytterst
sällsynt och i stället uppmuntras eleverna till ett så kallat expressivt, processorienterat
skrivande där funktion går före form. Uppfattningen att stavning kommer av sig själv och att
”det rättar till sig” så småningom är utbredd.

1.2  Syfte
Syftet med denna  uppsats är att försöka ta reda på om det finns någon relevans i påståendet
att ungdomars skriftspråk är sämre idag jämfört med för tjugo år sedan. Om påståendet
stämmer, vad kan det i så fall bero på och vad får det för konsekvenser för skolarbetet?

1.2  Frågeställningar
● Har förekomsten av stavfel ökat?
● Har felaktigt bruk av gemen respektive versal ökat?
● Har förekomsten av syntaxfel ökat?
● Har antalet särskrivningar ökat?
● Har förekomsten av talspråk ökat?
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1.3  Begränsningar
Den begränsade tiden tillåter inte någon större undersökning. Därför har jag valt att begränsa
mig till att jämföra 30 nationella prov från 2005 med 30 standardprov respektive centralprov
från 1985 för att undersöka om förekomsten av stavfel, felaktigt bruk av stor och liten
bokstav, syntaxfel, särskrivningar och talspråk ökat under de senaste tjugo åren. Dessa fel
anser jag vara de mest relevanta i sammanhanget då det finns vissa tidigare forskningsresultat
att jämföra med. Eftersom nationella prov till vis del är förberedda har jag även studerat 30
spontanuppsatser, det vill säga, oförberedd skrivning. Mitt underlag som omfattar sammanlagt
90 elevtexter från åk nio respektive gymnasiet är således en pilotstudie, för att få ett mer
generaliserbart resultat krävs betydligt större underlag.
       En undersökning, vilken det än vara må, kan omöjligt göra anspråk på att vara
fullständigt objektiv, eftersom uttolkarens egna åsikter och värderingar omedvetet speglar
analysresultatet. Tolkningen bygger givetvis på den egna förförståelsen och redan valet av
studieobjekt är ett subjektivt val. Målsättningen med denna undersökning är givetvis att
försöka vara så objektiv som möjlig. Däremot är diskussionen runt resultatet personlig och
således en subjektiv bedömning.

1.4  Uppsatsens struktur
Den här uppsatsen börjar med att ta upp styrdokumenten och vad de säger om språkets
betydelse. Därefter följer en litteraturgenomgång med avseende på språk och lärande. Efter
det diskuteras teoretiska och pedagogiska grunder samt tidigare forskning med tonvikt på
stavning, syntax, stor och liten bokstav, särskrivning och talspråksförekomst. Andra delen av
arbetet upptas av den empiriska undersökningen med genomgång av metod, urval och
insamlingsprocedur. Därefter följer själva resultatet av studien som också analyseras, jämförs
och diskuteras. Avslutningsvis kommer en sammanfattande slutdiskussion.

2. Styrdokument

Enligt Skolverket är en god läs- och skrivförmåga av avgörande betydelse för individens
utvecklingsmöjligheter i vårt samhälle (Skolverket 1996, 2000). I läroplanen för den
obligatoriska skolformen (Lpo 94) betonas vikten av variation i det språkliga inflödet. Under
rubriken Skolans uppdrag står att läsa: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära
förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”
(www.skolverket.se). Skolan ansvarar också för att varje elev efter genomgången grundskola
”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i
tal och skrift” (www.skolverket.se).
       I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) under rubriken Mål att uppnå står
följande:

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat

program eller sådant individuellt program som är förenat med yrkesutbildning under
anställning, s k lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning kan
uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls, yrkes- och vardagslivet
och för fortsatta studier[.] (Regler för målstyrning Gymnasieskolan, s. 98)

       Under rubriken Riktlinjer står det också att läraren skall ”organisera arbetet så att eleven
får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (ibid:99).  I kursplanen för ämnet
svenska sägs bland annat:
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Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala och skriva väl samt att öka
lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift. […] Språket är av grundläggande
betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom språket sker kommunikation med andra och genom
läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt,
granska kritiskt och värdera. Genom språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen synlig och
hanterbar. Förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i världen växer. […]
Att i tal och skrift kunna använda språket är således en förutsättning för studier och för att aktivt och
ansvarigt kunna delta i samhällslivet. Det är därför ett viktigt uppdrag för skolan att skapa goda möjligheter
för elevernas språkutveckling. (ibid:155)

  Sammanfattningsvis kan det konstateras att elevernas språkutveckling har en nyckelställning
i skolarbetet och att det är skolans uppdrag att se till att alla elever efter avslutad grund-
respektive gymnasieutbildning ska ha tillgodogjort sig ett adekvat språk som fungerar i det
offentliga rummet.

3. Litteraturgenomgång

Det finns en oändlig mängd litteratur om språk och språkanvändning. Även om jag läst en hel
del är det dock bara en bråkdel. Jag kommer här att gå igenom en del av den litteratur som jag
i sammanhanget funnit vara den mest relevanta som bakgrund till min undersökning. I de fall
där jag gjort egna reflektioner har jag försökt vara så tydlig som möjligt i påpekandet för
läsaren att det är min egen uppfattning som framkommer.

3.1 Skrivkonstens framväxt
Det skrivna språket är ett relativt ungt fenomen i mänsklighetens historia. Människorna
kommunicerade via kroppsspråket och talet i hundratusentals år innan de lärde sig skriva. De
första tecknen på ett primitivt skriftspråk i form av teckningar och symboler har man hittat i
grottor och på klippor. Ett exempel på sådana fynd är Altamira i norra Spanien där man funnit
cirka 50000 år gamla grottmålningar. Bildernas betydelse utvecklades allt mer och de första
skriftsystemen byggde på förenklingar av dessa bilder. Enligt Stadler (1998) utvecklades
skrivtecknen ur sådana enklare avbildningar. En symbol, ett logogram, fick representera ett
ord eller ett begrepp. I världens näst äldsta skrift, de egyptiska hieroglyferna finns exempel på
bilder av växter, djur och människor.
       Enligt Anward (1983) verkar de äldsta skriftsystemen ha uppkommit ur ett behov av att
dokumentera och bevara olika saker. Det kan till exempel ha rört sig om ekonomiska
transaktioner, lagar, heliga texter eller minnet av framstående personer. Stadler (1998) skriver
att skrivkonsten fick en stark utveckling för sex till sjutusen år sedan då handel och sjöfart
växte och det uppstod ett behov av bokföring inom jordbruk och handel. Detta stämmer
således med Anwards teori om behovet av att dokumentera ekonomiska transaktioner.
       Världens äldsta egentliga skrift, kilskriften, uppfanns av sumererna cirka 3000 år f. Kr.
Skrivsymbolerna är uppbyggda av killiknande streck, därav namnet. De nedtecknades ofta på
lertavlor som sedan brändes. Sumererna övergick så småningom till att använda tecken för
ljuden i talspråket i stället för att avbilda symboler. Man hade alltså utvecklat ett sätt att
bevara det talade språket. Därefter har utvecklingen fortsatt mot den alfabetiska skriften, den
som vår del av världen använder. Den stora skillnaden mellan logografiska skriftsystem som
till exempel hieroglyfer och kilskrift och alfabetisk skrift är att tecknen står för ljud och inte
för begrepp.
       Enligt Stadler (1998) härstammar vårt skriftsystem från fenicierna som bodde i nuvarande
Libanon. De utvecklade ett alfabet som bygger på ett fonologiskt skriftsystem, det vill säga,
varje bokstav uttrycker ett ljud. Man övergav således det bild- och symbolbaserade skriftsättet
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och skapade ett system där språkljuden (fonemen) återges med tecken (grafem). Detta innebar
ett paradigmskifte i skrivkonstens historia. Systemet spred sig vidare till Grekland och Rom
där vårt latinska alfabet utvecklades. Antalet tecken minskade radikalt i och med övergången
till ett alfabet. Detta medförde att fler kunde lära sig att skriva och läsa, vilket tidigare varit
förbehållet de främsta i samhället, till exempel prästerna.
       Fortfarande har vi logografiska skriftsystem som exempelvis kinesiska och japanska.
Man måste då lära sig tusentals tecken till skillnad från den alfabetiska skriften som i vårt
land består av 28 tecken. En nackdel med alfabetisk skrift jämfört med logografisk skrift är,
enligt Stadler, att ”bokstävernas form inte ger någon hjälp att komma ihåg vilka ljud de
representerar på samma sätt som de logografiska tecknen genom sin form kan antyda sin
betydelse” (1998:46).

3.2  Talspråk och skriftspråk
Människan är en kulturell varelse och kultur förutsätter kommunikation i en eller annan form.
Förutom det mest ursprungliga språket, kroppsspråket, har vi även bildspråket som inte minst
i vår egen tids mediabrus har ett stort utrymme. I bildspråket finns en beständighet som både
kroppsspråket och talspråket saknar. Talet existerar ju endast i samma stund det förmedlas
(om det inte spelas in). Genom talspråket får människan en möjlighet att omsätta ljud till
enstaka ord eller hela meningar och på så sätt signalera ett budskap till en annan människa
(Stensmo 1994). Talet är för det mesta improviserat och oplanerat och dessutom dialogiskt till
sin karaktär. Det är bundet i tid och rum och ofta grammatiskt bristfälligt med ofullständiga
satser. För att förstärka budskapet använder talaren ofta, enligt Stadler (1998), andra
uttrycksmedel som till exempel gester, pauser, prosodi (språkmelodi), tonfall och betoning.
Enligt Ong (2003) kan det muntliga uttrycket existera, och ”har nästan alltid existerat, utan
någon skrift alls, men skriften kan aldrig existera utan det talade ordet” (s. 20).
       Skriftspråket som är en skapad konstruktion kan sparas och dokumenteras och läsas om
och om igen. Det ger möjligheter att ta del av tidigare kulturers kunskaper samtidigt som man
kan meddela sig till eftervärlden. Skriftspråket är också det mest fundamentala redskapet för
att medvetandegöra språket och på så sätt rekonstruera sin verklighetsuppfattning och sina
tankar (Bråten 1998). Boktryckarkonsten, en av våra viktigaste uppfinningar, innebar således
ett paradigmskifte i mänsklighetens historia.
       I tal finns inga mellanrum eller pauser mellan orden utan de utsägs i en enda lång räcka
av ljud, i skrift är det annorlunda. Man kan inte skriva som man talar, då skulle texten bli
obegriplig. I skrift måste vi till exempel ha mellanrum och skiljetecken mellan orden.
Skriften, till skillnad från talet, är ofta planerad och meningsbyggnaden är tillrättalagd,
fullständiga satser måste innehålla både subjekt och predikatsverb. Den måste kunna läsas och
förstås i olika tider och miljöer och är alltså inte situationsbunden på det sätt som talet är. När
väl det skrivna ordet är nedtecknat är det relativt bestående och oföränderligt. Talspråket är
också människans eget till skillnad från skriftspråket som i stor utsträckning är samhällets
språk (Lindström 2002). Ytterligare än skillnad mellan tal- och skriftspråk är att skriftspråket
är monologiskt till sin karaktär.
       I talspråket sker allting här och nu medan man i skriftspråket kan gå tillbaka och läsa och
ändra. För att beskriva skillnaderna mellan tal- och skriftspråk skulle man kunna ta till
bildspråket, talspråk är som akvarellmålning medan skriften kan liknas vid att måla med olja.
En akvarell kan inte bearbetas, den är klar i samma stund som penseln lämnar papperet. En
oljemålning kan bearbetas i det oändliga, blir man inte nöjd kan man måla över alltihop och
börja från början, vilket man också kan göra med en text man inte är nöjd med.
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3.3  Skriftens funktioner
Som jag tidigare nämnt är en av skriftens funktioner att, genom att använda nedtecknade
symboler, kunna dokumentera olika saker. En annan funktion är att skriften är ett
kommunikationsmedel som överför budskap människor emellan. Skriftspråket fungerar
relativt oberoende av tid och rum vilket gör att man genom skriften bland annat kan överföra
budskap till kommande generationer. Den datormedierade skriften underlättar också den
geografiska spridningen av det skrivna ordet.
       Skriften är också ett redskap med vilket man kan nedteckna sina tankar och känslor vilket
ger en unik möjlighet att rekonstruera sin egen verklighetsuppfattning. Det tvingar människan
att tänka eftersom det skrivna språket kräver mer genomtänkta överväganden och
formuleringar än vad det spontana talspråket gör. Skriften är ”ett språkligt uttrycksätt på
samma sätt som talet, vilket inte innebär att skriften är nedskrivet tal” (Myrberg, red
2003:11). Det finns alldeles för många skillnader mellan tal- och skriftspråk att det mycket
sällan är fråga om en direkt översättning.

3.4  Språkets makt
Att språk är makt må i och för sig vara en klyscha men det är många gånger avgörande att ha
språket i sin hand eftersom det är ett förhållandevis mäktigt styrmedel i samhället. Att tala väl
kan också vara en konst och i antikens Grekland uppstod retoriken, som är ”konsten att få
lyssnaren eller läsaren att övertygas av våra ord och att, i förekommande fall, få honom att
agera i enlighet med denna övertygelse” (Berg & Teleman, red 1990:7). Om man spetsar till
det skulle man kunna säga att retorik eller vältalighet syftar till att få andra att anse något som
de inte gjorde tidigare.
       Varje dag gör vi medvetna eller omedvetna språkliga val i vår kommunikation med våra
medmänniskor såväl som med samhället i stort. Språkhandlingar utgör således en stor del av
vår vardag. Det brukar heta att människan är sitt språk och med det menar man att språket
utgör en stor del av identiteten. Det är därför ingen underdrift att påstå att vi lever i vårt språk
eftersom det utgör en betydande del av vårt liv. Förutom makt lagras även känslor och kultur i
språket. Har vi en stark språklig identitet känner vi oss säkrare som samhällsaktörer. Enligt
Kukkonen (2003), är det inte bara i det politiska språket som makten manifesteras utan också
i det vardagliga umgänget mellan människor.
       Enligt Ong (2003) är det inte heller förvånande ”att talspråkliga folk vanligtvis, och
förmodligen alltid, anser att ord har stor makt” (s. 45). Han skriver vidare att det faktum ”att
talspråkliga folk oftast och troligen överallt anser att ord har magisk kraft hör åtminstone
omedelbart ihop med deras känsla för ordet som någonting med nödvändighet utsagt, som
någonting ljudande och därför framdrivet med kraft” (s. 45). Som jag tidigare nämnt är talet
en ljudsignal som efter det att det utsagts omedelbart försvinner. Om nu det talade språket kan
ha en sådan makt, är det inte så svårt att föreställa sig det beständiga skrivna ordets makt som
än större.
       Det skrivna ordet kan således vara ett kraftfullt vapen och det är ju ingen slump att
befrielserörelser ofta har alfabetiseringskampanjer på sin agenda. Skriften kan också uppfattas
som ett hot av vissa. Så var det till exempel när den kinesiske kejsaren Shi Huangdi redan 213
f. Kr lät förstöra misshagliga konfucianska skrifter för att de inte skulle spridas vidare
(www.ne.se). Ett annat exempel på ordets makt är Hitler som spred sin propaganda delvis
genom det skrivna ordet. Även i Tyskland ansågs vissa böcker som ett hot och det förekom
även bokbål: Utanför Berlinoperan brändes i maj 1933 böcker av bland annat Karl Marx,
Heinrich Heine och Sigmund Freud. Ett århundrade tidigare hade Heinrich Heine sagt att
”Bränner man böcker, bränner man till slut människor” (www.ne.se). Inte nog med att hans
egna böcker brändes, han blev tyvärr sannspådd, minst sex miljoner judar utrotades i
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koncentrationslägren. Det skrivna ordet har i alla tider misstolkats och missbrukats och
fortfarande tvistar man om vilken tolkning av Bibeln eller Koranen som är den rätta.
       Skriftspråket kan givetvis också utgöra ett maktmedel i positiv bemärkelse. Eftersom
ingen annan än en själv äger språket kan man ju också använda det till att försöka förändra
något till det bättre, i litteraturen finns många goda exempel på det. Genom litteraturen kan
man också lära känna både sig själv och andra och se samband som ger livsförståelse och
förhoppningsvis även stärka den egna identiteten.

3.5  Vägar till skriftspråket
Skriftspråket är skapat av människan för att fylla olika kulturella behov. Till skillnad från talet
som utvecklas spontant i samspel med omgivningen måste skriftspråket läras in med hjälp av
undervisning. Eftersom läsning och skrivning är varandras spegelbilder menar Stadler (1998)
att det uppstår en bättre inlärningseffekt om läs- och skrivinlärning integreras än om de
bedrivs åtskilda.
       Björk och Liberg (1996) menar att skrivning förmodligen är den mest effektiva metoden
vid läsinlärning eftersom 90 procent av alla barn som börjar skolan säger att de redan kan
skriva. Eftersom de kan skriva sitt namn och lite till anser de att det är tillräckligt för att svara
ja på frågan om de kan skriva (Graves 1983). På motsvarande fråga beträffande läsning svarar
endast 15 procent av barnen att de kan läsa när de börjar skolan.
       Det finns inga universalmetoder för läs- och skrivinlärning och enligt Björk och Liberg
har det under många år ”pågått en hård metodstrid om vilka tekniker som är de bästa och mest
effektiva när man ska lära sig att läsa och skriva” (1996:10). Författarna kommer fram till att
olika tekniker stödjer varandra och oavsett vilket arbetssätt barnen använder så sker läs- och
skrivinlärning lättast i sammanhang som fyller en mening i deras liv. Vidare säger de att den
vuxnes stöd och hjälp är mycket betydelsefullt och att man som pedagog måste ha goda
teoretiska kunskaper och ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt för att lyckas med att lära
barn att läsa och skriva.
       För att skapa ett sammanhang som fyller en mening i barnens liv bör man anknyta deras
läs- och skrivupplevelser till deras eget liv, erfarenheter och tankar enligt Björk och Liberg
(1996). Det leder ofrånkomligt in på den så kallade LTG-metoden som lanserades i Sverige
av Ulrika Leimar i mitten på sjuttiotalet. Leimars sätt att arbeta hade flera föregångare
utomlands. Metoden, som i USA förkortades LEA, Language Experience Approach, ”låg helt
i linje med den nya språkforskningens teorier” (Lindö 2002:36). Enligt Arfwedson &
Arfwedson (2002) har många ”pekat ut år 1974 som paradigmskiftets år.
Inlärningsforskningens inriktning började då förändras från en beteendeorientering och i
riktning mot en ursprungligen av Piaget och Vygotskij influerad kunskapsförståelse” (s. 24).
Piagets och Vygotskijs kunskapsteorier tas upp senare i denna uppsats.
       Det finns i huvudsak två olika synsätt eller metoder för läs- och skrivinlärning. Man
brukar tala om den syntetiska metoden eller ljudmetoden och den analytiska metoden eller
helordsmetoden. Den syntetiska metoden innebär att läsaren går via de enskilda ljuden som
sedan sätts samman med andra ord och bildar stavelser, en så kallad ”bottom-up”-process.
Den analytiska metoden, som förespråkar ett mer holistiskt synsätt, utgår från helheter som
ord och fraser, en så kallad ”top-down”-process  (Selander, red 2003:209).  Från en
grammatisk synpunkt utgår alltså ”ljudmetoden från enheten ’bokstavsljud,’ medan man i
helordsmetoden utgår från enheten ’ord’” (Liberg 2006:136).
       LTG, som är en analytisk metod, står för Läsinlärning på Talets Grund och grundidén är
att ”lära barn läsa utan att strikt följa en läslära utan att istället bygga på barnens eget språk
och deras fria personliga skapande” (Leimar 1978:9). Om skrivning och läsning utvecklas
successivt på talets grund i äkta brukssituationer underlättas skriftspråkets färdigheter
(Malmgren 1996:60). Det är viktigt, menar Leimar vidare, att undervisningen anpassas till det
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enskilda barnets begreppsutveckling. Det gör man lättast genom att man arbetar med texter
som bygger på barnens erfarenheter, transponerar dem från talat till skrivet språk och därefter
analyserar texten till sina minsta beståndsdelar. På så vis upplever barnen att texten betyder
något eftersom den kommer från dem själva samtidigt som den ligger nära såväl
innehållsmässigt som språkligt.
       Före LTG-metoden byggde den traditionella läs- och skrivinlärningen på att lära sig ljuda
ord som SIL, RIS, RAR, OS, MOS, det vill säga lätta kombinationer som representerade för
barnen många gånger okända begrepp. LTG-metoden å andra sidan, bygger istället på en
analys av orden där man ljudar ihop skrivna ord. Målet är att nå så kallad fonologisk
medvetenhet, det vill säga en medvetenhet om de olika språkljuden. Detta anses vara en
nödvändighet för att kunna lära sig läsa och skriva. Vissa menar att fonologisk medvetenhet
är ”en förutsättning för läs- och skrivinlärning, andra menar att det är en följd därav”
(Selander, red 2003:211). Barnen ska alltså bli medvetna om att meningar består av ord, att
ord består av stavelser som i sin tur kan delas upp i olika ljud som symboliseras av olika
grafem (bokstäver). På det viset lär de sig en teknik som gör att de även kan läsa en för dem
okänd text. När barnen ser texten växa fram bokstav för bokstav, ord för ord och till slut ser
hela texten får de också, enligt Leimar, en klar bild av att det de hör och säger kan tecknas
ned, att det finns ett samband mellan örats och ögats språk, det vill säga mellan tal- och
skriftspråk. Den stora skillnaden mellan metoderna är att i LTG-metoden är det barnet som är
utgångspunkten och inte läseboken. Metoden bygger på ”att barnen gradvis för ökad
förståelse för ljud/bokstavsprincipen samt de specifika egenskaper som utmärker skrivet
språk” (Leimar 1978:45).
       LTG-metoden blev mycket populär även om den var kontroversiell till en början och den
används fortfarande tillsammans med flera andra metoder. Det pågår ständigt en debatt om
vilken metod som är bäst men på den frågan finns inget slutgiltigt svar. Enligt det så kallade
Konsensusprojektets rapport från september 2003 är lärarens kompetens viktigare än valet av
metod. Som jag ser det, verkar det inte spela så stor roll vilken metod man använder. Det
viktiga är att man först ger barnen verktyg för att kunna läsa och skriva innan man ger dem
uppdrag att ”forska”. Ett vanligt begrepp i skolan idag som jag för övrigt vänder mig emot, då
jag anser att det bara är ett annat ord för faktasökning.

3.6  Processkrivning
Det talas idag mycket om så kallat processorienterat skrivande i skolan. Jag ska här försöka
att, helt kort, beskriva vad det är och även relatera det till gamla tiders uppsatsskrivande. Förr
var ju uppsatsen en speciell produktinriktad skolgenre där formen var viktigare än innehållet.
Enligt Nyberg (1992) var förmodligen den akademiska avhandlingen det avlägsna idealet för
dessa skrivövningar. Man skulle nog kunna påstå att gamla tiders uppsatsskrivning och
dagens processorienterade skrivande är varandras motsatser.
       I boken Skrivpedagogik (Malmgren & Sandqvist, red 1991) skriver Siv Strömqvist att det
någon gång i början på 1980-talet ”påbörjades på skrivundervisningens område en utveckling
som – det vet vi idag – så småningom skulle leda till ett paradigmskifte: utvecklingen från en
produktcentrerad till en processorienterad skrivundervisning” (s. 25).
       Processkrivning innebär att man bygger sin text i flera steg och också att man bearbetar
den steg för steg ungefär på samma sätt som professionella författare gör. Denna uppsats är
också ett exempel på processkrivning, den färdiga versionen har föregåtts av ett flertal
tidigare versioner. Man skulle kunna jämföra processkrivandet med ett husbygge, det finns
alltid något att förbättra och man kan bygga på flera ställen samtidigt. Man börjar med
förberedelse, kanske i form av en tankekarta, sedan gör man ett utkast och en första version
som man bearbetar och korrekturläser i flera steg. Texten ska också utvärderas och man kan
be om respons på de olika stegen i processen. Detta kan ske på olika sätt; individuellt, parvis,
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i grupp eller med hjälp av läraren. Hela processen är inte lineär utan det är i stället ”fråga om
en ganska rörig verksamhet som irrar fram och tillbaka i ojämn takt” (Nyberg 1992:51). Det
är det kreativa skrivandet, skrivglädjen och fantasin som ska uppmuntras.
       Enligt Nyberg ser man i den processorienterade skrivningen på ”författandet som en
process varvid den väsentliga pedagogiska insatsen sker under skrivandet” (s. 52). Skrivandet
är ofta mottagarrelaterat och man betraktar skrivprocessen ”som en cirkel eller en spiral
snarare än en linje” (s. 52). Aktiviteter som förberedelser, skrivande, bearbetningar och
utvärdering överlappar således varandra.
       Som jag ser det är det processorienterade skrivandet en följd av den LTG-baserade
metoden där barnen hela tiden uppmuntras att fritt uttrycka sig i skrift -  med måttliga krav på
korrekthet i utförandet (Leimar 1978). Björk och Liberg säger att skrivning av många anses
som ”ett mycket effektivt inlärningsredskap, eftersom man då aktivt använder sig av sitt
språk” (s. 123). Att aktivt använda sitt eget språk är ju, som tidigare nämnts, en av
grundtankarna bakom LTG-metoden. Med språkets hjälp kan man strukturera sina
erfarenheter och tankar och sätta ord på dem. När man aktivt bearbetar något med sitt eget
språk skaffar man sig kunskap samtidigt som skrivförmågan utvecklas säger Björk och
Liberg. Detta sker inte, säger de, om ”barnen bara skriver av texter ur fakta- eller läroböcker”
(1996:124).
       Det processorienterade skrivandet har dock sina nackdelar vilka påtalas av Siv Strömqvist
i boken Skrivpedagogik (1991). Hon menar att det ligger en fara i ”den på sina håll påtagliga
överbetoningen av kamratbearbetningens roll i skolskrivandet” (Malmgren & Sandqvist, red
1991:25). En annan fara, enligt Strömqvist, är att det är själva arbetet, processen som lyfts
fram och betonas så starkt. Detta kan medföra att produkten, själva texten och dess kvalitéer
kommer i skymundan. En tredje fara är tendensen att se det processorienterade skrivandet
som ett slags metod i sig, när det i själva verket, är ett förhållningssätt till skrivandet.

3.7  Normer och standardisering
För att ett språk ska kunna fungera som ett redskap för kommunikation måste det till vissa
regler och normer. Det är för att vi har vissa regler som den som läser detta arbete kan förstå
vad jag skriver. För att ett språkligt normsystem ska kunna fungera måste, enligt Teleman
(1991), den som talar eller skriver rätta sig efter gemensamma konventioner som till exempel
hur ord stavas, uttalas, böjs och hur de kan kombineras med varandra. Motiveringarna för
språkstandardisering var förr som nu, enligt Teleman, helt enkelt att ”skapa ett språk med
nationellt enhetliga regler för den språkliga trafiken” (1991:117).
        Ser man tillbaka är det tack vare Gustav Vasa som svenskan är ett nationalspråk. Det var
under hans regering på 1500-talet som den svenska nationalstaten växte fram och på så sätt
hindrade tyskans utbredning i Sverige. Enligt Teleman (2002) hade den nya nationen då ”en
kung, en armé, en kyrka, ett myntsystem etc. och att det föreföll naturligt att den skulle ha
också ett språk” (s. 7). Skriftspråket kom att spela en allt större roll i staternas politiska och
kulturella liv genom tryckerikonsten och från 1500-talet blev läs- och skrivkunnighet ett allt
större krav på framförallt män i de övre samhällsskikten. En stor del av folket behövde än så
länge ”bara” kunna läsa. Inte förrän under första hälften av 1800-talet blev skriftspråket en
nödvändighet för den borgerliga staten och offentligheten enligt Thavenius (1981).
       En standardisering av språket ansågs nödvändig av flera skäl. Enligt Teleman (2002)
hade språkvården på den tiden en tredubbel inriktning. Dels skulle den markera svenskan
gentemot andra språk, dels skulle svenskan uppfylla rollen som nationellt språk och dels
skulle ”nationens språk vara ett gemensamt redskap utan spelrum för individuell, social eller
regional variation i ortografi [rättstavning] och grammatik, dvs. dess ortografi och grammatik,
främst ordböjning skulle standardiseras” (s. 7).
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       Vad menas då med en språklig standardisering? Enligt Teleman (2002) innebär det oftast
två saker, ”dels skapandet eller framväxandet av ett överregionalt, nationellt språk, dels en
strävan efter att göra detta övergripande språk så enhetligt som möjligt” (s. 63). Enhetligheten
gäller i första hand det officiella skriftspråket, det är ju det som är det gemensamma i hela
landet. Talspråket, å andra sidan, är olika i olika regioner (dialekter) såväl som i olika sociala
skikt (sociolekter). Även barn, ungdomar, män och kvinnor har olika språk.
       Språknormering och rättstavning är också en kulturpolitisk fråga. Vems språk ska anses
vara det ”rätta,” vi har ju en stor språklig mångfald i Sverige. Som jag ser det, måste dock en
språklig normering ta parti för den språkliga varianten som kallas rikssvenska, det vill säga
den standardsvenska som än så länge används ”på alla områden i vårt samhällsliv, inom skola
och utbildning, teknik och vetenskap, politik och administration, näringsliv, kultur och
underhållning” (Løland, Ståle 1997:7). För förståelsen måste vi ha en gemensam stavning och
grammatik, men det hindrar ju inte att språket kan se olika ut. Det är stor skillnad på till
exempel lagtexten och Katarina Frostenssons lyrik även om de båda är skrivna på svenska.
       Den svenska ortografin blev ordentligt standardiserad omkring 1900. Sedan 1906 har vi
inte haft någon större stavningsreform. Då  ändrades <dt> för t-ljud  till <t> respektive <tt> i
adjektiv och participformer och <f>, <fv> och <hv> som tecken för v-ljud ändrades till <v> .
Beslutet väckte stort motstånd och en namninsamling anordnades med begäran om att beslutet
skulle upphävas. Det dröjde dock in på 1920-talet innan de nya reglerna hade slagit igenom i
tryckta texter. I privata texter höll de gamla stavningarna i sig ännu längre (Pettersson
1996:149).
        Språkvårdande institutioner i Sverige är bland annat Svenska Akademien som grundades
1786 och vars huvuduppgifter är att främja svenskt språk och litteratur. Den första upplagan
av SAOL (Svenska Akademiens ordlista) utkom 1874 och dagens upplaga är den trettonde i
ordningen. Det är denna som är normgivande för det svenska skriftspråket. Vi har även
Språkrådet (f.d. Språknämnden) vars uppgift är att följa och främja språkens utveckling i
Sverige – både svenskan och våra minoritetsspråk. De ger ut ordböcker, språkböcker, en
tidskrift och bedriver språkforskning (www.sprakradet.se).
        Enligt Andersson et al. (1999) är rättstavning inte bara en fråga om hur man lär ut vissa
regler. De framhåller även stavningens sociala aspekter och menar att man kan diskutera hur
viktig den är i förhållande till andra sidor av elevernas språkutveckling. Eftersom rättstavning
är en del av samhällets sätt att etablera en enda språklig norm, medverkar den enligt
författarna till en uppdelning i gott och dåligt språk. Denna uppdelning anser jag vara alltför
svartvit, det finns många nyanser däremellan. Visst finns det dåligt språk, det är ofrånkomligt,
men man får inte glömma bort att ett dåligt språk också kan bli bättre. För att tillgodogöra sig
bildning och utbildning är det viktigt att man skaffar sig ett bra språk, det är, som jag ser det,
ofrånkomligt. Människan är sitt språk, det är ett unikt redskap och en förutsättning för
kunskapsinhämtande på alla områden och enligt min uppfattning är det omöjligt att ha ett
skriftspråk utan språklig norm.
       Jag anser vidare att det är viktigt att kunna stava och att det är en av skolans primära
uppgifter att lära barnen detta. Det är också viktigt att förklara för eleverna betydelsen av att
kunna stava. Enligt Teleman (1991) måste eleverna få klart för sig vilka effekter det får på
läsningen om en text innehåller många stavfel. Den blir då svårförståelig och kräver dessutom
en starkt motiverad läsare. Eleven måste också veta ”vad ett par stavfel per sida betyder:
stavfel som social signal, inlärd irritation, men bortsett från detta inget hinder i läsningen” (s.
23). En intressant aspekt som Teleman berör är den sociala aspekten. Det är inte ovanligt att
en kraftigt felstavad text uppfattas som om skribenten är obegåvad. Det finns en utbredd
fördom som kopplar ihop stavningsförmåga med intelligens. En annons med texten Sälges:
bättre begangnad cyckel, som jag nyligen såg på en anslagstavla sänder förvisso signaler om
annonsören, det kan man inte borste ifrån. Jag hörde nyligen ett företag som genast sorterade
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bort alla jobbansökningar som var kraftigt felstavade med motiveringen: ”Kan man inte ens
stava till ingenjör utan skriver ingengör så ska man inte ha det här jobbet”. Det verkar således
som om toleransen mot stavfel inte är speciellt stor. Detta bekräftas också i Tor G Hultmans
och Margareta Westmans bok Gymnasistsvenska: ”Toleransen mot stavfel är mycket liten.
Det är därför ett svårt socialt handikapp att gå ut gymnasieskolan med ofullständig kännedom
om stavning” (1992:238). På högstadiet och gymnasiet är det svensklärarna som i första hand
har ansvar för elevernas språkliga utveckling, ett stort ansvar som kräver medvetenhet om
språkets betydelse i den samhälleliga diskursen.

3.8  Rätta eller inte rätta?
Som jag tidigare nämnt innebar LTG-metoden ett paradigmskifte för läs-och skrivinlärningen.
Från den klassiska förmedlingspedagogiken där man utgick från en specifik läslära, som till
exempel Sörgården, övergick man till en mer elevcentrerad pedagogik där i stället barnens
egna texter användes. Den fria skrivningen utgör en viktig del i denna metod och barnen
uppmuntras på ett mycket tidigt stadium att uttrycka sig i skrift där funktion prioriteras före
form. Det är dock inte helt oproblematiskt att låta funktion gå före form och i sin bok,
Läsning på talets grund, ställer sig också Leimar frågan om det inte finns risk för barnen ”att
fastna i en urusel stavning om de tillåts skriva: vi bygde en kåja på bärjet?” (1978:48). Men
enligt hennes erfarenhet är dock risken liten, nästan obefintlig och ”i varje fall värd att ta, om
vinsten är en frodig språklig produktivitet” (1978:48). Leimars teori är att barnet, precis som
med talet, så småningom anpassar sig till vuxenmodellen. Enligt henne kan man av barns
talspråksutveckling lära ”att även skriftspråkets felstavade ord så småningom rättar till sig för
de flesta barn” (1978:16-17). Personligen tror jag att Leimar gör en logisk kullerbytta när hon
tror att en korrekt stavning kommer av sig själv. Eftersom skriftspråket, till skillnad från
talspråket inte är en medfödd egenskap som man lär sig utan vägledning, tror jag inte på
antagandet att stavningen kommer att anpassa sig till ”vuxenmodellen” av sig själv så som
Leimar påstår. Hjärnan är förprogrammerad för talinlärning, men inte för skriftinlärning, den
måste vi lära oss med hjälp av explicit vägledning.
       Det finns en allmän utbredd uppfattning i dagens skola att man ska vara mycket försiktig
med rättandet för att man genom att korrigera texterna kan riskera att kränka eleverna.
Lärarens uppgift anses vara att utveckla språket utan att för den skull ta död på skrivglädjen
vilket alltså sägs ske vid ett alltför ambitiöst korrigerande. Leimar (1978) skriver att ett barns
språk ”är en privat och personlig egendom och barnet hämmas i sin språkliga produktivitet
om det såras i sin självkänsla av alltför bryska korrigeringar” (s. 79). Stadler (1998) varnar
dock för att inlärda felstavningar riskerar att konsolideras:

I början kan stavningen bli mycket individuell. Det krävs ett stort mått av finkänslighet om man
ska påpeka stavfel i elevernas tidigaste fria texter. Många elever tål det, medan andra blir störda.
Man bör dock försöka förhindra att felaktiga stavningar genom upprepning fäster sig i minnet.
Inlärda felstavningar är svåra att bli av med i ett senare skede när eleven verkligen vill lära sig
att stava rätt. Det måste vara en bedömningssak för läraren att avgöra när stavningen ska
korrigeras. (s. 80)

       Om rödpennans förödande konsekvenser vittnar Nyberg (1992):

Den som får många röda kråkor i marginalen inser så småningom att det inte är lönt att skriva,
men kan uppenbarligen inte utöva denna svåra konst. Jag har träffat mängder av både små och
stora skrivare, som berövats allt sitt självförtroende och som övertygats om att de inte duger till
att skriva minsta lilla dikt eller prosastycke. (s. 12)
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Nyberg menar således att skrivarglädjen och fantasin hämmas om eleverna tror att de måste
skriva perfekt. Han vurmar för det expressiva, kreativa skrivandet och han menar att det
viktigaste är att uppmuntra barn att läsa och skriva som ett led i deras
personlighetsutveckling, det räcker inte med att lära ut tekniker. Han säger vidare: ”Det är en
god sak att uttrycka sig korrekt, men det kan rimligtvis inte vara huvudsaken, det kan aldrig få
bli målet för skolans undervisning” (1992:14). Visst är utvecklingen av den egna
personligheten viktig, men om inte ett av skolans mål är att lära eleverna att uttrycka sig på ett
bra språk, vem ska då göra det?  Och man kan fråga sig om det expressiva skrivandet
verkligen är så viktigt? Jag är av den uppfattningen att det är skolans uppgift att i första hand
lära eleverna att skriva i enlighet med vedertagna normer. Med andra ord, utvecklingen av
elevernas skriftspråkliga repertoar i riktning mot ett gott bruksspråk som fungerar i det
offentliga språkrummet måste gå före ambitionen att utbilda framtida novellister och
författare. Jag tror faktiskt inte att en aldrig så funktionaliserad undervisning tar död på
författarambitioner. Det har aldrig givits ut så mycket böcker som nu och många av
författarna är uppvuxna med röda bockar i kanten!
       Själv är jag som sagt uppväxt med rödpennan och diktamen men jag har inget minne av att
jag skulle ha känt mig kränkt av att få mina texter rättade. Det som dock förvånar mig när jag
läser Leimar är att hon inte verkar fundera på att det kanske skulle kunna vara mer kränkande
för barnen att utlämna sig själva när man ska utgå ifrån deras egna texter än att rätta dem,
texterna är ju faktiskt deras privata egendom?  Jag är övertygad om att man kan korrigera
elevtexter på ett varsamt sätt som inte kommer i konflikt med elevens självkänsla. Det är inte
roligt att börja gymnasiet och inte kunna stava bara för att läraren inte velat riskera att kränka
eleverna. Då om någon gång kan man börja tala om dålig självkänsla. Av egen erfarenhet kan
jag, å min sons vägnar vittna om att det är oerhört pinsamt att ha gått ut nian och fortfarande
skriva bland annat börga, hadde och värkligen.
       Enligt Teleman (1991) är en av svensklärarens hävdvunna sysselsättningar att just rätta.
Han skriver också att man kan förhålla sig till elevernas fel på andra sätt än genom att rätta
dem. Ett sådant sätt är passivitet: ”man räknar då med att språket rättar till sig självt i det
aktuella avseendet på samma vis som det har gjort i de flesta andra avseendet utan pedagogisk
mellankomst” (s. 72). Detta överensstämmer med Leimars uppfattning och brukar också
kallas ”vänta-och-se-pedagogiken.” Ett annat förhållningssätt är att låta eleven själv hitta fel
och korrigera dem med hjälp av handböcker. Ett tredje sätt är att ta hjälp av kamraterna, något
som för övrigt används i processkrivandet. Som jag tidigare nämnt varnar dock Siv
Strömqvist för en alltför stark tro på kamraträttandet.
       Enligt Konsensusprojektets rapport (2003) är ”vänta-och-se-pedagogiken” utbredd i
svenska skolor även när det gäller läsinlärningen: ”Lärare tolkar misslyckanden i
läsinlärningsstarten som bristande läsmognad. Om man avvaktar och ser tiden an
kommer problemet att lösa sig av sig självt” (s. 11). Detta gäller som sagt även skrivinlärning
och problemet är, som jag ser det, att det inte alltid rättar till sig av sig självt. Det är av den
anledningen som jag anser att man inte bör vänta och se utan ändå korrigera skriftspråket på
ett pedagogiskt sätt redan på ett tidigt stadium, annars finns det risk för att stavfelen
konsolideras och blir bestående.

4. Teoretiska grunder

Mycket av det jag hittills tagit upp vilar på teoretiska, pedagogiska grunder. En som har haft
en mycket stor betydelse för lärande och undervisning är den ryske psykologen Lev
Semjonovitj Vygotskij. Även hans schweiziske kollega Jean Piaget har haft stort inflytande
över den svenska skolan. Jag kommer nedan, i stora drag, att redovisa för deras synsätt. Jag
kommer även att redogöra för den ryske språkfilosofen, tillika litteraturteoretikern Michail
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Bachtins språkteori som även den, främst genom Dysthes bok Det flerstämmiga klassrummet,
påverkat pedagogiken i de svenska klassrummen.

4.1 Vygotskij
Lev Vygotskij (1896-1934) utvecklade den så kallade kulturhistoriska teorin under loppet av
några decennier. Vygotskij pekade på den sociala kontextens betydelse för barns kognitiva
utveckling. Alltså, att det sociala, historiska och kulturella sammanhanget under uppväxten
spelar en avgörande roll för barnets utveckling och inlärningsprocess. Vygotskij var kritisk
mot den då förhärskande behaviorismen, en empirisk idétradition som såg människan utifrån
en strikt biologiskt synvinkel. Ett exempel på behaviorismen är bland annat Pavlovs
reflexologi. Vygotskij, å andra sidan, såg människan i första hand som en social och kulturell
varelse med förankring i historien. Kärnan i hans pedagogik är att man lär ”genom att delta i
praktiska kommunikativa samspel med andra” (Säljö 2003:105). Enligt Vygotskij medierar
(förmedlar) social aktivitet högre processer som till exempel språkinlärning (Bråten, red
1998). Vygotskijs uppfattning av människans utveckling som en del av en sociohistorisk
process innebär, enligt Thurmann-Moe, att det inte ”är individen i sig som fokuseras, utan
individen i en historisk och kulturell kontext” (Bråten, red 1998:104).
       Vygotskij talar om den närmaste utvecklingszonen och med den menar han skillnaden
mellan den aktuella utvecklingsnivån som bestäms med hjälp av uppgifter som barnet löser på
egen hand och den nivå som barnet löser med hjälp av handledning och samarbete med en
vuxen person eller någon annan med högre kompetens inom det aktuella området. Den
närmaste utvecklingszonen avgränsar på så sätt det området inom vilken inlärning kan ske
och där undervisningen bör sättas in. Med andra ord, det är här som den undervisande läraren
kommer in i bilden; det är den vuxne som lotsar barnet/eleven in i nästa zon.
       Vygotskij utgår från Marx historiematerialism vilken kan spåras i hans dialektiska syn på
förhållandet mellan människa och kultur. Här finns också berörningspunkter med Bachtins
dialogbegrepp som jag återkommer till senare. Enligt Vygotskij är människans medvetande
alltid dialogiskt, hon kommunicerar även när hon är ensam.
       I sin bok Tänkande och språk skriver Vygotskij att ”tänkandet förlöper i språket”
(1999:9). Med det menar han att tanken och språket är nära förknippade med varandra men att
de ändå inte är identiska, de har skilda genetiska rötter. Förhållandet mellan tanke och språk
är mycket komplext och de är ”förbundna med varandra genom komplicerade övergångar och
omvandlingar, men de täcker inte varandra som två räta linjer som läggs över varandra”
(1999:463). Först sedan barnets förspråkliga tänkande länkats samman med orden skapas
förutsättning för en fortsatt utveckling av tänkandet. Barnet lär sig, enligt Vygotskij, tala först
och tänka sedan. Det är alltså ordbetydelsen som förenar de bägge processerna. Det mänskliga
tänkandet utvecklas således med språket som verktyg.
       Enligt Vygotskij kan inte språket utvecklas i social isolering utan det utvecklas genom
dialog med andra. Det mest fundamentala redskapet för att medvetandegöra språket är, enligt
Vygotskij, skriften. Skriftspråket är dock inte ”en enkel översättning av det talade språket till
skrivtecken” (Bråten, red 1998:47). För Vygotskij är språket tänkandets sociala redskap.
Språket viktigaste funktion är ju kommunikation och symboliskt tänkande och symboliskt
handlande hör till det som utmärker människan. Enligt Vygotskij sorterar vi våra tankar
genom språkliga handlingar när vi kommunicerar. Språkliga handlingar är således centrala för
människans kommunikation:

Vi kan gott säga att en förutsättning för att vi ska kunna dela våra tankar med varandra är att kunna
språkligöra våra tankar. Som en konvention i samhället spelar språket en viktig roll, både för att dela och
utveckla en rad normer, idéer, tankar och kunskaper, erfarenheter, traditioner och värden i samhället, och
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samtidigt för att kunna vidarebefordra dem från en generation till nästa. Av det skälet är förmågan att skapa
och använda språket i mellanmänsklig kommunikation någonting unikt för människor. (Bråten, red 1998:82)

Enligt Vygotskij är språket tankens finaste instrument, ”förvanskar vi språket, förvrider vi
också tanken” (Lindqvist, red 1999:175). Därför menar han att man aldrig ska prata
”barnspråk” med barn.

4.2  Piaget
En av kognitivismens främsta företrädare är Jean Piaget (1896-1980). Kognitiv kan översättas
med kunskapsliv och inom den kognitiva psykologin studerar man hur människors intellekt
fungerar och hur det inverkar på beteendet. Den stora skillnaden mellan Piaget och Vygotskij
är att det i ett piagetanskt perspektiv är tänkandet som är grundläggande och att de ”kognitiva
strukturerna utvecklas oberoende av språket” (Säljö 2003:67). I det sociokulturella
perspektivet är kommunikation och språk centrala begrepp som dessutom ”utgör länken
mellan barnet och omgivningen” (ibid). Vygotskij menar således att barnet från början är en
social varelse och att språket fyller en social funktion, medan Piaget säger att barnet är
autistiskt från början för att senare utvecklas till en social varelse. En annan skillnad mellan
Vygotskijs och Piagets synsätt är att Piaget anser att det mänskliga intellektet kan nå ett
stadium där det är fullt utvecklat medan en sådan tanke är orimlig i det sociokulturella
perspektivet. Vygotskij anser att eftersom de kulturella redskapen hela tiden förändras
kommer även människans kunskaper och utveckling förändras (Säljö 2003). Piaget företräder
en form av barncentrerad pedagogik där barnet skall styra sin egen utveckling och inlärningen
måste på samma gång vara relaterad till utvecklingsprocessen. Det är också en
konstruktivistisk syn på tänkande och lärande, det vill säga kunskap är något som människan
konstruerar utifrån sina erfarenheter. Piaget betonade vikten av aktivitet både för den fysiska
såväl som för den intellektuella utvecklingen. Han menar att lärandet är en aktiv process,
”barn och unga erövrar kunskaper genom handlingar och erfarenheter” (Stensmo 1994:134).
Det är eleven som ska vara aktiv inte läraren, därför är Piaget skeptisk mot tillrättalagda
metoder i undervisningen.
       Piagets tankegångar har satt sina spår i skolan. Enligt honom skall inlärning inom det
expressiva området formas i en ”top-down”-riktning. Om man börjar med högnivåfärdigheter
som läsning och skrivning så kommer lågnivåkunskaper som hur man formar bokstäver och
ord, hur man stavar och sätter punkt etc. automatiskt att falla på plats. (Arfwedson &
Arfwedson 2002). Här finns uppenbara likheter med LTG-metoden som fick stor spridning i
svenska skolor från och med sjuttiotalet.
       Både Piaget och Vygotskij poängterar, från olika utgångspunkter, inlärningen som en
aktiv, konstruktiv och målorienterad process som regleras av elevens intellektuella aktivitet
och förmåga (Arfwedson & Arfwedson 2002). Detta kan ses som en motsats till
behaviorismen som ser beteendeförändringar som en följd av olika passiva faktorer. Både
Piaget och Vygotskij kan alltså ses som faddrar till den kognitiva forskningen.
       Idag har Piagets tankegångar fått träda tillbaka till förmån för Vygotskij som fått något av
en renässans, det märks inte minst på lärarutbildningen i Karlstad där hans kunskapssyn har
en framträdande roll. Det är också hans teorier som ligger till grund för det processinriktade
skrivandet. Skriftspråket tvingar barnet, enligt Vygotskij, att agera mer intellektuellt och där
spelar det processorienterade skrivandet en viktig roll. Det ger kunskap i att framföra sina
tankar skriftligt och ger även eleven möjlighet att ”systematiskt, rekonstruera sin egen
verklighetsuppfattning” (Bråten, red 1998:49). Språket möjliggör också självmedvetande och
självreflektion, just reflektion är ett nyckelord i skolan idag.
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4.3 Bachtin och Dysthe
Den ryske språkteoretikern Michail Bachtins (1895-1975) dialogbegrepp har även det fått
gehör i skolan på senare tid. Dialogbegreppet handlar ytterst om existens, människans
existens är, enligt Bachtin, dialog. Som jag tidigare nämnt finns det klara beröringspunkter
mellan Bachtin och Vygotskij. Även Vygotskij menar att människans medvetande är
dialogiskt och att det är i dialogen som betydelsen skapas. Ordet är enligt Vygotskij tecken för
både kommunikation och kultur. Bachtins tankar går i samma riktning. Han menar att livet är
en ständigt pågående dialog människor emellan och det är bara i en dialogisk diskurs som det
finns möjlighet att utveckla kunskap och förståelse (Dysthe 1996). Bachtins språkteori såväl
kognitiv som social och dialogen är, enligt Bachtin, en förutsättning för det humanistiska och
demokratiska samhället.
       Bachtins teorier har influerat den svenska pedagogiken, inte minst genom Olga Dysthes
bok Det flerstämmiga klassrummet (1996). Begreppet flerstämmighet är en direkt
översättning av ordet  polyfoni som är ett nyckelbegrepp i Bachtins språkteori. Dysthe skriver
i sin bok att inlärning äger rum i samspel med andra, dels genom en flerstämmig dialog, dels
genom en dialog med olika texter. Hon hänvisar till Bachtins dialogism när hon säger att
människan definierar sig själv genom sitt förhållande till andra och därför inte använder
språket för att i första hand ge uttryck åt sig själv utan för att kommunicera med andra
(Dysthe 1996). Den dialogiska pedagogiken jämförs och ställs ofta mot den klassiska
förmedlingspedagogiken som är monologisk till sin karaktär.
       Enligt Dysthe ligger styrkan i Bachtins språkteori att den är både kognitiv och social.
Enligt henne så skapar skrivandet ”ett bättre tematiskt sammanhang mellan läsande, skrivande
och talande” (Dysthe 1996:186). Begreppet ”skriva-för-att-lära” är centralt hos Dysthe, detta
menar hon är nödvändigt för att alla elever ska få en chans att delta i det språkliga samtalet.
Hon är en ivrig förespråkare för att eleverna ska föra ett slags journal eller loggbok där de
uppmuntras till ett personligt och expressivt skrivande. Läraren ska kommentera texten, dock
utan att korrigera, på så sätt ger den ett utrymme för en dialog mellan lärare och elev. Enligt
Dysthe har också skrivandet, jämfört med samtalet, den fördelen att alla får möjligheten att
formulera sina tankar på en gång, även de elever som i vanliga fall är tillbakadragna får en
möjlighet att använda språket och formulera sig i skrift. Hennes metod går också ut på att
eleverna ska läsa och diskutera varandras texter för att på så sätt få en kontinuerlig
återkoppling på sina texter (Dysthe 1996).
       Dysthe delar även Vygotskijs uppfattning att språket både är en individuell, kognitiv
process såväl som en kommunikationsprocess. Hennes slutsats är att även om ”skrivande i sig
är ett viktigt redskap för inlärning så ökar inlärningspotentialen då skrivandet används i
samspel med samtalande och då läraren på ett medvetet sätt planerar och stöder en interaktion
som utgår från skriftliga texter i ett socialt rum” (Dysthe 1996:220).
       Sammanfattningsvis kan det konstateras att det med hänvisning till det ovan sagda är av
yttersta vikt att förse eleverna med ett gott språk som verktyg i kunskapsinhämtandet. En
språklig diskurs är dessutom en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Som jag tidigare
konstaterat har både Vygotskij och Piaget haft stort inflytande över den svenska skolan.
Vygotskijs kulturhistoriska teori utgjorde till exempel grunden i Läromedelskommitténs
betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) som i sin tur låg till grund för utarbetande av
den nya läroplanen (Lpo 94). Även Bachtins dialogbegrepp har satt sina spår, den klassiska
förmedlingspedagogiken har fått träda tillbaka för en mer elevcentrerad och dialogisk
undervisning. Eleverna ska söka kunskap och producera i stället för att reproducera, helt i
linje med den konstruktivistiska synen att människan konstruerar sin egen kunskap.
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5. Tidigare forskning

Den empiriska delen av det här arbetet berör ungdomars språk med avseende på bland annat
stavning, syntax, särskrivning och talspråksförekomst. Jag kommer här nedan att gå igenom
en del av vad den tidigare forskningen kommit fram till med avseende på dessa parametrar.
Jag inleder dock med att tala om ungdomsspråk med utgångspunkt från Ulla-Britt Kotsinas
bok med samma namn, därför att det i hennes bok finns vissa berörningspunkter med min
egen undersökning.

5.1 Ungdomsspråket och dess förfall
Kotsinas (2002) gjorde i början av 90-talet en studie av ungdomsspråk i tre skilda
Stockholmsförorter. Hennes undersökning handlar visserligen om talspråket, men varför jag
tar upp den här är dels att tal- och skriftspråket går hand i hand, dels att en av hennes
frågeställningar är om det var bättre förr, vilket ju också är huvudfrågeställningen i denna
uppsats. Enligt Kotsinas är klagomålen på ungdomars språk inte nya, de är inte ens unika för
1900-talet. Tvärtom, man har i alla tider klagat över ungdomars språk. De tycks aldrig ha talat
så dåligt som ”nuförtiden”, oavsett när denna tid har infallit. 1963 uttalade sig en lärare i en
intervju i Dagens Nyheter om den tidens ungdomar, det vill säga dagens föräldrageneration
och det språk de använde. Han sa då att ungdomens språk blivit mer och mer oartikulerat:
”Det slarvas med uttalet av orden, de sluddras fram i en sådan utsträckning att talet blir helt
obegripligt för det oövade örat.” Dessutom var, ansåg han, ungdomens ordförråd ”torftigt utan
nyskapelser om man bortser från förstärkningsord och svordomar, vilka tyvärr överflödar"
(Kotsinas 2002:9). När jag läser detta kan jag inte låta bli att tänka på min egen 16-åring som
uppfyller de flesta av ovanstående kriterier och vars javeine, betyder, har jag lärt mig: Jag vet
inte!
       1968 kom larmet från en grupp talpedagoger som med bestämdhet påstod att vi talade
sämre då än för femtio år sedan. Eleverna talade ”den mest fasansvärda svenska, därför
menade de att ”skyndsamma åtgärder måste vidtagas innan degeneration av vårt talspråk blir
än påtagligare” (Kotsinas 2002:9). Detta kan jämföras med idag då en låg- och
mellanstadielärare jag talat med berättade att hon varit på så kallade språkdagar där det
konstaterades att man redan på dagis upptäcker att barn har språkproblem i större utsträckning
än vad de tidigare haft.
       På 1930-talet var det också många som var allvarligt oroade över ungdomsspråket och
vilka negativa konsekvenser det skulle få för den framtida språkutvecklingen. 1934 klagade
en Stockholmsrektor i en artikel i Dagens Nyheter på användandet av slangord som fick till
följd att “ungdomarnas språkkänsla blev förytligad med åtföljande brister i ordförrådet”
(Kotsinas 2002:10). Jag undrar hur han skulle ha reagerat på dagens tonårsspråk där ord som
dissa, skillad, sejva, wajna, gejma och softa kryddar språket. Förmodligen hade han förfasat
sig över dessa anglofierade slanguttryck.
       Går man tillbaka i historien dyker denna debatt upp med jämna mellanrum. Klagomålen
på språket går hand i hand med klagomålen på ungdomars livstil. På 1910-talet förfasade man
sig över den så kallade Nick Carter-litteraturen, på 1930-talet var det “dansbaneeländet,” på
1950-talet var det seriemagasinen som ansågs som en bidragande orsak till ungdomens
språkliga förfall. På 1970-talet var TV den stora boven som sedan följdes av videoutbudet på
1980-talet. Idag utpekas datorn och mobiltelefonen som orsaker till de påstådda
försämringarna av tonåringars språk. Som jag ser det, verkar det som om man tror att
språkligt förfall också självklart kommer att leda till moraliskt förfall. Jag håller med Jan
Svensson som i Språkets makt (Bergh & Teleman, red 1990) skriver: “Det är ingen tvekan om
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att den kamp som förs mot “det språkliga förfallet” har drag som liknar den moraliska
panikens” (s. 133).
       Gemensamt för alla påståenden om det språkliga förfallet är dock, enligt Kotsinas att de
är svepande och generaliserande och ofta grovt överdrivna samt “att de självutnämnda
experterna på ungdomars språk och uppträdande sällan grundar sina åsikter på empiriska
undersökningar” (2002:14). Det finns alltså ett tydligt mönster i klagolåten över ungdomars
försämrade språkbruk. Samtidigt kan man konstatera att gårdagens sluddrande ungdomar med
det torftiga ordförrådet faktiskt är dagens beslutsfattare. Hur är detta möjligt? Personligen tror
jag att mycket av klagomålen på ungdomars språk och livsstil har med
generationsmotsättningar att göra. Ungdomen står för det nya och kreativa, vilket av oss
vuxna många gånger kan uppfattas som ett hot.
       Det går inte att komma ifrån att ungdomar är språkförändrare, så har det alltid varit och så
kommer det förmodligen att fortsätta. Enligt Kotsinas finns det flera tecken på att ungdomars
“nyskapelser spelar en inte obetydlig roll i språkförändringsprocessen” (2002:169). Det är
också så, förmodar jag, att i takt med att språkbruket förändras kommer normerna för
skriftspråket att förändras. Man får inte glömma bort att ett språk i allra högsta grad levande
och därmed utvecklas hela tiden. Det gäller, som Jan Svensson uttrycker det, “att skapa
medvetenhet om normernas föränderlighet, för att på så sätt skapa utrymme för tolerans på det
språkliga området” (Bergh & Teleman, red 1990:134).
       En som på senare år har företrätt en tolerant linje beträffande språkfrågor är språkvetaren
Fredrik Lindström, uppmärksammad bland annat för sin TV-serie Värsta språket. I sin bok
Världens dåligaste språk (2002) säger han att det faktiskt är vår skyldighet att förändra
språket. Han menar också att de som klagar på “språkmissbruket” indirekt vill framhäva sig
själva: “Man låter då antyda att man själv är kultiverad och genomtänkt […]” (Lindström
2002:19). Han avfärdar också myten om att det skulle vara bättre förr:

Föreställningen om att allt bara blir sämre och sämre och att det går utför med ungdomen verkar
nästan vara medfödd i människan, eftersom den har härskat i alla tider. Det här är inte ett 1900-
talsfenomen enkom, utan går mycket djupare i vår historia. Klagomålen om att det var på väg
utför med det svenska språket finns för övrigt omtalade redan på medeltiden. (s. 71)

       Det talas ofta om slarv i språkriktighetsdebatter, men enligt Lindström bygger hela
språkets historia på slarv. Sverige är till exempel en slarvig form av Svea rike, bastu kommer
från badstuga, lördag av lögaradag etc. (s. 75). Vårt språk är också enligt Lindström ett
“resultat av människans användning av det, inte av en akademi eller en nämnds planering” (s.
108). Det är, vilket vi vill eller inte, vad allmänheten anser som riktigt som förr eller senare
blir betraktat som “riktig” svenska. Eller som Lindström uttrycker det: “Har majoriteten
bestämt sig för att något är rätt så spelar det ingen roll om det egentligen är fel” (s. 16).
       Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det som ett flertal lärare påstått när jag varit
ute på min verksamhetsförlagda utbildning, nämligen att “det var bättre förr,” inte på något
vis är nytt under solen.

5.2  Stavning
Med Kotsinas och Lindströms ord i bakhuvudet går jag nu vidare och redogör för en del om
det som sagts om elevernas stavningsförmåga de senaste åren. En av frågeställningarna i
denna uppsats är om eleverna stavar sämre nu än vad de gjorde för tjugo år sedan eftersom
detta är vad som påstås av många svensklärare ute på skolorna.
       Svenskämnets traditioner har pendlat mellan fokus på form eller fokus på funktion. Som
det ser ut nu i skolan fokuseras funktionen före formen och en vanlig anklagelse är, enligt
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Malmgren (1996), att formfrågor hoppas över i en funktionaliserad undervisning. Detta skulle
kunna vara en av anledningarna till att man tycker att ”det var bättre förr.”
       Det är svårt att få en sammanhållen bild av elevernas skrivförmåga men några källor jag
tagit del av visar på försämringar. I Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1-2:2005
skriver Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi om deras tidigare studier som visar ”att barn
som lär sig skriva i allmänhet har problem med stavning, ordsegmentering, användning av
stor och liten bokstav och interpunktion” (s. 123). Detta gäller alltså barn på de lägre
stadierna.
       I en artikel i Vår Skola 3:2005 redogör Maj-Gun Johansson för de försämringar i läsning
och stavning som framkommit hos svenska tonåringar i såväl LS som NU 032 under perioden
1989-2003. LS står för Klassdiagnoser i Läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet,
ett diagnosmaterial utarbetat av Johansson. NU 032 står för Nationella utvärderingen av
grundskolan 2003 – Sammanfattande huvudrapport (Skolverket 2004). Försämringarna gäller
enligt undersökningarna både grundskolan och gymnasiet. Enligt Johansson så säger en hel
del grund- och gymnasieskolor som använt LS-diagnosen under flera år att man är ”djupt
bekymrade över att eleverna blir allt sämre på att läsa och stava” (s. 4). I syfte att kunna ge
svar på hur läs- och skrivförmågan har förändrats sedan 1989 har resultat samlats in både från
mitten av 1990-talet och 2003. Enligt Johansson visar en analys av resultaten en tillbakagång
av alla fyra delproven (stavning, avläsning, ordförståelse och läsförståelse). Tillbakagången
gäller alla testade skolor, i grundskolan gäller det åk 7-9 och på gymnasiet åk 1 på både yrkes-
och studieprogrammen. Johansson konstaterar i artikeln att det finns fog för ”den oro många
professionella känner ute på fältet om att tonåringarnas läs- och stavningsförmåga försämrats
under perioden 1989-2003” (s. 5). Johanssons artikel stöder alltså den uppfattning jag själv
stött på under min verksamhetsförlagda utbildning.
       Ovanstående undersökning kan jämföras med PISA –undersökningen från år 2000 som
hade läsförståelse som huvudområde. PISA är ett projekt som undersöker hur
utbildningssystemen i olika länder rustar femtonåringar att möta framtiden och projektet är ett
samarbete mellan länders regeringar inom OECD.1 Även om studien hade läsförmåga som
huvudämne ger den också en fingervisning om skrivförmågan eftersom dessa är intimt
sammankopplade. PISA 2000 visade dock att svenska femtonåringar är goda läsare sett i ett
internationellt perspektiv. Elevernas resultat har delats in i fem nivåer, och Sverige tillhör de
nio länder i OECD som har mellan två tredjedelar och nästan fyra femtedelar av sina elever på
Nivå 3 och högre. Sverige har också en jämförelsevis låg andel av eleverna på Nivå 1. Positivt
är också att de svenska eleverna dessutom ligger väl samlade, det vill säga den totala
skillnaden mellan elevernas läsprestationer är relativt liten sett i ett OECD-perspektiv.
Svenska femtonåringars läsprestationer är signifikant bättre än jämnårigas i övriga 14 OECD-
länder (www.skolverket.se).
       Om man vill studera elevers skriftspråk bakåt i tiden kan man ta del av Kristina Harboms
rapport Läs- och skrivförmåga hos elever i grundskolans åk 1-9 VT 1973. I rapporten
framkommer bland annat att resultatet av standardproven i svenska i åk sex överensstämmer i
stort mellan åren 1969 och 1973. Beträffande rättstavning var resultatet till och med bättre
1973. Medelvärdet (antal rätt) hade ökat från 5,2 1969 till 5,4 1973. Syftet med Harboms
studie var i första hand att få en bild över elevernas läs- och skrivförmåga ett annat syfte var
att jämföra resultaten med resultat från samma prov som genomfördes 1958 och 1966.
Harbom kom fram till att eleverna var bättre än förr på vissa prov men sämre på andra.
Resultaten skilde sig också åt för de olika årskurserna: ”Vad som gäller för en årskurs

                                                
1 OECD är en akronym för Organization for Economic Co-operation and Development. OECD är en
internationell organisation grundad efter andra världskriget och arbetar för samarbete mellan industriella länder
med representativ demokrati och marknadsekonomi. (www.wikipedia.org)
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behöver ej gälla för en annan” (Harbom 1974:83). Resultatet av undersökningen kan enligt
författaren ses ”som ett inlägg i den debatt som pågår där många hävdar att eleverna var bättre
förr än nu” (ibid:83). Alltså, samma debatt som fortfarande pågår!
       I en studie av Kent Larsson (Skrivförmåga 1984) som gjordes under andra halvan av
1970-talet och som omfattade uppsatser från grundskolans åk 7 och 9 samt gymnasieskolans
åk 2 och 3 undersöktes bland annat stavfelsfrekvensen. Larsson fann ”1315 stavfel fördelade
över 1207 textord i ett material om totalt 68. 448 textord” (s. 265). De felstavade orden
utgjorde således 1,76 % av ordmaterialet.
       I Hur gymnasister skriver (1982) redogör Åke Pettersson för en undersökning (STIG-
projektet) som genomfördes i början av 1980-talet på uppdrag av dåvarande
Skolöverstyrelsen. Han kom fram till att den ”genomsnittlige 17-18-åringen gör fel på ungefär
9 ord av tusen” (s. 36). Detta ger en felfrekvens på 0,9 %, alltså avsevärt lägre än i Larssons
studie. Pettersson konstaterar också att ordfelen minskar med stigande ålder, i fjärde klass är
så många som 5-6 ord av 100 felaktiga för att i sexan ha minskat till 2-3 fel av 100 ord (s. 37).
       Vill man gå betydligt längre tillbaks i tiden kan man i en artikel av Olle Josephsson med
rubriken Var det bättre förr? (Språkvård 3:1991) läsa om hans undersökning som beskriver
hur 25 sekreterare i 1880-talets stockholmska folkrörelser stavade. Resultatet visar att
sekreterarna faktiskt stavade ganska illa, sämre än dagens högstadieelever. Även om
jämförelsen är orättvis, bland annat på grund av sekreterarnas sämre skolunderbyggnad, drar
ändå Josephsson den lärdomen att ”man ska vara mycket försiktig med att jämföra förmågan
att stava vid olika tidpunkter. Det är så många faktorer som måste vägas in att jämförelser lätt
blir missvisande” (s. 26).

5.3  Korrekt bruk av versaler respektive gemener
Flera lärare jag talat med säger att många elever skriver en enda lång räcka av ord utan vare
sig skiljetecken eller stor bokstav. I Kent Larssons studier av svenskt elevspråk förekommer
207 belägg av typen ”felaktigt insättande eller utlämnande av stor bokstav” (1984:264).
Materialet utgörs av 68448 textord vilket ger en felfrekvens på 0,30 procent. Hans belägg
avser bland annat namn som ej har stavats med stor bokstav: dalarna, kina, gittan etc. Ibland
kan det vara fråga om ord som sägs ha en viss namnkaraktär som felaktigt fått stor bokstav:
Biblioteket, Engelska, jul, Svensk etc. Majoriteten av beläggen ”avser emellertid stor bokstav
initialt i vanliga ord inuti en mening” (Larsson 1984:264).

5.4 Syntax
Vi behärskar talspråkets grammatik förhållandevis tidigt. Enligt den amerikanske
språkforskaren Noam Chomskys teori är delar av den mänskliga grammatiken nedärvd. Han
talar om begreppet universell grammatik och med det menar han den grammatik som vi alla
besitter oavsett vilket språk vi talar. Det är tack vare denna vi utvecklar talspråket utan
formell undervisning. När det gäller skriftspråkets grammatik är det dock tvärtom, där måste
det till explicit undervisning.
       Syntax är ett centralt begrepp i grammatiken. Med syntax avses satslära som i sin tur
handlar om hur ”betydelsebärande enheter inom frasen och satsen förhåller sig till varandra”
(Stroh-Wollin 1998:7). Med andra ord, kombinationer av ord sammanfogade till meningsfulla
satser. I skolan brukar man oftast tala om meningsbyggnad. Förutom syntax inbegriper
grammatiken även formlära som huvudsakligen handlar om ”de enskilda orden, främst deras
böjning och förmåga att fogas till andra ord i fraser och satser” (Stroh-Wollin 1998:7). Enligt
min erfarenhet är syntaxfel mindre vanliga än stavfel. Många syntaxfel beror, enligt Teleman
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(1991) på ”att skribenten använder en regel allmännare än det standardiserade språket tillåter”
(s. 83).
       Beträffande syntaxfel i tonåringars språk visar en studie av Hashemi (2003) att
grammatiska avvikelser från standardspråket är nio gånger fler än hos vuxna skribenter i de
undersökta elevtexterna. Bland de vanligaste avvikelserna hittar man ”brott i formen på det
finita verbet, uteblivna eller tvärtom extra insatta ord i satser, kongruensbrott i
substantivfraser, verbformfel efter hjälpverb, ordvalsproblem etc.” (Hård af Segestad,
Sofkova Hashemi 2003:123).
       Ett relativt nytt fenomen som dykt upp i elevtexter är svenskfödda elever som har
problem med ordföljden, speciellt i meningar med negationer. I exempelmeningen Hon säger
att jag får inte gå ut på lördag används huvudsatsens ordföljd i bisatsen vid indirekta frågor.
Denna konstruktion är vanlig enligt svensklärare jag talat med. För att meningen ska bli
korrekt ska satsadverbialet inte placeras som följer: Hon säger att jag inte får gå ut på lördag.
I mitt material finns följande mening där inte är felplacerat: Men hur som helst har i alla fall
inte jag ännu kommit på vad som är rätt för mig. Här ska inte placeras direkt före kommit för
att meningen ska bli korrekt. Ett annat exempel, dock mindre frekvent, är följande: Jag inte
kan läsa svenska där  inte står före det finita verbet när det enligt svensk ordföljd ska komma
efter verbet: Jag kan inte läsa svenska. Meningar som Plötsligt jag såg min kompis
förekommer också, det vill säga brott mot regeln om omvänd ordföljd när någon annan
satsdel än subjektet inleder satsen. I mitt sampel finns till exempel följande mening: Där vi
grillade och sjöng sånger där det egentligen borde ha stått Där grillade vi och sjöng sånger,
alltså en mening med brott mot regeln om omvänd ordföljd. Detta är för övrigt karakteristiskt
för den så kallade Rinkebysvenskan som talas i invandrartäta områden.
       I svenskan är ordföljden fastare och viktigare jämfört med många andra språk. Ordföljd
är sådant som sitter ”i ryggraden” och att det finns svenskfödda elever som har problem med
detta är anmärkningsvärt. Vi har både rak och omvänd ordföljd i svenskan. Med rak ordföljd
menas att subjektet kommer före det finita verbet (predikatet), omvänd ordföljd innebär att
subjektet kommer efter det finita verbet. I en diskussion om ordföljd är det enligt
Ljung/Ohlander ”mest praktiskt att utgå från den raka ordföljden såsom den ’normala’”
(1998:214). Svenskan har omvänd ordföljd i huvudsakligen två fall, dels efter direkta ja/nej
frågor och dels i huvudsatser där någon annan satsdel än subjekten inleder satsen.

Svensk ordföljd:

Exempel Påstående Fråga

Rak ordföljd: Han reser idag Vem reser idag?

Omvänd ordföljd: Idag reser han När reser han?

Reser han idag (ja/nej-frågor)

5.5 Särskrivning
Särskrivning är ett ständigt återkommande ämne som många ”språkpoliser” irriterar sig på.
Många upplever särskrivningar som problematiska och i tidskriften Svensklärare 1:1996
skriver svenskläraren Sofia Ask:

Fenomenet särskrivning är en störande och språkligt uppluckrande tendens i svenskan. Vår
språkliga vardagsmiljö översvämmas av hänsynslöst kluvna ord som fika rum, verkstads golv,
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plast påse, bitter mandel, eko logisk mjölk och vänte lista. Överallt slår särskrivningen till utan
hänsyn till betydelseförändringar, intonationsrubbningar och ökad otydlighet. (s. 26)

Felaktig särskrivning innebär, precis som Ask påpekar, brister i budskapets tydlighet och kan
därför leda till missuppfattningar. Det är förvisso skillnad på meningen En svart hårig sjuk
sköterska åt en skum tomte och En svarthårig sjuksköterska åt en skumtomte! Eller ett annat
exempel som jag nyligen stötte på i frysdisken på Coop Forum: Fryst kyckling lever!
Effekterna kan onekligen bli en smula komiska. Felaktig särskrivning är en åkomma som
oftast drabbar substantiv även om den också återfinns i de andra ordklasserna. De så kallade
jätteorden utmärker sig bland adjektiven,  jätte stor är en ganska vanlig särskrivning.
       Det finns en hel del undersökningar om felaktig särskrivning. 1972 granskade Ingrid
Petterson i en trebetygsuppsats 228 uppsatser skrivna av elever i åk 4 och fann att av 364
typord som var möjliga att särskriva var 120 klart felaktiga särskrivningar, det vill säga 33 %
(Hallencreutz 2003:9).
     I Kent Larssons studie (Skrivförmåga 1984) framkom att det vanligaste skrivfelet bland
skolelever var just felaktig sär- och sammanskrivning. Han noterade 272 belägg i sitt material,
vilket utgör 0,40 % av det totala antalet ord. Om man ser till förhållandet mellan olika typer
av stavfel, till exempel felaktig enkel- eller dubbelteckning, utelämnande av bokstav, felaktigt
bruk av versal respektive gemen mm. så utgör felaktiga sär- och sammanskrivningar 20,6 %
av stavfelen i Larssons undersökning. I min egen studie noteras felaktig särskrivning för sig,
felaktiga sammanskrivningar noteras också, men de utgör inte en egen kategori eftersom de är
relativt få.
       I en artikel i Språkvård nr 3, 1993 redogör Dag Fransson för resultaten av sitt
examensarbete som handlade om felaktiga särskrivningar. Han granskade 100 standardprov
från åk 9 och efter en sammanställning av samtliga sammansatta ord räknade han den
genomsnittliga frekvensen av felaktiga särskrivningar vilken blev 12,5 %. Alltså betydligt
lägre än i Petterssons och Larssons undersökningar. Skillnaden i undersökningarna är att
Petterson undersökte texter från åk fyra medan Franssons studie baseras på texter från åk nio.
Resultatet kan tyda på att eleverna gradvis lär sig att skriva ihop orden ju högre upp i
stadierna de kommer.
       Katharina Hallencreutz (2003) undersökte 168 elevtexter från en uppsatstävling
höstterminen 1989, tävlingen var öppen för mellanstadieelever i hela landet. Hon kom fram
till följande resultat beträffande särskrivning: Den ordklass som, inte oväntat, numerärt
dominerade särskrivningarna var substantiven (60 %). På andraplats med 12 % kom adjektiv
och particip, till exempel super snygg och upp och ner vänd. På tredje plats kom jätte-orden
(11 %), jätte arg, jätte mycket, jätte bra etc. I femton specialgranskade  uppsatser uppgick
antalet särskrivningar till 29 %, (Hallencreutz 2003:50). Detta stämmer ganska väl med
Petterssons resultat.
      Ett liknande resultat fick Anne-Marit Lagset som i sitt examensarbete undersökte 30
elevtexter från fyra olika yrkesprogram på gymnasiet med avseende på bland annat felaktig
särskrivning. Hennes resultat visade att den genomsnittsliga felfrekvensen på ord möjliga att
särskriva låg på 33,5 % (Lagset 2004).
       Sofia Ask (1996) pekar på framför allt tre orsaker till felaktiga särskrivningar. Hon tror
att den mediala engelska och amerikanska influensen på svenskan spelar den största rollen.
Nära knutet till detta ligger dataspråket, som exempel ger hon hard disc som i svenskan kan
bli hård disk. För det andra pekar Ask på det faktum att man i läseböcker ofta ser att ord delas
upp i stavelser med bindestreck emellan, till exempel far-far, läs-te, sol-en. När barnen sedan
lär sig läsa släpper de bindestrecket men behåller mellanrummet. En tredje orsak kan vara
ändrade läsvanor, den som inte läser får ingen djupförståelse av det skrivna ordet. I stället ser
ungdomen mer på TV och film där rockvideor flimrar förbi med fragmentariska ord
uppspaltade och sönderhackade (1996:27).
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5.6 Förekomst av talspråk i elevtexter
De flesta elevtexter innehåller talspråksvarianter, var gränsen går för det ”tillåtna” är inte
alltid lätt att definiera. Talspråksvarianten dom blir allt vanligare i skrift, inte bara i elevtexter
utan i även i tidningar och andra skrifter. Problemet, som jag ser det, med att använda dom i
skrift är att skillnaden mellan de-dem då går förlorad, därför anser jag att man gott kan
propagera för de och dem redan från början. Då lär sig eleverna förhoppningsvis när det ska
vara de och när det ska vara dem och man slipper se exempel som dem ska ut och segla, vilket
inte är helt ovanligt i dagens elevtexter. Eftersom det finns elever som inte vet skillnaden,
garderar de sig med ett dem, som i sammanhanget kan vara helt fel.
       I en pilotstudie, Tonårssvenska under tio år (1999), har Helena Olevard undersökt sextio
elevtexter från åk nio, hälften från 1987 och hälften från 1996. Resultatet visar på en hög
andel av talspråksformer som mej, dom, nån, sån, sen, men också att användandet av dessa
former har minskat.
       En avhandling av Sofkova Hashemi (2003) som baserats på texter skrivna av barn 9-13 år
visar att texterna ofta skiljer sig mycket från standarspråket och ofta visar talspråksliknande
drag. I Tidskrift för lärarutbildning och forskning (1-2:2005) sägs att texterna som studerats i
avhandlingen är ”klart influerade av talspråket och innehåller ofta olika talspråksformer (t ex
[sic!] våran, den dära) och reduktioner, (t.ex. rasa i stället för rasade dvs. tempusändelsen
faller bort), direkt anföring, ljudhärmning och dialektala drag” (s. 123). I en avhandling om
unga vuxnas och vuxnas skriftspråkanvändning i datormedierad kommunikation uppvisas
liknande resultat (Hård af Segerstad 2002).
      I ett treårigt projekt som startade 2003, Att lära sig skriva i IT-samhället studeras 160
elever i tre mellan- och högstadieskolor (www.ling.gu.se). Syftet är att undersöka barn- och
ungdomars skriftspråk i samband med IT-användning. Resultatet hittills visar på
talspråkspåverkan i texterna i form av reduktioner av verbändelser som exempelvis sen plocka
vi ner våra grejer. Andra tendenser är att de och dem blir dom eller det i elevtexterna. Även
om de preliminära resultaten visar på talspråkspåverkan så stöder de inte de farhågor ”som
hävdar att standardskriftspråket hotas av elevernas flitiga användning av skrift i nya medier.
De talspråkstendenser och andra avvikelser mot standardskriftspråket som finns kan
eventuellt tyda på influens från flitigt chattande och SMS:ande, men det är i detta skede svårt
att med säkerhet kunna säga vad som är orsaken” (s. 15).
       I  Åke Pettersons undersökning visade resultaten att redan på hösten i fjärde klass är de
och dem vanligare än dom. Därefter blir dom allt ovanligare: ”34 procent av de + dem +dom

på våren i sexan, 6 procent efter högstadiet, 1,5 procent sista terminen i gymnasiet” (Petterson
1982:42). Studien är förvisso gammal, men den kan ändå vara intressant att ha som
jämförelseobjekt.
       I Lagsets examensarbete (2004) studerades även förekomsten av dom i elevtexterna.
Undersökningen visade att i 25 % av texterna förekommer både de/dem och dom och i 16 %
av texterna förekommer enbart dom. I min studie har inte dom en egen kategori utan återfinns
inom kategorin Talspråk.

6. Metod, urval och datainsamlingsprocedur

Jag har valt att göra en kvantitativ jämförelse av elevtexter hämtade från standardprov,
centrala prov samt nationella prov från 1985 respektive 2005. Nationella prov ska bedömas
likvärdigt oavsett vilken skola eleven går i, därför anser jag dessa texter vara representativa
för landet som helhet. I studien ingår även spontanuppsatser från 2006, det till säga,
oförberedd, fri skrivning.



22

6.1 Metod
Metoden är en kvantitativ jämförelse av de fem parametrarna felstavning, korrekt bruk av
versal respektive gemen, syntaxfel, särskrivning samt talspråksförekomst i elevtexterna. En
kvantitativ metod innebär att studieobjektens data går att räkna vilket möjliggör en
jämförelse, dels med varandra, dels med tidigare forskningsresultat. Genom att kvantitativt
jämföra elevtexter från 2005 med tjugo år äldre texter hoppas jag få svar på frågan om det
finns någon relevans i påståendet att ungdomars skriftspråk blivit sämre.

6.2  Urval och insamlingsprocedur
Anledningen till att jag valde att göra en jämförelse med uppsatser från just 1985 grundar sig
på att jag läst en C-uppsats med namnet Faktorer som påverkar barns läsutveckling (Örhall
2006). Som ett förslag till vidare forskning föreslår författaren följande frågeställningar: Har
språket blivit sämre bland barn idag jämfört med för tjugo år sedan? Vad är det i så fall som
gjort att det blivit så? Örhall skriver också att flera av de pedagoger hon pratat med tyckte att
barn idag fått ett sämre språk och uttal och att fler barn idag går hos logoped jämfört med
tidigare. Detta stämmer således helt överens med den information jag själv fått under
förarbetet inför detta arbete, varför det passar bra att göra ett ”avstamp” utifrån Örhalls
uppsats.
       Jag har valt att undersöka hur språket ser ut, dels efter avslutad grundskoleutbildning,
dels på gymnasiet. Först försökte jag få tag på gamla uppsatser från 1986 för att jämföra med
årets nationella prov. Tyvärr fanns icke dessa att tillgå, däremot fanns texter från 1985 varför
jag således bestämde mig för det året. De gamla uppsatserna arkiveras på Malmö högskola
och tack vare den mycket tillmötesgående arkivarien var det inga som helst problem att
tillhandahålla materialet som kopierades och sändes per post. De nationella provens
motsvarighet 1985 är standardprov i åk 9 och centralprov på gymnasiet.
       Eftersom de nationella provens skrivuppgift till viss del är förberedd genom att eleven i
förväg får ett texthäfte som kan användas som inspirationskälla har jag även valt att analysera
vad jag kallar spontanuppsatser, det vill säga en oförberedd skriftlig uppgift utan tillgång till
hjälpmedel. Jag frågade några lärare om de kunde låta eleverna skriva 1-2 sidor under
rubriken Den lyckligaste dagen i mitt liv. En lärare i åk nio nappade på min förfrågan och jag
fick in 12 uppsatser därifrån. Av dessa valde jag slumpvis ut tio stycken, sex pojkar och fyra
flickor. Anledningen till den ojämna könsfördelningen är att det endast går fyra flickor i
denna klass. Gymnasiets spontanuppsatser är från en etta och en tvåa av det enkla skälet att
det var just deras lärare som kunde ställa upp och genomföra uppgiften. Jag fick in 15
uppsatser från studieprogrammen och 19 från yrkesprogrammen. Även här skedde urvalet
slumpvis.
       Arkivarien på Malmö högskola och de lärare som tillhandahållit de nationella proven har
gjort ett slumpvis urval såväl ur materialet i stort samt beträffande könsfördelningen.

Så här ser mitt material ut:

1985:
10 standardprov, åk nio: Fem flickor och fem pojkar slumpvis utvalda från hela landet.
10 centrala prov från studieprogram, gymnasiet, åk tre: Fem flickor och fem pojkar slumpvis
utvalda från hela landet. Fem från naturvetenskaplig linje och fem från samhällsvetenskaplig
linje.
10 centralprov från yrkesprogram, gymnasiet åk två (yrkeslinjerna var då 2-åriga): Fem
flickor och fem pojkar slumpvis utvalda från hela landet. En från träteknisk linje, två från
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verkstadslinjen, två från ekonomisk linje, tre från social linje och två från kontor- och
distributionslinjen.

2005:
10 nationella prov, åk nio: Fem flickor och fem pojkar slumpvis utvalda från en skola i
Västsverige.
10 nationella prov från studieprogram, åk tre: Fem flickor och fem pojkar slumpvis utvalda
från en skola i Västsverige. Alla från samhällsprogrammet.
10 nationella prov från yrkesprogram, åk tre: Fem flickor och fem pojkar slumpvis utvalda
från två skolor: En i Västsverige och en i Värmland. Alla från hotell- och
restaurangprogrammet.

2006, spontanuppsatser:
10 st. från åk nio: Fyra flickor (alla i klassen) och sex pojkar slumpvis utvalda från en klass i
Västsverige.
10 st. från studieprogram, åk två: Fem flickor och fem pojkar slumpvis utvalda från en klass i
Västsverige. Alla från samhällsprogrammet.
10 st. från yrkesprogram, åk ett: Fem flickor och fem pojkar slumpvis utvalda från två klasser
i Västsverige. Sju från barn- och fritidsprogrammet, tre från omvårdnadsprogrammet.

6.3  Reliabilitet och validitet
Med reliabilitet menas noggrannhet och pålitlighet. Detta innebär, enligt Stensmo (2002) att
”om man mäter – observerar – samma aspekt av verkligheten vid upprepade tillfällen, måste
man få (ungefär) samma resultat varje gång (jfr mätning av längd med måttband och
temperatur med termometer)” (s. 31). Översatt till textanalys innebär detta, som jag tolkar det,
att man får samma resultat varje gång man granskar texten, vilket jag också fått. Reliabilitet
innebär också att olika granskare ska få ungefär samma resultat. Jag har bett min handledare
att titta på mina resultat och i de fall jag varit osäker har hennes bedömning fått gälla. Jag
utgår också ifrån att andra granskare skulle få ungefär samma resultat under förutsättning att
kriterierna för bedömning är de samma.
       En faktor som eventuellt kan påverka resultatet är att det funnits fall då det varit mycket
svårt att avgöra om ett ord varit särskrivet eller ej. Handskriven text har ju inte den exaktheten
som en maskinskriven dito och när det rått stor osäkerhet, det gäller framförallt kopierat
material, har jag gått efter devisen ”hellre fria än fälla.” Dessa tveksamma fall har dock varit
mycket få. Sammantaget har jag försökt att vara så noggrann som möjligt, så med avseende
på noggrannheten anser jag reliabiliteten i min undersökning vara relativt hög, resultaten är
bland annat kontrollräknade två gånger. Beträffande pålitligheten anser jag även den vara hög
i och med att jag undersökt ett färdigt material. Det enda man kan invända är att de nationella
proven tillika standardproven och de centrala proven till viss del är förberedda. Å andra sidan
gäller ju samma förutsättningar för alla texterna i jämförelsematerialet.
       Validitet betyder giltighet och med det förstås ”i vilken grad de empiriska observationer
som görs, är giltiga för den verklighet man avser att studera eller det problem en studie avser
att belysa” (Stensmo 2002:32). Eftersom jag endast analyserat 90 uppsatser anser jag inte att
validiteten är speciellt hög, undersökningen är en pilotstudie som endast ger en fingervisning.
För att få en tillfredsställande validitet och generaliserbarhet behöver man ett betydligt större
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underlag. Jämförelsen mellan studieprogrammen är inte heller helt rättvisande då materialet
från 1985 innehåller uppsatser från både den samhällsvetenskapliga linjen och den
naturvetenskapliga (fem av varje) medan materialet från 2005 endast innehåller uppsatser från
samhällsprogrammet.

7. Resultat

Nedan presenteras resultaten av undersökningen med början av uppsatserna från 1985. Först
redovisas resultaten elev för elev, sedan följer en tabellsammanfattning. Därefter presenteras
resultaten från 2005 respektive 2006 enligt samma mönster. Resultatet avser förekomsten av
stavfel, felaktigt bruk av gemen och versal, syntaxfel, felaktiga särskrivningar och
talspråksförekomst. Eftersom studien omfattar såväl åk nio som gymnasiets studie- och
yrkesprogram blir det sammanlagt nio olika kategorier.

7.1 Kriterier för bedömning

Antal ord:
Jag har räknat antalet löpord i uppsatserna, det vill säga, det antal ord som finns i texten, från
det första till det sista. Felaktigt särskrivna ord har räknats som ett och felaktigt
sammanskrivna ord har räknats var för sig.

Antal meningar:
Jag har räknat de meningar som markerats med stor bokstav, punkt, frågetecken eller
utropstecken, det vill säga en grafisk mening. Ibland har stor bokstav saknats, om meningen
före avslutats med punkt har jag dock antagit att en ny mening börjar efter punkten. Jag har
även räknat ut vad jag kallar meningslängdskoefficient (MLK), det vill säga total antalet ord
dividerat med totala antalet meningar, ju högre koefficient desto längre meningar.

Stavning:
När det gäller stavning har jag följt de rekommendationer som ges i Svenska Akademiens
Ordlista (SAOL). Jag har valt att räkna på två sätt: 1) Varje stavfel räknas bara en gång. 2)
Totala antalet stavfel räknas. Resultatet visar i båda fallen hur stor procentandel av totala antal
ord som är felstavade. Att jag valt denna uppdelning beror på att jag därmed kan jämföra
resultatet med tidigare forskningsresultat oberoende vilket sätt som valts i respektive
undersökning. Resultaten presenteras som Stavfel 1 och Stavfel 2.

Stor och liten bokstav:
Här har jag följt svenska språknämndens regler (Svenska skrivregler, 2003).

Syntaxfel:
Med syntaxfel avser jag i denna undersökning felaktigt konstruerade meningar. Även om
indelningen i grafiska meningar inte är direkt beroende av syntaxen har jag ändå, för
enkelhetens skull, valt att redovisa antal syntaxfel i procent av totala antalet meningar. Jag har
i huvudsak inriktat mig på sådana fel där konstruktionen huvudsats + bisats på något sätt är
felaktig. Jag har dock valt att inte registrera ganska oskyldiga fall av ett utelämnat att,
däremot har de meningar som saknar betydelsebärande formord registrerats. Övriga fel som
registrerats är bland annat brister i kongruens mellan subjekt och predikativa led samt
ordföljdsfel.
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Felaktig särskrivning:
Även här har jag valt att räkna på två sätt. 1) Procent av antalet särskrivna ord av totala
antalet ord. 2) Procent av antal ord möjliga att särskriva. Resultatet presenteras som
Särskrivning 1 respektive Särskrivning 2.

Talspråksförekomst:
Varianterna ska, sa och sen accepteras. Former som jag i denna studie valt att betrakta som
talspråk är dom, mej, dej, sej, sån, nån, nåt, våran, eran, medans, förrns, va (var), ja (jag), de
(det) etc. Resultatet visar andelen ord i procent med talspråkskaraktär av totala antalet ord i
texten. När det gäller de-dem har jag följt Svenska Akademiens språklära (2003) som
rekommenderar de som subjekt och subjektspredikativ och dem som objekt eller
objektspredikativ och efter preposition. Avvikelser från denna norm har noterats under
Övrigt.

Övrigt:
Här noteras bland annat felaktigt val av preposition, felaktigt bruk av de/dem,
tempusinkonsekvens och felaktig sammanskrivning. Denna kategori återfinns dock inte i
tabellsammanfattningen.

Parametrar som ej undersökts i denna studie:
Interpunktion och kommatering.

7.2 Uppsatser från 1985

7.2.1 Standardprov 1985, åk nio

Ord och citat från uppsatserna har kursiverats, ”rätt” ord eller mening inom parantes i vissa
fall.

Uppsats 1, pojke
Stavfel: mins, sulki, stanade, ända (enda)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: dom

Uppsats 2, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: Barnbarnen
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: gatlysen, dom
Övrigt: Dem (de) använde man på den tidens diskotek. Far-far (farfar).

Uppsats 3, pojke
Stavfel: so (så), hadde, Drogorna, Harsch, kraftit, försvan, hugdes, komer, medecin
Versal/gemen: Historia, Harch, Narkotika
Syntax: -
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Särskrivning: sten åldern, uppväxt åren, järnmalms produktionen, trä industrier, järnmalms
 produktionen
Talspråk: de (det), dom, sån, telefon (telefonen), o med streck under (och)
Övrigt: en (ett) av mina barnbarn

Uppsats 4, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax:
1) Tidigare hade världskrigen varat i många år som det andra världskriget till exempel

började 1939 och slutade inte förrän i mitten på år 1945. ORDFÖLJD BL.A.
(Tidigare hade världskrigen varat i många år, som till exempel det andra världskriget som
började 1939 och inte slutade förrän i mitten av 1945.)

1) Men generationerna gick och bättre och bättre vapen hittade man på för att döda mer och
på ett snabbare sätt. ORDFÖLJD, FORMORD SAKNAS
(Men generationerna gick och man hittade på bättre och bättre vapen för att döda ännu
mer och dessutom på ett snabbare sätt.)

Särskrivning: -
Talspråk: våran
Övrigt: … han berättade för hans (i sammanhanget sina) barnbarn. Enstaka
tempusinkonsekvens.

Uppsats 5, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 1, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax:
1) När vi kom till Arlanda gick vi till trapporna där vi hade bestämt. OFULLSTÄNDIG

MENING, FUNKTIONSORD SAKNAS
(När vi kom till Arlanda gick vi till trapporna där vi hade stämt träff.)

2) När det var en timme kvar innan det började så gick vi och satte oss. OFULLSTÄNDIG
MENING; BISATS MÅSTE FÖLJAS AV EN HUVUDSATS, KAN EJ SKILJA PÅ
KONJ. INNAN/TILLS
(När det var en timme kvar tills det skulle börja, gick vi och satte oss).

Särskrivning: -
Talspråk: dom, förns (förrän)
Övrigt: Två meningar med tempusinkonsekvens. En mening där preposition saknas: Det var
massor folk.

Uppsats 2, flicka
Stavfel: betydigt (betytt)
Versal/gemen: saknas en gång i början på ny mening
Syntax:
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1) Först när mamma och pappa berättade att vi skulle flytta tyckte jag att det skulle bli kul,
få träffa nya kompisar och en ny skola. OFULLSTÄNDIG MENING,
BETYDELSEBÄRANDE ATT SAKNAS
(Först när mamma och pappa berättade att vi skulle flytta tyckte jag att det skulle bli kul
att få träffa nya kompisar och att få börja i en ny skola.)

2) Mina klasskompisar hade jag gått i samma klass som i 6 år. ORDFÖLJD,
SAMORDNANDE KONJ. OCH SAKNAS
(Mina klasskompisar och jag hade gått i samma klass i 6 år.)

Särskrivning: efter som, jätte bra
Talspråk: dom
Övrigt: heldel (felaktig sammanskrivning)

Uppsats 3, flicka
Stavfel: börjde, pjamas, koldolmar, aparater, i hop om (i hopp om)
Versal/gemen: Ticks
Syntax: -
Särskrivning: förhörs rummet, jätte söt
Talspråk: mej, dom, medans, hållt

Uppsats 4, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: Nationalsång
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 5, flicka
Stavfel: hamock, explotion, honnom, han (hann), komit, canser
Versal/gemen: Gemen i början på ny mening.
Syntax:
1) Jag vet inte Maria…dom har varnat på radion att vissa sjöar har man släppt ut

föroreningar igen. ORDFÖLJD, BETYDELSEBÄRANDE PREP. SAKNAS
(Jag vet inte Maria…de har varnat på radion att man släppt ut föroreningar i vissa sjöar
igen).

2) Så började man kriga. Ett atomvapenkrig där mycket farliga ämnen användes.
Väldigt giftiga och skadliga. OFULLSTÄNDIGA MENINGAR; INLEDS T.EX. MED
KONSEKUTIVA KONJ. SÅ SOM FÖRBINDER SATSER AV SAMMA SLAG
(Så började man kriga, ett atomvapenkrig där mycket farliga ämnen användes, ämnen som
var väldigt giftiga och skadliga.)

3) Än hur jag ansträngde mej såg jag inget. ORDFÖLJD
(Hur jag än ansträngde mig såg jag inget.)

Särskrivning: astma anfall, annan stans
Talspråk: mej, sej, dom, i mellan (emellan), sånt, förrens, grina (grinade), de (det), dax,
ljusblåa (ljusblå), har man ut grejor, man kom inte sams
Övrigt: Tempusinkonsekvens en gång, vart (var), endel (felaktig sammanskrivning), den fina
naturen av Sverige (engelskans of?).

Tabell 1:
Standardprov, 1985, åk nio
S = Standardprov, P = Pojke, F = Flicka
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Ord Me-
ningar

Ord/
Me-
ningar

Stavfel
1

Stavfel
2

Versal
Gemen

Syntax Sär-
Skriv-
ning 1

Sär-
Skriv-
ning 2

Tal-
språk

S, P1 129 14 9,2 3,10 3,10    -     -     -     - 2,32
S, P2 498 38 13,1    -     - 0,20     -     -     - 0,40
S, P3 237 33 7,2 3,80 4,22 1,26     - 2,11 41,66 2,95
S, P4 888 83 10,7    -    -    - 2,41    -    - 0,22
S, P5 1735 170 10,2    -    -    -     -    -    -    -
S, F1 482 46 10,5    -    -     - 4,35    -    - 0,62
S, F2 351 18 19,5 0,28 0,28 0,28 11,11 0,85 33,33 2,85
S, F3 661 44 15,0 0,76 0,76 0,15    - 0,30 6,66 2,42
S, F4 593 61 9,7    -    - 0,17    -    -    -    -
S, F5 1076 127 8,4 0,55 0,65 0,09 2,36 0,18 5,88 2,10
Totalt 6650 634 10,5
Medel 665,0 63,4 0,85 0,90 0,22 0,34 8,75 1,39

7.2.2 Centralprov 1985, åk två, yrkesprogram

Uppsats 1, pojke
Stavfel: stog (stod), sommras
Versal/gemen: Maskiner, Maskinoperatören
Syntax:
1) En Maskinen heter rikthyvel och hyvlar först en sida plant, där efter hyvlar man kanten så

den blir i 90º.  BL.A. KONGRUENSFEL
(En maskin kallas rikthyvel, den hyvlar först en sida plant, därefter hyvlar den kanten så
att den blir 90º.)

2) Limmet har han lagt i, det är små runda stavar av smältlim ca 1 cm långa diameter på ca
7 mm, en fyrkantig gryta som är lite över 200º varmt i. FELKONSTRUERAD RELATIV
BISATS (ATTRIBUTIV BISATS)
(Limmet som består av små runda stavar av smältlim, ca. 1 cm långa och med en diameter
på ca. 7 mm, har han lagt i en gryta som är upphettad till 200º.)

3) Det behövs två man sköta denna maskin, innan kanske det behövdes 4-5 man att göra
samma operation. UTELÄMNANDE AV FORMORD
(Det behövdes två man för att sköta denna maskin, innan kanske det behövdes 4-5 man för
att utföra samma operation.)

4) …det hantverksmässiga delen av jobbet kommer troligen att dö ut.. KONGRUENSFEL
(…den hantverksmässiga delen av jobbet kommer troligen att dö ut…)

Särskrivning: där efter, nack delar, spån plattan, kant listen, utan för, lika dant, hantverks
mässiga
Talspråk: dom, imot (emot)
Övrigt: Tempusinkonsekvens i en mening.

Uppsats 2, pojke
Stavfel: repotage (reportage)
Versal/gemen: Enbart versaler
Syntax:
1) Ungdomar har i alla tider velat finna sig själv och skaffa sig en egen identitet.

KONGRUENSFEL
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(Ungdomar har i alla tider velat finna sig själva och skaffa sig en egen identitet.)
2) En annan och senaste ungdoms gruppen är hårdrockarna vars rykte blivit mycket

nedsmutsat, därför att massmedia har gjort stora oftast felaktiga repotage enbart för att
få sälja mera. SYFTNINGSFEL BL.A.
(En annan ungdomsgrupp är hårdrockarna vars rykte blivit mycket nedsmutsat därför att
massmedia har gjort stora, ofta felaktiga reportage enbart för att få sälja mer.)

Särskrivning: levnads sätt, ungdoms gruppen, helgon förklara, arbetar klass ungdomen, drog
kulturen
Talspråk: -

Uppsats 3, pojke
Stavfel: osamms, sterio, lung (lugn)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: för delar, tåg luffa
Talspråk: kroner (kronor), dom

Uppssats 4, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 5, pojke
Stavfel: hadde, fördetmästa, kammrater, kammratskap
Versal/gemen: Farsa, vattenfall (Vattenfall)
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: sånt, dom

Uppsats 1, flicka
Stavfel:
Versal/gemen: Gemen efter kolon vid citat.
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -
Övrigt: …exempel på ett uppbrott vill jag hämta från en jugoslavisk flicka till (ur)
tidskriften…(felaktig preposition). Enstaka tempusinkonsekvens.

Uppsats 2, flicka
Stavfel: meddela
Versal/gemen: -
1) Ibland fått trösta och stödja. OFULLSTÄNDIG MENING; SUBJEKT SAKNAS

(Ibland har jag fått trösta och stödja.)
2) Att samariterna ifrågasätter assistentens åsikt kunde aldrig hänt för några år sedan.

SATSFÖRKORTNING
(Det faktum att samariterna ifrågasätter assistentens åsikt skulle aldrig ha hänt för några år
sedan.)

Särskrivning: hemsamarit jobbet, hemsamarit yrket
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Talspråk: hållt (hållit)
Övrigt: Enstaka fall av tempusinkonsekvens.

Uppsats 3, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax:
1) Ungdomarna världen över har börjat bryta sej igenom den mur av de vuxnas

överbeskydd. OFULLSTÄNDIG MENING; RELATIVA BISATSEN SAKNAS
(Ungdomarna världen över har börjat bryta sig igenom den mur av de vuxnas
överbeskydd som…)

Särskrivning: ungdoms brottslingar, uppväxt förhållanden
Talspråk: sej, dom
Övrigt: Tempusinkonsekvens en gång, frågetecken saknas på två ställen.

Uppsats 4, flicka
Stavfel: låvade, krin (kring)
Versal/gemen: Lekiskompisar
Syntax:
1) Jag kommer ihåg alla mina Lekiskompisar stod och vinkade av oss tillsammans med

fröken och alla mina andra kompisar. BETYDELSEBÄRANDE SOM SAKNAS
(Jag kommer ihåg alla mina lekiskompisar som stod och vinkade av oss tillsammans med
fröken och alla mina andra kompisar.)

2) Men jag skulle vilja flytta tillbaka till Malmö för jag trivdes mycket bra där, men jag trivs
även här, men det blir kanske Malmö när jag har gått ur skolan. RADNING AV
BISATSER
(Jag skulle vilja flytta tillbaks till Malmö för jag trivdes mycket bra där, men jag trivs
även här. Det kanske blir Malmö när jag gått ur skolan.)

Särskrivning: för stod
Talspråk: mej, dax
Övrigt: Enstaka tempusinkonsekvens. Det blev som jag trodde, dem (de) förstod mig inte.
Dem (de) förstod en del saker men inte allt.

Uppsats 5, flicka
Stavfel: hemmifrån
Versal/gemen: -
Syntax:
1) Trots att det kan vara jobbigt i början att flyttat och ha ett eget så känns det nog skönt

ändå. OFULLSTÄNDIG MENING, NOMINAL BISATS SAKNAS
(Trots att det kan vara jobbigt i början att ha flyttat och ha något eget, så känns det nog
skönt ändå att…)

2) …det dagliga utgifterna…KONGRUENSFEL (…de dagliga utgifterna…)
Särskrivning: lika dant, beredskaps jobb, färdig möblerad
Talspråk: dan (dagen)
Övrigt: Enstaka tempusinkonsekvens.

Tabell 2:
Centralprov 1985, yrkesprogram, åk två
CP = Centralprov, Y = Yrkesprogram, P = pojke, F = flicka
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Ord Me-
ningar

Ord/
Me-
ningar

Stavfel
1

Stavfel
2

Ver-
sal
Ge-
men

Syntax Sär-
skriv-
ning 1

Sär-
skriv-
ning 2

Tal-
språk

CPY,
P1

435 24 18,1 0,46 0,46 0,68 16,57 2,52 26,19 0,92

CPY
P2

352 21 16,8 0,28 0,28 En-
bart
ver-
saler

9,52 1,70 16,21    -

CPY,
P3

201 14 14,4 1,49 1,49    -    - 1,49 27,27 0,99

CPY,
P4

441 24 18,3    -    -    -    -    -    -    -

CPY,
P5

291 17 17,1 1,37 1,37 0,69    -    -    - 0,69

CPY,
F1

676 43 15,7    -    - 0,15    -    - -    -    -

CPY,
F2

873 54 16,2 0,11 0,11    - 3,70 0,34 7,14 0,11

CPY,
F3

243 19 12,8    -    -    - 5,26 0,82 7,69 1,23

CPY,
F4

447 27 16,6 0,45 0,45 0,22 7,41 0,22 5,55 0,45

CPY,
F5

655 34 19,3 0,15 0,15     - 5,88 0,46 9,68 0,15

Totalt 4614 277 16,6
Medel 461,4 27,7 0,43 0,43 0,17 4,83 0,76 9,97 0,45

7.2.3 Centralprov 1985, åk tre, studieprogram

Uppsats 1, pojke
Stavning: instalerades, fölgder
Versal/gemen: -
Syntax:
1) Där han lyfter fram människans rädsla för teknikens framsteg… ORDFÖLJD

(Där lyfter han fram människans rädsla för teknikens framsteg…)
2) Att Jersild vill framföra sitt meddelande om en allt för långt gången teknisk utveckling kan

leda till, kan man även finna i Kajenns ”Dialogen mellan… ORDFÖLJD, FORMORD
SAKNAS
(Jersilds budskap om vad en allt för långt gången teknisk utveckling kan leda till kan man
även finna i …)

3) Sven-Ove Hanssons ”Vetenskap och o-vetenskap” (1984) tar också upp Sigvard Strandhs
tankar om det övervägande positiva i den vetenskapliga utvecklingen trots sina bieffekter.
KONGRUENSFEL BL.A.
(Sven-Ove Hanssons artikel ”Vetenskap och o-vetenskap” (1984) tar också upp Sigvard
Strandhs tankar om det övervägande positiva i den vetenskapliga utvecklingen trots dess
bieffekter.)
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Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 2, pojke
Stavfel: jämlighet, innom
Versal/gemen: -
Syntax:
1) En av det största argumenten för att säga att den tekniska utvecklingen är negativ p.g.a.
      vapenforskningen. KONGRUENSFEL, ORDFÖLJD, ORDVAL

(Vapenforskningen är ett av de främsta exemplen på det negativa med den tekniska
utvecklingen.)

      Går ett samhälle utan forskning att existera? EJ INFINITIV MED INFINITIVMÄRKE
      EFTER HJÄLPVERB (JA/NEJ-FRÅGA) + FEL ORDVAL (KAN/GÅ)

(Kan ett samhälle utan forskning existera?)
3)   Men hela har också inneburit enligt B.O. Gustavsson att vi lurat på en hel mängd onödiga

prylar som vi inte egentligen behöver…SUBJEKT SAKNAS I HUVUDSATSEN,
ORDFÖLJD, FORMORD SAKNAS
(Men det hela har också, enligt B.O. Gustavsson, inneburit att vi lurat på människorna en
hel mängd onödiga prylar som de egentligen inte behöver…)

4) Utvecklingen av teknologin har enligt honom också en mängd positiva saker då bl.a.
      bidragit till en viss jämlighet mellan könen. FUNKTIONSORD SAKNAS BL.A.
      (Utvecklingen av teknologin har enligt honom också inneburit en mängd positiva saker,
      den har bl.a. bidragit till en viss jämlikhet mellan könen.)
5) Den tekniska utveckling har inneburit både positivt och negativ för människorna och
      samhället i stort. KONGRUENSFEL, FUNKTIONSORD SAKNAS
      (Den tekniska utvecklingen har inneburit både positiva och negativa förändringar för
     människorna såväl som för samhället i stort)
Särskrivning: -
Talspråk: -
Övrigt: Detta området… (detta område) Tempusinkonsekvens i en mening.

Uppsats 3, pojke
Stavfel: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: de (det), typ hyra (t.ex. hyra)

Uppsats 4, pojke
Stavning: långgående, tilläga, medecin
Versal/gemen: Omotiverad versal inne i en mening, gemen i början på ny mening.
Syntax:
1) Fördelar eller nackdelar med dagens teknik, är den på ondo eller godo?

OFULLSTÄNDIG MENING, SUBJEKT OCH PREDIKAT SAKNAS I
HUVUDSATSEN

      (Det finns både fördelar och nackdelar med dagens teknik, är den av ondo eller godo?)
2) …en”lag” vilket står formulerat i boken… KONGRUENSFEL

(…en ”lag” vilken står formulerad i boken…
3) Han menar nog att den utveckling som är både till ondo och godo. OFULLSTÄNDIG

RESTRIKTIV SOM-SATS
(Han menar nog att utvecklingen både är av ondo och godo.
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4) I Frankrike på 1840-talet var många yrkesmän rädda för att de skall drabbas av den
    ”teknologiska arbetslösheten”, p.g.a. att en fransk uppfinnare vid namn Barthélemy
    Thimmonier som uppfann symaskinen, så kände de franska skräddarna att deras jobb
    var hotade. ORDFÖLJD, FELAKTIG BISATSKONSTRUKTION
     (I Frankrike på 1840-talet var många yrkesmän rädda för att de skulle drabbas av den
    ”teknologiska arbetslösheten,” detta p.g.a. att en fransk uppfinnare vid namn Barthélemy
     Thimmonier uppfann symaskinen, vilket medförde att de franska skräddarna kände att
     deras jobb var hotade.)

5) Under valrörelsen kulminerade automationsdebatten i vårt land som en stark
polarisering mellan dem som utmålade ett framtida samhälle med arbetslöshet och andra
menade att en långgående mekanisering var nödvändigt för att vår industri skulle
överleva. BETYDELSEBÄRANDE SOM SAKNAS
(Under valrörelsen kulminerade automationsdebatten i vårt land som en stark polarisering
mellan dem som utmålade ett framtida samhälle med arbetslöshet och andra som menade
att en långtgående…)

6) Sven-Olof Olsson uttrycker sig också att det finns en massa onödiga prylar i köket  t. ex
hushållsassistenter…BETYDELSEBÄRANDE SOM SAKNAS
(Sven-Olof Olsson skriver också att det finns en massa onödiga prylar i köket som t.ex.
hushållsassistenter…)

7) Om man tittar på den positiva förhållandet mellan tekniken och människan…
KONGRUENSFEL (Om man tittar på det positiva förhållandet…)

8) Rolf Lindberg kommenterar varför just dessa fem uppfinningar. OFULLSTÄNDIG
MENING; FUNKTIONSORD SAKNAS (Rolf Lindberg kommenterar varför just dessa
uppfinningar är de fem viktigaste.)

9) Förr titta man på stjärnhimlen vilket inte nu behövdes.  FUNKTIONSORD SAKNAS
(Förr tittade man på stjärnhimlen vilket inte längre behövs.)

Särskrivning: -
Talspråk: titta (tittade)
Övrigt: Tempusinkonsekvens i flera meningar.

Uppsats 5, pojke
Stavning: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 1, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax:
1) Kvinnan har fått mera tid och ork de har nu möjlighet att arbeta utanför hemmet.

KONGRUENSFEL
(Kvinnorna har fått mera tid och ork, de har nu möjlighet…)

2)   …där människan inte tror på sina egna möjligheter… KONGRUENSFEL
(…där människorna inte tror på sina egna möjligheter… /… där människan inte tror på
sin egen möjlighet…)

Särskrivning: teknik utveckling, arbets bördan
Talspråk: vårat, de (det)
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Uppsats  2, flicka
Stavning: kancer   
Versal/gemen: -
Syntax:
1) Om tekniken istället används på detta sätt; genom större satsning på forskning inom

områden nyttigare för människan och hennes natur som: miljövård, teknisk utrustning för
handikappade och andra som har svårigheter att klara sig i samhället, medicinska
förbättringar, växtförädling och mycket annat istället för att använda dyrbara resurser till
vapentillverkning och annan forskning inom det militära. OFULLSTÄNDIG MENING,
SÅ SOM GRÄNSMARKÖR SAKNAS
(Om tekniken istället används till större satsning på forskning inom områden nyttigare för
människan och hennes natur som t.ex. miljövård, teknisk utrustning för handikappade och
andra som har svårigheter att klara sig i samhället, medicinska förbättringar, växtförädling
och mycket annat, istället för att använda dyrbara resurser till vapentillverkning och annan
forskning inom det militära, så…)

Särskrivning: -
Talspråk: -
Övrigt: hot för (mot) mänskligheten (fel preposition)

Uppsats 3, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -
Övrigt: följderna för (av) automation (fel preposition)

Uppsats 4, flicka
Stavning: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -
Övrigt: fortfarande på (under) utveckling (fel preposition), 1900-t (1900-talet)

Uppsats 5, flicka
Stavning: -
Versal/gemen: -
Syntax:
1)   Har nutidens uppfinnare kommit dithän att det finns inte ytterligare att hämta ur bra,

nyttiga maskiner utan i sin iver att fortsätta presterar de ryggkliare och dylikt.
ORDFÖLJD; SATSADVERBIALET INTE SKA PLACERAS OMEDELBART FÖRE
DET FINITA VERBET I BISATS, FUNKTIONSORD SAKNAS
(Har nutidens uppfinnare kommit dithän att det inte finns något ytterligare att hämta ur
bra, nyttiga maskiner, utan i sin iver att fortsätta uppfinna producerar de ryggkliare och
dylikt.)

Särskrivning: renlighets förminskningen
Talspråk: -
Övrigt: Felaktigt  ordval;  prestera (producera), inverkning för (inverkan på), förtjänst
(orsak), innan (förrän)
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Tabell 3:
Centralprov 1985, studieprogram, åk tre
CP = Centralprov, S = Studieprogram, P = Pojke, F =Flicka

Ord Me-
ningar

Ord/
Me-
ningar

Stav-
fel 1

Stav-
Fel 2

Versal
Gemen

Syntax Sär-
skriv-
ning 1

Sär-
skriv-
ning 2

Tal-
Språk

CPS,
P1

871 40 21,8 0,23 0,23    - 7,50    -    -    -

CPS,
P2

624 27 23,1 0,32 0,32    - 18,52    -    -    -

CPS,
P3

698 41 17,0    -    -    -    -    -    - 0,29

CPS,
P4

813 47 17,3 0,37 0,37 0,37 19,15    -    -    -

CPS,
P5

763 43 17,7    -    -    -    -    -    -    -

CPS,
F1

386 23 16,8    -    -   - 8,69 0,52 3,92 0,52

CPS,
F2

700 32 21,9 0,14 0,28    - 3,12    -    -    -

CPS,
F3

687 42 16,4    -    -    -    -    -    -    -

CPS,
F4

383 24 16,0   -    -    -    -    -    -    -

CPS,
F5

452 26 17,4    -    -    - 3,85 0,23 1,64    -

Totalt 6377 345 18,5
Medel 637,7 34,5 0,11 0,12 0,04 6,08 0,07 0,56 0,09

7.3 Uppsatser från 2005

7.3.1 Nationellt prov, 2005, åk nio

Uppsats 1, pojke
Stavfel: äklig
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 2, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: Farmor, Farfar, Augusti, med Destination: Danmark, som Däcksman, av
Tyskarna, säger Styrman Olof, 2.a Världskriget, ett Polskt fartyg, till Tyska, och Danska, det
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Polska,  då Norska, den Svenska, när Orkanen kom, släppa ner Ankaret, 6 m Höga vågor,
alla Norrmän, lastade Järnmalm (påverkan från tyskan?)
Syntax: Båda seglen slet sig sönder. (Båda seglen slets sönder.)
Särskrivning: -
Talspråk: o med streck under (och), våran, de (det)
Övrigt: Flertal meningar med tempusinkonsekvens.
Borta i (på) Nordsjön (fel preposition), till straff av (för, på grund av) detta (fel preposition),
vi var vid (i) mycket dåligt skick (fel preposition).

Uppsats 3, pojke
Stavfel: vandligt (vanligt)
Versal/gemen:
Syntax:
1) Varför inte göra något? Liksom inte skriva till tidning bara en liten krönika?

OFULLSTÄNDIG MENING  (Varför inte göra något, till exempel skriva en liten krönika
till en tidning?)

2) Men också vaknar jag ibland ute i soffan. ORDFÖLJD
(Men jag vaknar också ibland ute i soffan.)

Särskrivning: jätte fin
Talspråk: som typ riddare

Uppsats 4, pojke:
Stavfel: häller (heller), förståd, (förstådd), specielt, heltänkelt
Versal/gemen: Versaler saknas i början på ett flertal nya meningar.
Syntax: -
Särskrivning: språk kunniga
Talspråk: sånna
Övrigt:  olika språk till (för) olika saker (fel preposition), pratar man med (på) ett civiliserat
och hyfsat språk (fel preposition). Felaktig sammanskrivning: förritiden, heltänkelt.
Frågetecken saknas på tre ställen. Felaktigt bruk av dem: även dem (de)vuxna , för dem (de)
tycker, om dem (de) inte förstår, dem (de) kan ju också.

Uppsats 5, pojke
Stavfel: ungdommar, kanse (kanske), possitiva, ända (enda)
Versal/gemen: -
Syntax:
1) Det kanse är fallet men hur mycket har inte ungdommars engagemang politiskt ökat.

OFULLSTÄNDIG MENING; SUBJUNKTION + BISATS SAKNAS
(Det kanske är fallet, men hur mycket har inte ungdomars politiska engagemang ökat
sedan …)

2) …för hur många ungdommar för 40 år sen var medlem i ett parti eller demonstrerade på
stan? KONGRUENSFEL (…för hur många ungdomar var medlemmar…)

Särskrivning: -
Talspråk: dom

Uppsats 1, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Särskrivning: -
Talspråk, dom, grovare (grövre), ögonbryna (ögonbrynen)
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Uppsats 2, flicka
Stavfel: get upp (gett upp), glömmt, förren (förrän), engslig (ängslig)
Versal/gemen: Omotiverad versal inne i en mening.
Syntax: -
Särskrivning: jätte vacker
Talspråk: -

Uppsats 3, flicka
Stavning: viste (visste), värkligen, medelanden, snabt, vissade (visade), känade (tjänade),
länktade, förlja, förja (följa)
Versal/gemen: Versal saknas i början på ny mening, sverige.
Syntax:

Johan blev arg, jag sa att han kunde följa med och även han skaffa ett bra jobb.
ORDFÖLJD, FORMORD SAKNAS (Johan blev arg, men jag sa att han kunde följa med
och att han även kunde skaffa sig ett bra jobb.)

Särskrivning: september luften, ny blivna, jätte mycke (i en dialog)
Talspråk: brevid, la, våran, dom
Övrigt: Han som objektsform (ska vara honom): satte mig ner brevid  han, övertala han, gick
jag fram till han, kysste han, såg på han.
…han och sina arbetskamrater (hans)

Uppsats 4, flicka
Stavfel: avslapnade
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: tyska prov
Talspråk: -
Övrigt: Enstaka tempusinkonsekvens. Stor skillnad från (mot) Linnéa (felaktig preposition).

Uppsats 5, flicka
Stavfel: bestämer
Versal/gemen: Versal efter komma, gemen i början på ny mening.
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: sminka (sminkade), såna (sådana), fråga (frågade), knacka (knackade)
Övrigt: Enstaka tempusinkonsekvens. Felaktigt bruk av de/dem: det gjorde dem (de).

Tabell 4:
Nationellt prov 2005, åk nio
N = nationellt prov, P = pojke, F = flicka

Ord Me-
ningar

Ord/
Me-
ningar

Stavfel
1

Stavfel
2

Versal
Gemen

Syntax Sär-
skriv-
ning 1

Sär-
skriv-
ning 2

Tal-
Språk

N, P1 419 35 12,0 0,24 0,24    -    -    -    -    -
N, P2 662 56 11,8    -    - 4,68 1,78    -    - 1,21
N, P3 305 27 11,3 0,33 0,33    - 7,41 0,33 12,50 0,33
N, P4 308 14 22,0 1,30 1,62 1,95    - 0,32 6,25 0,32
N, P5 164 9 18,2 2,44 4,88    - 22,22    -    - 2,44
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N, F1 595 38 15,7    -    -    -    -    -    - 0,50
N, F2 643 43 14,9 0,62 0,62 0,15    - 0,15 2,94    -
N, F3 645 50 12,9 1,39 1,39 0,31 2,00 0,46 13,04 1,24
N, F4 1036 95 10,9 0,10 0,10    -    - 0,19 8,69    -
N, F5 664 45 14,8 0,15 0,15 0,30    -    -    - 0,60
Totalt 5441 412 13,2
Medel 544,1 41,2 14,2 0,66 0,93 0,74 3,34 0,14 4,34 0,66

7.3.2 Nationellt prov 2005, åk tre, yrkesprogram

Uppsats 1 pojke
Stavfel: sammhället, deppresivt, trotts
Versal/gemen: Tekaka
Syntax:
     Bilden visar ett desperat försök att skaffa energi och orka med. FEL KONJUNKTION,
     BETYDELSEBÄRANDE ATT SAKNAS
     (Bilden visar ett desperat försök att skaffa energi för att orka med.)
Särskrivning: -
Talspråk: o med streck under, dom

Uppsats 2, pojke
Stavfel: eftertracktade, kännsla
Versal/gemen: -
Syntax:
     Jag hoppas att läser igenom och överväger att använda dom. FUNKTIONSORD
     SAKNAS (Jag hoppas att ni läser igenom texterna och överväger att använda dem.)
Särskrivning: någon stans
Talspråk: erat, våran, dom

Uppsats 3, pojke:
Stavfel: i årdning, iblan (ibland)
Versal/gemen: bankok, aonang (en ort), Thailändsk, Thai wok. Gemen i början på ny mening.
Syntax: -
Särskrivning: natt tåg, Thai wok, till bringat
Talspråk: klarblåa (klarblå), dax
Övrigt: Växlar tempus hela tiden.

Uppsats 4, pojke:
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: jätte bra, jätte mycket
Talspråk: nått (något)
Övrigt: utvecklingen på (av) mobiler (fel preposition).

Uppsats 5, pojke:
Stavfel: ide (idé), alvarligt, hälst
Versal/gemen: sos (SOS)
Syntax:
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1) Den kom ju med ett sådant där abonnemang som man kan ringa för nästan hur mycket
som helst och det gillade jag inte när jag inte har någon fast inkomst i månaden och inte
är över 15 liksom. BÖR VARA PUNKT I STÄLLET FÖR OCH
Den kom tillsammans med ett abonnemang som man kan ringa nästan hur mycket som
helst för. Detta gillade jag inte när jag inte har någon fast inkomst och dessutom inte är
över 15 år.)

2) Så min pappa han köpte ett kontantkort som man kan sätta in pengar på det gillade jag
mycket för då kan man kontrollera vad man ringer för sen om dom tar slut jo då har man
ju inga mer pengar kvar att ringa för men jag kan ändå alltid nå sos-tjänsten och det var
bra tyckte jag då. OFULLSTÄNDIG MENING; INLEDS T.EX. MED DEN
KONSEKUTIVA KONJ. SÅ SOM FÖRBINDER SATSER AV SAMMA SLAG.
(Min pappa köpte ett kontantkort som man kan sätta in pengar på. Det gillade jag, för då
kan man kontrollera vad man ringer för. Om pengarna sedan tar slut, då har man ju inga
pengar kvar att ringa för, men man kan ändå alltid nå SOS-tjänsten, vilket jag tycker är
bra.)

3) För att ta några exempel på varför mobiltelefoner är bra kan vara t.ex. om jag är ute och
cyklar i skogen så kan jag ramlar och slår mig alvarligt och kan inte flytta på mig själv,
då är det ju hur bra som hälst att ha med sig en mobiltelefon så man kan ringa någon
efter hjälp oavsett om det är någon i familjen eller om det är till sos-tjänsten.
OFULLSTÄNDIG MENING
(Ett exempel på varför det är bra med mobiltelefon är om jag är ute och cyklar i skogen
och ramlar och slår mig allvarligt, då är det ju bra att ha med sig en mobiltelefon så att jag
kan ringa till någon i familjen eller till SOS-tjänsten.)

4) Sen finns det ju nackdelar med att ha en mobiltelefon med t.ex. man kan ju få cancer i
      hjärnan av strålningarna har jag hört. NOMINAL ATT-BISATS SAKNAS
      (Det finns även nackdelar med mobiltelefoner, jag har hört att man t.ex. kan få cancer i
      hjärnan av strålningen.)
Särskrivning: jätte glad, hem telefonen, jätte gott
Talspråk: dom, nått (något), är över 15 liksom, så min pappa han köpte
Övrigt: Enstaka tempusinkonsekvens, vart (var).

Uppsats 1, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: eran

Uppsats 2, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax:
     Men hur som helst har i alla fall inte jag ännu kommit på vad som är rätt för mig.
     ORDFÖLJD; SATSADVERBIALET INTE PLACERAS OMEDELBART FÖRE DET
     FINITA VERBET I BISATS
     (Hur som helst har jag i alla fall ännu inte kommit på vad som är
     rätt för mig.)
Särskrivning: tvärt om
Talspråk: på G, nått (något), sånt (sådant), sånn (sådan)
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Uppsats 3, flicka:
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: de (det)

Uppsats 4, flicka:
Stavfel: innuti
Versal/gemen: -
Syntax:
     Människogestalten avslöjar inget kön, inget ansiktsuttryck eller har de äkta mänskliga
     kroppsproportionerna. OFULLSTÄNDIG MENING, SUBJEKT SAKNAS I BISATSEN
    (Människogestalten avslöjar vare sig kön eller ansiktsuttryck, den har heller inte de äkta
     mänskliga proportionerna.)
Särskrivning: -
Talspråk: våran

Uppsats 5, flicka:
Stavfel: bibloteket
Versal/gemen: Gemen i egennamn.
Särskrivning: -
Talspråk: -
Övrigt: vid (till) bords  (felaktig preposition), varsin (felaktig sammanskrivning).

Tabell 5:
Nationellt prov 2005, yrkesprogram, åk tre
N = Nationellt prov, G = Gymnasiet, Y = Yrkesprogram, P = Pojke, F = Flicka,
Data = Datautskrivet

Ord Me-
ningar

Ord/
Me-
ningar

Stavfel
1

Stavfel
2

Versal
Gemen

Syntax Sär-
skriv-
ning 1

Sär-
skriv-
ning 2

Tal-
språk

NGY,
P1

377 28 13,5 0,79 0,79 0,26 3,57    -    - 0,79

NGY,
P2

229 10 22,9 0,87 1,31    - 10,00 0,44 5,88 3,49

NGY,
P3

281 11 25,5 0,71 0,71 1,78   - 1,07 16,66 1,07

NGY,
P4

207 10
(Data)

20,7    -    -    -    - 0,97 12,50 0,48

NGY,
P5

298 8
(Data)

37,25 1,01 1,01 0,67 50,00 1,01 25,00 0,67

NGY,
F1

280 21 13,30    -    -    -    -    -    - 0,36

NGY,
F2

270 15 18,0    -    -    - 6,66 0,37 8,33 1,48

NGY,
F3

201 10 20,1    -    -    -    -    -    - 0,50

NGY, 357 19 18,8 0,28 0,28    - 5,26    -    - 0,28
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F4
NGY,
F5

207 12 17,2 0,48 0,48 0,48    -    -    -    -

Totalt 2707 144 18,8
Medel 270,7 14,4 0,41 0,46 0,32 7,55 0,39 6,84 0,91

7.3.3 Nationella prov 2005, åk tre, studieprogram

Uppsats 1, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: Bussen närmade obönhörligt sig Saltkråkan.
Särskrivning: -
Talspråk: gråa (grå) tristessen

Uppsats 2, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: nordsjön, sydkorea, sverige, asien
Syntax:
     Jag tycker att landet som de tre största råvarorna har blivit odlade/uppfödda och var de
     har blivit paketerade/slaktade. OFULLSTÄNDIG MENING; FUNKTIONSORD
     SAKNAS
     (Jag tycker att det land där de tre största råvarorna producerats och var varan blivit
     paketerad/slaktad ska framgå av etiketten.)
Särskrivning: thai mat, lokal miljön, mangrove skogar, thai rätterna
Talspråk: -
Övrigt: enda lösningen på (för) att förhindra (fel preposition).

Uppsats 3, pojke
Stavfel: lätt kläda (lättklädda)
Versal/gemen: Omotiverade versaler inne i flera meningar, gemen i början på ny mening.
Syntax:
1) För det är media som drar igång allting det från tv och tidningar som vi vare sig vi vill

eller inte hela tiden får bilder på den perfekta kroppen, den snyggaste frisyren, de bästa
kläderna, de vitaste tänderna eller den vackraste hyn. BL.A. ORDFÖLJD, ORDVAL
(För det är media som är orsak till att vi hela tiden matas med alla dessa bilder vare sig vi
vill eller inte. Bilder på den perfekta kroppen, den snyggaste frisyren, de bästa kläderna de
vitaste tänderna eller den vackraste hyn.)

2) Låta tjejer och killar att träffas på samma utan några som helst förväntningar på vad den
man ska göra och inte göra. OFULLSTÄNDIG MENING, ORDVAL
(Låt tjejer och killar träffas på lika villkor utan några som helst förväntningar på vad man
ska göra eller inte göra.)

3) Detta är dock inget som bara gäller för tjejer utan alla. UTELÄMNAT FORMORD +
FUNKTIONSORD (Detta är dock inget som bara gäller för tjejer utan det gäller för alla.)

Särskrivning: internet sidor, utseende fixering, synda bock, lätt kläda, jätte bra, skönhets
ideal
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Uppsats 4, pojke
Stavfel: missär, utländsa (utländska)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 5, pojke
Stavfel: alkolist, alledess (alldeles), alkoliserat
Versal/gemen: Versal i uppräkning efter kolon.
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 1, flicka
Stavfel: ungdommar, sjukdommar
Versal/gemen: viktväktarna (Viktväktarna)
Syntax: -
Särskrivning: light produkter
Talspråk: nåt, nån
Övrigt: fetma orsakas inte bara av socker utan även ifrån (av) fett (felaktig preposition).

Uppsats 2, flicka
Stavfel: insperationskälla, alkolister, åstakom, imot (emot)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 3, flicka
Stavfel: hemmifrån
Versal/gemen: systembolaget, europa
Syntax:
     Det är inte bara det psykiska som har en inverkan på det. OFULLSTÄNDIG MENING;
     ADVERSATIVA KONJ. UTAN SAKNAS (Det är inte bara psyket som påverkas utan…)
Särskrivning: klass skillnader
Talspråk: medans, dar, koll
Övrigt: vänjer sig med (vid) de stora (fel preposition). Enstaka tempusinkonsekvens.

Uppsats 4, flicka
Stavfel: hellst, åstakomma
Versal/gemen: versal efter komma
Syntax: -
Särskrivning: ”dröm” barn
Talspråk: dom,  för att någon jävel kallat dem

Uppsats 5, flicka
Stavfel: bedömmer
Versal/gemen: versal efter komma
Syntax: -
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Särskrivning: hotmail adresser
Talspråk: -

Tabell 6:
Nationellt prov 2005, studieprogram, åk tre
N = Nationellt prov, G = Gymnasiet, S = Studieprogram, P = Pojke, F = Flicka

Ord Me-
ningar

Ord/
Me-
ningar

Stavfel
1

Stavfel
2

Versal
Gemen

Syntax Sär-
skriv-
ning 1

Sär-
Skriv-
ning 2

Tal-
språk

NGS,
P1

610 40 15,2    -    -    - 2,50    -    - 0,16

NGS,
P2

384 19 20,2    -    - 1,30 5,26 1,04 12,90    -

NGS,
P3

550 25 22,0 0,18 0,18 0,73 12,00 1,45 33,33    -

NGS,
P4

341 17 20,1 0,59 0,59    -    -    -    -    -

NGS,
P5

319 21 15,2 0,94 0,94 0,31    -    -    -    -

NGS,
F1

337 21 16,0 0,59 0,59 0,30    - 0,30 3,03 0,59

NGS,
F2

680 47 14,5 0,59 1,03    -    -    -    -    -

NGS,
F3

624 34 18,4 0,16 0,16 0,48 2,94 0,32 6,25 0,64

NGS,
F4

562 30 18,7 0,35 0,35 0,18    - 0,18 2,27 0,35

NGS,
F5

513 30 17,1 0,19 0,78 0,19    - 0,19 4,00    -

Totalt 4920 284 17,3
Medel 492,0 28,4 0,36 0,46 0,35 2,27 0,35 6,18 0,17

7.4 Uppsatser från 2006

7.4.1 Spontanuppsats 2006, åk nio

Uppsats 1, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: vårat

Uppsats 2, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: -
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Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: dom

Uppsats 3, pojke
Stavfel: klassiga (klassiska), toussoads (Tussaud’s)
Versal/gemen: toussoads
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 4, pojke
Stavfel: sätt (sett), imellan, en (än)
Versal/gemen: bohusläns
Syntax:
     En dag ringde min tränare och sa att jag hade fått ett samtal av bohusläns distrikts
     tränare och hade sagt att jag hade blivit uttagen till en regionkamp om få vara med i
     juniorlandslaget. SKA EJ VARA SAMORDNAD KONJ. (OCH) UTAN DEN
     RELATIVA SUBJUNKTIONEN SOM
     (En dag ringde min tränare och sa att han hade fått ett samtal av Bohusläns distriktstränare
     som sagt att jag blivit uttagen till en regionkamp för uttagning till juniorlandslaget.)
Särskrivning: distrikts tränare
Talspråk: dom, va (vara)
Övrigt: att jag hade fått ett samtal av (från) bohusläns distikts tränare (fel preposition).

Uppsats 5, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: de (det), dom

Uppsats 6, pojke
Stavfel: bestämmt
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: jätte mycket
Talspråk: -
Övrigt: Viss tempusinkonsekvens.

Uppsats 1, flicka
Stavfel: vimmlet
Versal/gemen: Versal efter komma.
Syntax:
    Pulsen dunkar i öronen och jag sluter ögonen, medan jag hör slutsignalen tjuta i hallen
    och jublet från publiken. OFULLSTÄNDIG MENING, SÅ/DÅ SOM GRÄNSMARKÖR
    SAKNAS (Pulsen dunkar i öronen, jag sluter ögonen och medan jag hör slutsignalen tjuta i
    hallen och jublet från publiken så/då…)
Särskrivning: -
Talspråk: -
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Uppsats 2, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 3, flicka
Stavfel: horoskåp, stog (stod)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 4, flicka
Stavfel: känndes, omdömmet, en (än)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: balett grupp, toppen lunch
Talspråk: vart (var), de (det)

Tabell 7:
Spontanuppsats 2006, åk nio
SU = Spontanuppsats, P = Pojke, F = Flicka

Ord Me-
ningar

Ord/
Me-
ningar

Stavfel
1

Stavfel
2

Versal
Gemen

Syntax Sär-
skriv-
ning 1

Sär-
skriv-
ning 2

Tal-
Språk

SU, P1 341 28 12,2    -    -    -    -    -    - 0,29
SU, P2 205 21 9,8    -    -    -    -    -    - 0,97
SU, P3 242 15 16,1 0,83 0,83    -    -    -    -    -
SU, P4 275 22 12,5 1,09 1,09 0,36 4,54 0,36 7,14 0,73
SU, P5 349 35 10,0    -    -    -    -    -   - 0,57
SU, P6 299 25 12,0 0,33 0,33    -    - 0,33 9,09    -
SU, F1 184 15 12,3 0,54 0,54 0,54 6,66    -    -    -
SU, F2 181 12 15,1    -    -    -    -    -    -    -
SU, F3 233 24 9,7 0,86 1,29    -    -    -    -    -
SU, F4 354 25 14,2 0,85 0,85    -    - 0,56 16,66 0,56
Totalt 2663 222 12,0
Medel 266,3 22,2 0,45 0,49 0,09 1,12 0,12 3,29 0,31

7.4.2 Spontanuppsats 2006, åk tre, yrkesprogram

Uppsats 1, pojke
Stavfel: endå, gräjjar, någon stanns, igentligen, felmedelande, gånn (gång)
Versal/gemen: Gemen i början på flera nya meningar, gemen i början på egennamn.
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Syntax: -
Särskrivning: små roligt, små surt, medlar rum, någon stanns
Talspråk: va (vad), ja (jag), va (vara), vårat, lite tvek, dom

Uppsats 2, pojke
Stavfel: dommaren, matcerna (matcherna), schanser (chanser)
Versal/gemen: Gemen i början av ny mening, versal efter komma.
Syntax: -
Särskrivning: fotbolls cup
Talspråk: vårat
Övrigt: Viss tempusinkonsekvens.

Uppsats 3, pojke
Stavfel: väll (väl), garaset (garaget), mope (moppe)
Versal/gemen: Gemen i början av ny mening och i början på egennamn
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: morrondagen, dom, titta (tittade), kåperna
Övrigt. Tittade på han (honom), viss tempusinkonsekvens.

Uppsats 4, pojke:
Stavfel: berrätta, förståss, brevid, grovare (grövre)
Versal/gemen: Omotiverad versal inne i en mening, gemen i början på egennamn.
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -
Övrigt: Viss tempusinkonsekvens.

Uppsats 5, pojke
Stavfel: hätsiga, tvugna, bestäma, minas (minnas)
Versal/gemen: -
Syntax:
1) Där vi grillade och sjöng sånger, det var väldigt skoj. ORDFÖLJD.

(Där grillade vi och sjöng sånger, det var väldigt skoj.)
2) …vissa grät pga. vi skulle kanske inte träffas mer. ORDFÖLJD,

BETYDELSEBÄRANDE ATT SAKNAS
(…vissa grät p.g.a att vi kanske inte skulle träffas mer.)

3) Den här resan är nånting jag alltid kommer att minas och alla mina goa kompisar.
ORDFÖLJD
(Den här resan och alla mina ”goa” kompisar är någonting jag alltid kommer att minnas.)

Särskrivning: sov platser
Talspråk: sånt, paddla (paddlade), våran, nånting (har godkänt ”goa”)
Övrigt: Vart (var), dem (de) två lärarna, dem (de) hade kanoter, så dem (de) inte kom in.

Uppsats 1, flicka
Stavfel: inan (innan)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: jätte lycklig, super kul
Talspråk: -



47

Övrigt: Enstaka tempusinkonsekvens, pratade på (om) packlistan ( fel preposition).

Uppsats 2, flicka
Stavfel: betyt, väll (väl)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: våran
Övrigt: Viss tempusinkonsekvens.

Uppsats 3, flicka
Stavfel: förren (förrän), nämde, stog (stod)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: ridskole häst, jätte bra
Talspråk: förrens, de (det), våran, vart (varit)
Övrigt: visste att det var dem (de). Flera meningar med tempusinkonsekvens.

Uppsats 4, flicka
Stavfel: förståss, ända (enda)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: jätte länge, oktober dag
Talspråk: Jag kunde fan inte föreställa mig, snurra (snurrade), magonten
Övrigt: Vart (var), varesig (felaktig sammanskrivning).

Uppsats 5, flicka
Stavfel: recentionen (receptionen)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: barndoms vän, jätte kul
Talspråk: ja (jag), de (det), hållt (hållit)
Övrigt: Enstaka tempusinkonsekvens.

Tabell 8:
Spontanuppsats 2006, åk tre, yrkesprogram
SU = Spontanuppsats, G = Gymnasiet, Y = Yrkesprogram, P = Pojke, F = Flicka

 Ord Me-
ningar

Ord/
Me-
ningar

Stavfel
1

Stavfel
2

Versal
Gemen

Syntax Sär-
skriv-
ning 1

Sär-
Skriv-
ning 2

Tal-
Språk

SUGY
P1

609 43 14,2 0,98 1,31    1,31    - 0,66 23,53 1,15

SUGY
P2

272 19 14,3 1,10 1,10 0,73    - 0,37 8,33 0,37

SUGY
P3

316 29 10,9 0,95 1,58 0,63    -    -    - 1,26

SUGY
P4

252 14 18,0 1,59 1,59 0,79    -    -    -    -

SUGY 342 20 17,1 1,17 1,17    - 15,00 0,29 11,11 1,17
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P5
SUGY
F1

500 40 10,0 0,20 0,20    -    - 0,40 13,33    -

SUGY
F2

425 28 15,2 0,47 0,94    -    -    -    - 0,23

SUGY
F3

608 40 15,5 0,49 0,49    -    - 0,33 12,50 0,66

SUGY
F4

476 27 17,6 0,42 0,42    -    - 0,42 8,69 0,63

SUGY
F5

334 18 18,6 0,30 0,30    -    - 1,20 26,67 0,90

Totalt 4134 278 14,9
Medel 413,4 27,8 0,77 0,91 0,35 1,50 0,37 10,42 0,64

7.4.3 Spontanuppsats 2006, åk tre, studieprogram

Uppsats 1, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: jätte långt, låtsas pappa
Talspråk: o med streck under (och), va (var), dom, nån

Uppsats 2, pojke
Stavfel: sammahållning
Versal/gemen: Domaren
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: o med streck under (och), de (det)
Övrigt: Flertal meningar med tempusinkonsekvens.

Uppsats 3, pojke
Stavfel: väkte (väckte)
Versal/gemen: -
Syntax:
     Följde med polackerna ut en stund. SUBJEKT SAKNAS
     (Jag följde med polackerna ut en stund.)
Särskrivning: juli morgon, SAS plan, panik blandad, 04:00 snåret, STS ledare
Talspråk: dom

Uppsats 4, pojke
Stavfel: blåmetalic
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: paket hållare, dynamo lykta, tre växlad
Talspråk: -
Övrigt: inom-hus
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Uppsats 5, pojke
Stavfel: -
Versal/gemen: -
Syntax:
     När vi kom fram till Valfjället, som jag tror det heter. Då fick jag en konstig känsla i
     magen. BÖR VARA KOMMA I STÄLLET FÖR PUNKT MELLAN SATSERNA; DEN
     KAUSALA SUBJ. DÅ ÄR BISATSINLEDARE
     (När vi kom fram till Valfjället, som jag tror det heter, fick jag en konstig känsla i magen.)
Särskrivning: -
Talspråk: dratt (dragit), pjäxer, sån, la (lade)
Övrigt: Viss tempusinkonsekvens.

Uppsats 1, flicka
Stavfel: precenter, ända (enda), mäst, tven (TV:n)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: jätte stort, jätte fint
Talspråk: -
Övrigt: Vaknar med (av) att… (fel preposition), tillslut (till slut).

Uppsats 2, flicka
Stavfel: koplett (kopplet)
Versal/gemen: -
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: -

Uppsats 3, flicka
Stavfel: -
Versal/gemen: Omotiverad versal inne i en mening.
Syntax: -
Särskrivning: om vart annat (om vartannat), jätte fin
Talspråk: våran

Uppsats 4, flicka
Stavfel: lyklig, hadde, Paddok (paddock), skrita (skritta), whels montain (welsh mountain),
Shetlans Ponny (shetlandsponny)
Versal/gemen: Versaler inne i flera meningar, gemener i början på flera meningar, gemen i
början på egennamn.
Syntax:
     Jag hadde en stor sport väska som jag inte fick plats med i skåpet som fick vara i
     lärarrummet. SYFTNINGSFEL
     (Jag hade en stor sportväska som inte fick plats i skåpet, den fick vara i lärarrummet i
     stället.)
Särskrivning: vår dag (vårdag), häst intresse, rid utrustning, sport väska, grå vit,  Shetlans
Ponny
Talspråk: mej, passa (passade) dom, längta (längtade), borsta (borstade), hämta (hämtade)
Övrigt: Ta tjuren i (vid) hornen, i (till) punkt och pricka (fel preposition)

Uppsats 5, flicka
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Stavfel: bestämmde
Versal/gemen: Versal saknas i början på egennamn och i början på ny mening.
Syntax: -
Särskrivning: -
Talspråk: våran, la (lade) dom, viska (viskade) vart (varit)
Övrigt: Viss tempusinkonsekvens.

Tabell 9:
Spontanuppsats 2006, åk tre, studieprogram
SU = Spontanuppsats, G = Gymnasiet,  S = Studieprogram, P = Pojke, F = Flicka

Ord Me-
ningar

Ord/
Me-
ningar

Stavfel
1

Stavfel
2

Versal
Gemen

Syntax Sär-
skriv-
ning

Sär-
skriv-
ning

Tal-
Språk

SUGS
P1

361 24 15,0    -    -    -    - 0,55 28,57 1,94

SUGS
P2

461 45 10,2 0,22 0,22 0,65    -    -    - 2,39

SUGS
P3

402 27 14,9 0,25 0,25    -  3,70 1,24 27,78 0,25

SUGS
P4

142 13 10,9 0,70  0,70    -    - 2,11 50,00    -

SUGS
P5

437 30 14,6    -    -    - 3,33    -    - 1,14

SUGS
F1

308 26 11,8 1,30 1,95    -    - 0,65 12,50    -

SUGS
F2

361 23 15,7 0,28 0,28    -    -    -    -    -

SUGS
F3

382 53 7,2    -   - 0,26    - 0,52 7,14 0,26

SUGS
F4

387 59 6,5 1,55 1,81 5,17 1,69 1,55 33,33 1,81

SUGS
F5

464 30 15,5 0,21 0,21 0,43    -    -    - 1,08

Totalt 3705 330 11,2
Medel 370,5 33,0 0,45 0,54 0,65 0,87 0,66 15,93 0,89

8. Analys av resultat

8.1 Jämförelse av analysparametrar
Här jämförs de olika parametrarna, det vill säga antal ord, antal meningar, stavfel,
versal/gemen, syntax, särskrivning och talspråksförekomst i de olika kategorierna åren 1985,
2005 och 2006.

8.1.1 Antal ord
Antal ord per uppsats i standardproven (åk 9) 1985 varierar mellan 129 och 1735, spridningen
är således mycket stor. Medelvärdet ligger relativt högt, 665 ord och det beroende på en
uppsats som var mycket lång. Detta kan jämföras med Hultman & Westmans stora
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undersökning på sjuttiotalet (Gymnasistsvenska 1992) där medelvärdet per uppsats låg på 589
antal ord. Studien visade också att ”flickor skriver klart längre uppsatser än pojkar, i
genomsnitt ett femtiotal ord mer per uppsats” (1992:53). Räknar man bort den längsta
uppsatsen hamnar medelvärdet i min studie på 546 ord per uppsats.
       På de nationella proven 2005 varierar antal ord mellan 164 och 1036 vilket ger ett
medelvärde på 544 ord per uppsats, vilket nästan exakt sammanfaller med resultatet tjugo år
tidigare (med den längsta uppsatsen borträknad).
       Gymnasiets centralprov för yrkesprogrammen 1985 innehåller i genomsnitt 461 ord, 2005
hade antal ord per uppsats minskat till 270. Detsamma gäller studieprogrammen, 1985
innehöll uppsatserna i snitt 638 ord jämfört med 2005 då antal ord hade sjunkit till 492.
Gymnasieelevernas uppsatser har alltså blivit kortare de senaste tjugo åren.
       En intressant notering i min studie är att yrkeseleverna skrivit längre spontanuppsatser
jämfört med eleverna på studieprogrammen, 413 ord per uppsats (yrke) mot 370 ord (studie).
De kortaste spontanuppsatserna skrev niorna: 266 ord/uppsats.

8.1.2 Antal meningar och meningslängd
Ser man på meningslängdskoefficienten (MLK), det vill säga, totala antalet ord dividerat med
totala antalet meningar ligger den på 10,5 i niornas standardprov 1985. 2005 är den 13,2,
meningslängden har således ökat.
       Gymnasiets yrkesprogram hade en MLK på 16,6 1985, vilket kan jämföras med de
nationella proven 2005 då motsvarande siffra är 18,8, de skriver alltså längre meningar på
proven idag jämfört med för tjugo år sedan.
       Eleverna på studieprogrammen skriver däremot något kortare meningar nu om man
jämför med 1985. Då låg värdet på 18,5 medan det 2005 låg på 17,3, en liten minskning
således.

8.1.3 Stavfel
Medelvärdet på 1985 års standardprov (åk 9) beträffande antal stavfel som räknats en gång
ligger på 0,85. Om man räknar in totala antalet stavfel blir siffran 0,90. Jämför man sedan
detta med de nationella proven 2005 är motsvarande siffror 0,66 (räknade en gång) och 0,93
(totalt). För spontanuppsatserna i åk nio 2006 ligger stavfelsfrekvensen på 0,45 (räknade en
gång) och 0,49 (totalt). Resultatet visar alltså att eleverna i åk nio huvudsakligen blivit bättre
på att stava idag jämfört med 1985.
       Beträffande gymnasiets yrkesprogram 1985 ligger stavfelsfrekvensen på 0,43 i båda
kategorierna. Ett likande resultat kan ses tjugo år senare: 0,41 (räknade en gång) och 0,46
(totalt). Yrkeselevernas stavningsförmåga har utifrån detta resultat varken blivit bättre eller
sämre på proven utan ligger ganska stadigt. Ser man däremot på spontanuppsatserna har
stavfelsfrekvensen ökat avsevärt: 0,77 (räknade en gång) och 0,91 (totalt).
       För eleverna på studieprogrammen har stavningsförmågan blivit sämre de senaste tjugo
åren. Resultatet från provet 1985 uppvisar en stavfelsfrekvens på 0,11 (räknade en gång)
respektive 0,12 (totalt). På de nationella proven hade siffrorna stigit till 0,36 (räknade en
gång) och 0,46 (totalt). På spontanuppsatserna var siffrorna 0,45 (räknade en gång) och 0,54
(totalt). En ganska markant försämring således.
       En intressant notering kan göras om man jämför dessa siffror med Larssons studie
(Skrivförmåga 1984). I den undersökningen låg stavfelsfrekvensen på 1,76 (fel räknade en
gång) respektive 1,92 (totalt). Materialet utgjordes av uppsatser från grundskolans åk 7 och 9,
samt gymnasieskolans åk 2 och 3. Så höga siffror har jag inte kommit i närheten av i min
studie. Däremot stämmer mina resultat bättre med Åke Petterssons (1982) undersökning där
han kom fram till att den genomsnittlige 17-18-åringens uppsatser har en stavfelsfrekvens på
0,90.
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8.1.4 Versal/gemen
Resultatet beträffande korrekt bruk av stor respektive liten bokstav för niondeklassarna är vid
ett första påseende förvirrande. 1985 låg felfrekvensen på 0,22 medan den i de nationella
proven 2005 hade stigit till 0,74. I spontanuppsatserna från 2006 däremot låg felfrekvensen på
endast 0,09, alltså en närmast försumbar siffra. Hur kan detta komma sig? Jo, i materialet från
de nationella proven 2005 finns en uppsats med ett mycket stort antal fel (31 belägg). Om
man räknar bort den, blir felfrekvensen i stället 0,30 vilket kanske är ett mer rättvisande
resultat om man jämför med spontanuppsatserna. Detta resultat stämmer exakt med Larssons
studie (Skrivförmåga 1984) där felaktigt bruk av versal/gemen utgjorde 0,30 % av ordfelen.
       På gymnasiets yrkesprogram var felfrekvensen beträffande versal/gemen 0,17 % 1985. På
de nationella proven 2005 hade den stigit till 0,32 och i spontanuppsatserna låg den på 0,35.
Eleverna på yrkesprogrammen har således svårare idag att avgöra när det ska vara stor eller
liten bokstav än vad de hade för tjugo år sedan.
       På studieprogrammen har det också skett en försämring. 1985 var felfrekvensen närmast
försumbar, 0,04 %. På proven tjugo år senare hade den stigit till 0,35 och på
spontanuppsatserna var den ännu högre: 0,65 %. Detta tyder på att även eleverna på
studieprogrammen har betydligt svårare att använda stor och liten bokstav på ett korrekt sätt
idag.

8.1.5 Syntaxfel
Beträffande meningar med syntaxfel låg medelvärdet på 2,02 i niondeklassarnas standardprov
1985. På de nationella proven 2005 hade den stigit till 3,34 medan den på spontanuppsatserna
var avsevärt lägre: 1,12. Att resultatet från 2005 ligger så pass högt har sin förklaring i att en
uppsats innehåller två syntaxfel på endast nio meningar vilket drar upp medelvärdet betydligt.
Om man utesluter denna uppsats får man ett värde på 1,24 i stället, vilket stämmer ganska väl
med spontanuppsatserna. Resultatet tyder således på att antal syntaxfel hos elever i åk nio har
minskat (en uppsats borträknad).
       Antal syntaxfel på gymnasiets yrkesprogram låg 1985 på 4,83. Motsvarande siffra på
2005 års nationella prov var 7,55, en avsevärd ökning alltså. På spontanuppsatserna var den
dock endast 1,50. Vad kan detta då bero på? Jo, även här har en uppsats många syntaxfel på få
meningar: 4 fel på 8 meningar vilket ger en syntaxfelfrekvens på 50,0 %. Detta är dessutom
en av de två uppsatser som är datautskrivna varför resultatet kanske är något missvisande. Om
man räknar bort denna uppsats blir felfrekvensen beträffande syntaxfel 2,83 i stället. Detta
värde stämmer bättre överens med värdet från spontanuppsatserna. Resultatet visar då att även
eleverna på yrkesprogrammen gör mindre syntaxfel nu än vad de gjorde tidigare.
       Även på studieprogrammen har antal syntaxfel minskat. 1985 låg frekvensen på relativt
höga 6,08 vilket alltså var sämre än värdet för yrkesprogrammen. På de nationella proven
2005 hade siffran sjunkit till 2,27 och på spontanuppsatserna hade den sjunkit ytterligare till
endast 0,87, en radikal förbättring således.

8.1.6 Särskrivning
Om man räknar den totala förekomsten av felaktigt särskrivna ord ligger frekvensen på 0,34 i
1985 års standardprov i åk 9. Motsvarande siffra för 2005 års nationella prov ligger på 0,14. I
spontanuppsatserna är den ännu lägre, 0,12. I Kent Larssons studie (Skrivförmåga 1984)
utgjorde felaktiga sär- och sammanskrivningar 0,40 % av ordmaterialet. Resultaten in min
studie visar på betydligt lägre siffror vilket alltså innebär att dagens niondeklassare inte
skriver isär så många ord som de gjorde för tjugo år sedan.
       På gymnasiets yrkesprogram 1985 låg den totala särskrivningsfrekvensen på 0,76 %,
vilket alltså är högre än för åk 9. På de nationella proven 2005 hade den sjunkit till 0,39 %
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och i spontanuppsatserna noterades en felfrekvens på 0,37%. Särskrivningsfrekvensen på
gymnasiets yrkesprogram har alltså i det närmaste halverats på tjugo år.
       Om vi går över till studieprogrammen har däremot antalet felaktiga särskrivningar ökat
de senaste tjugo åren. 1985 var antalet felaktiga särskrivningar närmast försumbar: 0,07%. I
de nationella proven 2005 hade den stigit till 0,35 och i spontanuppsatserna hade den stigit
ytterligare till 0,66%. Alltså, eleverna på studieprogrammen är den enda kategorin där totala
antalet särskrivningar har ökat.
       Om men ser till felfrekvensen i antal ord möjliga att särskriva låg den på 8,75 i
standardproven 1985. 2005 låg den på 3,29 och i spontanuppsatserna på 4,34. Jämför man
dessa siffror med Franssons studie (Språkvård 3:1993) låg den genomsnittliga frekvensen av
felaktiga särskrivningar i hans undersökningar på 12,5 %. Även denna studie baserades på
elevtexter från åk nio. Betydligt högre siffror, cirka 30 %, fick både Pettersson (1972) och
Hallencreutz (2003). Skillnaden är att deras material utgörs av texter från mellanstadieelever.
       Lagset (2004) undersökte 30 elevtexter från gymnasiets yrkesprogram och hennes resultat
visade att den genomsnittsliga felfrekvensen på ord möjliga att särskriva låg på 33,5%. Om
man jämför den siffran med mina resultat från yrkesprogrammen är mina resultat betydligt
lägre: 1985 (9,97 %), 2005 (6,84 %) och spontanuppsatser 2006 (10,42 %).
       Den kategori som uppvisar största felfrekvensen på ord möjliga att särskriva är dagens
elever på studieprogrammen. 1985 var felfrekvensen 0,56 %, 2005 hade den stigit till 6,18
och i spontanuppsatserna låg den på 15,93 %, en mycket kraftig ökning således.

8.1.7 Talspråksförekomst
1985 var talspråksförekomsten i niornas standardprov 1,39 %. 2005 var den 0,66 och i
spontanuppsatserna var den 0,31. Förekomsten av talspråk i niornas uppsatser har alltså
minskat väsentligt de senaste tjugo åren.
       Om man går till gymnasiets yrkesprogram var talspråksfrekvensen i 1985 års centralprov
0,45 medan den 2005 var 0,91, i spontanuppsatserna var motsvarande siffra 0,64. Resultatet
visar alltså att talspråksförekomsten i yrkesprogrammens uppsatser har ökat de senaste tjugo
åren.
       Talspråksförekomsten har även ökat i uppsatserna på de studieförberedande programmen.
Siffran i 1985 års centralprov närmast försumbar, endast 0,09 procent. Jämför man det med de
nationella proven 2005 är motsvarande siffra 0,17 och för spontanuppsatserna 0,89, en kraftig
ökning således.

8.2   Jämförelse mellan pojkar och flickor
En jämförelse mellan flickornas respektive pojkarnas resultat i de olika årskurserna ger vid
handen att flickorna nästan genomgående har bättre resultat än pojkarna. Nedan följer en
kvantitativ jämförelse av pojkarnas respektive flickornas resultat i de olika kategorierna.

8.2.1 Åk nio 1985, standardprov (medelvärde)
Tabell 10
OMS = Ord Möjliga att Särskriva

Standardprov åk 9, 1985 Pojkar Flickor
Antal ord  697 632
Stavfel (räknade 1 gång)  1,38 0,32
Stavfel /totalt)  1,46 0,34
Versal/gemen  0,29 0,14
Syntaxfel  0,48 3,56
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Särskrivning (totalt)  0,42 0,27
Särskrivning (OMS)  8,33 9,17
Talspråksförekomst  1,18 1,60

Av resultatet att döma skrev flickorna och pojkarna i åk nio nästan lika långa uppsatser 1985.
Flickorna stavade dock bättre än pojkarna och var bättre på att använda stora och små
bokstäver på ett korrekt sätt, däremot var pojkarna bättre på meningsbyggnad. Om man räknar
särskrivningsfrekvensen på totala antalet ord var den lägre hos flickorna än hos pojkarna men
om man ser till antal ord möjliga att särskriva låg dock flickorna något högre. Pojkarna
använde inte så många ord av talspråkskaraktär som flickorna i sina uppsatser.

8.2.2 Åk nio 2005, nationella prov (medelvärde)
Tabell 11
OMS = Ord Möjliga att Särskriva  * En uppsats utesluten (se 8.1.5)

Nationella prov åk 9, 2005 Pojkar Flickor
Antal ord 371 716
Stavfel (räknade 1 gång) 0,86 0,45
Stavfel (totalt) 1,44 0,45
Versal/gemen 1,41 0,15
Syntaxfel 6,28/2,29* 0,40
Särskrivning (totalt) 0,21 0,16
Särskrivning (OMS) 3,75 4,93
Talspråksförekomst 0,86 0,47

2005 skrev flickorna i nian nästan dubbelt så långa uppsatser jämfört med pojkarna. De
stavade bättre, var bättre på att använda versal/gemen på ett korrekt sätt, och använde inte så
mycket ord av talspråkskaraktär som pojkarna gjorde. Till skillnad från 1985 var de bättre på
meningsbyggnad även om man räknar bort pojkuppsatsen med den höga syntaxfelfrekvensen.
Om man ser till felaktiga särskrivningar totalt sett var flickorna bättre än pojkarna men om
man räknar ord möjliga att särskriva låg frekvensen något högre hos flickorna, vilket även var
fallet i standardproven 1985.

8.2.3   Åk nio 2006, spontanuppsatser (medelvärde)
Tabell 12
OMS = Ord Möjliga att Särskriva

Åk 9, 2006 Pojkar Flickor
Antal ord 285 238
Stavfel (räknade 1 gång) 0,37 0,56
Stavfel (totalt) 0,37 0,75
Versal/gemen 0,06 0,13
Syntaxfel 0,76 1,33
Särskrivning (totalt) 0,11 0,14
Särskrivning (OMS) 2,70 4,16
Talspråksförekomst 0,43 0,14

Ovanstående kvantitativa jämförelse visar att flickorna i spontanuppsatsskrivningen uppvisar
ett generellt sämre resultat än vad pojkarna gör. Här är det pojkarna som skriver längre texter
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och stavar bättre än flickorna. De är också bättre på att sätta ut stor respektive liten bokstav
och gör färre meningsbyggnadsfel. De skriver inte isär så många ord som flickorna gör men
däremot använder de mer ord av talspråkskaraktär.
       Om man ska sammanfatta resultatet så var flickornas skrivförmåga bättre än pojkarnas
både 1985 och 2005 medan den däremot var sämre än pojkarnas på spontanuppsatserna 2006.
Flickorna har genomgående fler fel på ord möjliga att särskriva. Totalt sett har dock
niondeklassernas skriftspråk blivit bättre de senaste tjugo åren.

8.2.4 Yrkesprogram 1985, centralprov (medelvärde)
Tabell 13
OMS = Ord Möjliga att Särskriva

Yrkesprogram, 1985 Pojkar Flickor
Antal ord 344 579
Stavfel (räknade 1 gång) 0,72 0,14
Stavfel (totalt) 0,72 0,14
Versal/gemen 0,27 0,07
Syntaxfel 5,22 4,45
Särskrivning (totalt) 1,14 0,28
Särskrivning (OMS) 13,93 6,01
Talspråksförekomst 0,52 0,39

1985 skrev flickorna på yrkesprogrammen längre uppsatser än pojkarna. De var även bättre på
att stava, använda stor och liten bokstav på ett korrekt sätt och särskrev inte så många ord som
pojkarna gjorde. Både flickorna och pojkarna gjorde ganska många syntaxfel, de sistnämnda
gjorde dock flest. Flickornas uppsatser innehöll ej heller så många ord av talspråkskaraktär
som pojkarnas texter.

8.2.5 Yrkesprogram 2005, nationella prov (medelvärde)
Tabell 14
OMS = Ord Möjliga att Särskriva  *En uppsats utesluten (se 8.1.5)

Yrkesprogram, 2005 Pojkar Flickor
Antal ord 278 263
Stavfel (räknade 1 gång) 0,68 0,15
Stavfel (totalt) 0,78 0,15
Versal/gemen 0,54 0,10
Syntaxfel 12,71/3,39* 2,38
Särskrivning (totalt) 0,70 0,07
Särskrivning (OMS) 12,00 1,67
Talspråksförekomst 1,30 0,52

2005 var pojkarnas uppsatser längre än flickornas på de nationella proven. För övrigt var
skillnaderna ganska stora. Flickorna stavade mycket bättre än pojkarna och var bättre på att
använda versaler och gemener på ett korrekt sätt. Skillnaderna i antalet felaktiga
särskrivningar var också stora, pojkarna skrev isär betydligt fler ord än flickorna. Om man
tittar på antal syntaxfel är skillnaden inte så stor om man räknar bort pojkuppsatsen med det
mycket höga värdet. Flickorna behärskade dock syntaxen bättre än pojkarna, de använde
också färre ord av talspråkskaraktär jämfört med pojkarna.
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8.2.6 Yrkesprogram 2006, spontanuppsatser (medelvärde)
Tabell 15
OMS  = Ord Möjliga att Särskriva

Yrkesprogram, 2006 Pojkar Flickor
Antal ord 358 469
Stavfel (räknade 1 gång) 1,27 0,47
Stavfel (totalt) 1,35 0,48
Versal/gemen 0,69 -
Syntaxfel 3,00 -
Särskrivning (totalt) 0,26 0,23
Särskrivning (OMS) 6,33 9,13
Talspråksförekomst 0,79 0,30

Flickorna på yrkesprogrammen skrev längre texter än pojkarna på spontanuppsatserna.  För
övrigt var de bättre på att stava, sätta ut stor och liten bokstav och använda färre ord av
talspråkskaraktär. De gjorde inga syntaxfel alls, däremot låg frekvensen något högre hos
flickorna beträffande ord möjliga att särskriva.
       Sammanfattningsvis ger resultaten vid handen att flickornas skrivförmåga på
yrkesprogrammen är bättre än pojkarnas.

8.2.7 Studieprogram 1985, centralprov (medelvärde)
Tabell 16
OMS = Ord Möjliga att Särskriva

Studieprogram, 1985 Pojkar Flickor
Antal ord 754 522
Stavfel (räknade 1 gång) 0,18 0,03
Stavfel (totalt) 0,18 0,06
Versal/gemen 0,07 -
Syntaxfel 9,03 3,13
Särskrivning (totalt) - 0,15
Särskrivning (OMS) - 1,11
 Talspråksförekomst 0,06 0,10

1985 var pojkarnas uppsatser längre än flickornas. Stavfelsfrekvensen var väldigt låg,
flickornas var i det närmaste försumbar. Detsamma gäller bruket av stor och liten bokstav
som inte vållade några som helst problem 1985. Särskrivningar var också sällsynt, ingen av
pojkarnas texter innehöll någon felaktig särskrivning. Talspråksförekomsten var också
blygsam även om flickorna använde något fler ord av talspråkskaraktör än vad pojkarna
gjorde. Syntaxfel däremot var ganska frekventa, speciellt hos pojkarna som hade det högsta
medelvärdet i min undersökning Resultaten för både pojkarna och flickorna, med undantag av
syntaxfel är dock de bästa i undersökningen.

8.2.8 Studieprogram 2005, nationella prov (medelvärde)
Tabell 17
OMS = Ord Möjliga att Särskriva
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Studieprogram, 2005 Pojkar Flickor
Antal ord 441 543
Stavfel (räknade 1 gång) 0,34 0,38
Stavfel (totalt) 0,34 0,58
Versal/gemen 0,47 0,17
Syntaxfel 3,95 0,59
Särskrivning (totalt) 0,50 0,20
Särskrivning (OMS) 9,25 3,11
Talspråksförekomst 0,03 0,32

2005 skrev flickorna på studieprogrammen längre uppsatser än pojkarna på de nationella
proven. Pojkarna var något bättre än flickorna på att stava. De var dock sämre på att använda
stor och liten bokstav korrekt och betydligt sämre än flickorna på meningsbyggnad. De skrev
också isär fler ord än vad flickorna gjorde. Flickorna däremot, använde fler ord av
talspråkskaraktär i sina texter, pojkarnas texter var nästan helt befriade från talspråk.

8.2.9 Studieprogram 2006, spontanuppsatser (medelvärde)
Tabell 18
OMS = Ord Möjliga att Särskriva

Studieprogram 2006 Pojkar Flickor
Antal ord 360 380
Stavfel (räknade 1 gång) 0,23 0,67
Stavfel (totalt) 0,23 0,85
Versal/gemen 0,13 1,17
Syntaxfel 1,41 0,34
Särskrivning (totalt) 0,78 0,54
Särskrivning (OMS) 21,27 10,59
Talspråksförekomst 1,14 0,63

Flickornas och pojkarnas spontanuppsatser 2006 var ungefär lika långa, flickornas var dock
något längre. Pojkarna stavade bättre än flickorna och var också bättre på att använda stor och
liten bokstav korrekt. Pojkarna gjorde fler syntaxfel än flickorna, särskrev mer och använde
mer talspråk i sina texter.
       Sammanfattningsvis kan man konstatera att pojkarna har blivit bättre än flickorna på att
stava på gymnasiets studieprogram idag jämfört med 1985. Både pojkar och flickor gör färre
syntaxfel idag, speciellt pojkarnas meningsbyggnad har blivit bättre. Pojkars och flickors
skrivförmåga (bortsett från syntax) totalt sett har dock blivit sämre idag jämfört med för tjugo
år sedan.

8.3 Jämförelser mellan yrkes- och studieprogram
       Om man jämför 1985 års resultat med varandra kan man konstatera att skillnaden mellan
yrkes- och studieprogrammen var relativt stor. Eleverna på studieprogrammen skrev längre
uppsatser, meningarna var längre och de var bättre på att stava och att avgöra när det skulle
vara stor eller liten bokstav. Däremot gjorde eleverna på studieprogrammen fler syntaxfel än
vad eleverna på yrkesprogrammen gjorde. Yrkeseleverna skrev isär betydligt fler ord än vad
eleverna på studieprogrammen gjorde och använde också mer talspråk i sina uppsatser.
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       Om man tittar på resultatet från de nationella proven 2005 är skillnaderna mellan
programmen inte längre lika stor. Även om eleverna på studieprogrammen fortfarande skrev
längre uppsatser så var stavfelsfrekvensen ganska lika på de båda programmen. Men medan
yrkesprogrammens stavningsförmåga låg på nästan samma nivå 1985 som 2005 så har
studieelevernas stavningsförmåga väsentligt försämrats.
       Både yrkes- och studieeleverna har också blivit sämre på att använda versaler och
gemener på ett korrekt sätt, resultaten överensstämmer i stort på de båda programmen 2005.
Ökningen är dock störst på studieprogrammen som gått från en felfrekvens på 0,04 % 1985
till 0,35 % tjugo år senare. Beträffande syntaxfel är det dock omvända roller 2005 jämfört
med 1985. 2005 gjorde yrkeseleverna mer än tre gånger så många syntaxfel som eleverna på
studieprogrammen. Vad det gäller antalet felaktiga särskrivningar är resultatet nästan lika på
de båda programmen. De stora skillnaden är att yrkeselevernas felfrekvens beträffande antalet
felaktiga särskrivningar i det närmaste halverats sedan 1985 medan studieelevernas har ökat
ganska mycket. Talspråksförekomsten i uppsatserna har också ökat på de olika programmen.
       Resultatet från spontanuppsatserna visar att eleverna från yrkesprogrammen stavar sämre
än eleverna på studieprogrammen som i sin tur ligger något högre beträffande stavfel i
spontanuppsatserna jämfört med de nationella proven 2005. Däremot var yrkeseleverna bättre
på att använda stor och liten bokstav. Beträffande syntaxfel låg båda programmen
förhållandevis lågt men yrkeseleverna gör något fler meningsbyggnadsfel.
       Eleverna på yrkesprogrammen hade heller inte så många felaktiga särskrivningar som
eleverna på studieprogrammen och ej heller så hög andel av talspråk i sina texter jämfört med
studieprogrammen.
       Sammanfattningsvis kan konstateras att den betydande skillnad som fanns mellan yrkes-
och studieprogrammen för tjugo år sedan blivit väsentligt mindre. I vissa fall i presterar
yrkeseleverna bättre än eleverna på studieprogrammen på spontanuppsatserna.

9. Sammanfattande slutdiskussion

Med utgångspunkt från uppsatsens frågeställningar som presenterades i inledningen kommer
jag här nedan att sammanfatta resultatet i syfte att besvara frågorna och dessutom diskutera
vilka eventuella slutsatser som kan dras utifrån mitt resultat. Jag kommer även att diskutera
vad resultatet kan få för konsekvenser, dels för skolarbetet och dels för mig själv som
blivande svensklärare. Vidare kommer jag att spekulera om eventuella orsaker till resultatet
av undersökningen.
       Om vi börjar med resultatet för åk nio så har inte förekomsten av stavfel ökat, tvärtom,
den har i huvudsak minskat jämfört med 1985. Eleverna i min studie har alltså blivit bättre på
att stava de senaste tjugo åren. Beträffande felaktigt bruk av versal respektive gemen visar
dock resultatet på en ökning om man jämför med de nationella proven 2005. Det beror på att
uppsatsmaterialet innehåller en text med ovanligt många belägg (flest i hela undersökningen).
Om man bortser från denna uppsats blir resultatet mer rättvisande jämfört med felfrekvensen
på spontanuppsatserna där felfrekvensen var närmast försumbar. Vad det gäller förekomsten
av syntaxfel har dessa minskat. Antalet särskrivningar har också minskat, minskningen är
betydande i såväl de nationella proven som i spontanuppsatserna om man jämför med 1985
års resultat. Även talspråksförekomsten i niornas uppsatser har minskat radikalt.
       Min undersökning visar således, tvärtemot mångas uppfattning, att niondeklassarnas
skrivförmåga blivit bättre idag jämfört med 1985. Jag kan alltså, åtminstone utifrån mina
resultat, inte finna någon relevans i påståendet att det var bättre förr. Jag bedömer
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hållbarheten i mitt resultat som tillförlitligt i och med att spontanuppsatsernas resultat
bekräftar resultatet från de nationella proven.
       Vad kan man då dra för slutsatser av resultatet och vad kan det få för konsekvens för
skolarbetet? En slutsats skulle kunna vara att grundskolans metoder för läs- och
skrivinlärning, som till stora delar bygger på LTG-metoden, fungerar på ett tillfredsställande
sätt. Kombinationen av ljud- respektive helordsmetoden som används på många skolor verkar
vara lyckad. En annan slutsats är att resultatet visar att skolan tycks uppfylla de krav som
Skolverket, genom styrdokumenten, ställer angående läs- och skrivförmåga efter avslutad
grundskoleutbildning. En eventuell tredje slutsats är att mina egna farhågor beträffande den så
kallade ”vänta-och-se-pedagogiken,” tycks sakna grund. Jag kan således konstatera att Leimar
har rätt när hon säger att skriftspråkets felstavade ord så småningom rättar till sig för de allra
flesta. Jag kan dessutom konstatera att de mycket erfarna låg- och mellanstadielärarna som jag
talade med i inledningsarbetet inför denna undersökning också hade rätt när de sa att ”det
rättar till sig.” Men för att med säkerhet kunna dra slutsatsen att stavningen så småningom
rättar till sig måste naturligtvis studier göras där man följer elevens  utveckling genom hela
skoltiden.
       Arbetssättet med kreativ skrivning, där funktion går före form och som innebär att man
inte korrigerar för mycket i texterna tycks ge dem den lust och det självförtroende som
eftersträvas. Men hur ska jag som blivande lärare, därtill fostrad i en annan kultur där formen
gick före funktionen, kunna hantera en kliande högerhand som gärna vill rätta eventuella fel i
elevernas texter? Jo, jag tror ändå att man inte ska vara alltför rädd för att korrigera fel om
man gör det med viss urskiljning. Det gäller bara att göra det på ett pedagogiskt och varsamt
sätt i samråd med eleven. Det finns trots allt en viss risk för att eventuella fel konsolideras och
ju äldre man blir desto svårare är det att rätta till dessa fel. Här gäller det att anpassa
undervisningen och se till den enskilde individens behov.
       Hur står det då till med skrivförmågan på gymnasiet? Om resultatet för studiens
niondeklassare visar att deras skrivförmåga blivit bättre jämfört med 1985, så visar
undersökningen också att gymnasieelevernas skriftspråk generellt sett blivit sämre. Om man
ska sammanfatta resultaten för yrkesprogrammen så ligger frekvensen av antal stavfel i
uppsatserna nästan konstant om man jämför proven 1985 och 2005. Tittar man på
spontanuppsatserna är dock ökningen av antal stavfel betydande. Jag har ingen bra förklaring
till resultatet, det skulle möjligtvis kunna bero på att de nationella proven till viss del är
förberedda. Skillnaden mellan flickor och pojkar är också stor, pojkarna stavar betydligt
sämre än flickorna.
       Felaktig användning av stor respektive liten bokstav har också ökat, däremot har antal
syntaxfel minskat. Antalet särskrivningar har också minskat på yrkesprogrammen medan
talspråksförekomsten har ökat. Resultatet visar dock att yrkeselevernas skrivförmåga totalt
sett var bättre för tjugo år sedan, syntaxfel och felaktiga särskrivningar undantaget. Det är
framför allt pojkarnas skrivförmåga som försämrats. Här stämmer alltså, i stort sett,
uppfattningen att det var bättre förr. Vad kan det då bero på? Personligen tror jag att en del av
förklaringen kan vara att fler elever söker till gymnasiet idag än vad som var fallet 1985.
Lärarna på yrkesprogramman har idag elever som besitter en högre praktisk än teoretisk
intelligens vilket förmodligen visar sig i resultatet. Förr började dessa elever, framför allt
kanske pojkarna, att arbeta i större utsträckning efter avslutad grundskoleutbildning. Nu när
gymnasiet blivit mer eller mindre obligatoriskt tvingas de in där fastän de kanske hade velat
göra något annat.
       Som det är idag läser både yrkes- och studieprogrammen samma kurs i svenska. Man kan
fråga sig om detta är den bästa lösningen, en form av nivågruppering skulle kanske vara
önskvärd där man skulle satsa extra på den grupp som har sämst skrivförmåga, det vill säga
pojkarna på yrkesprogrammen. Tyvärr anses nivågruppering inte vara önskvärt i skolan idag
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då det sägs selektera och även stigmatisera elever, vilket är märkligt eftersom de elever som
skulle tjäna på en nivågruppering redan är selekterade på sätt och vis. Att av denna anledning
inte sätta in extra resurser för denna grupp anser jag är fel. Det är i stället inställningen till så
kallade svaga elever som måste ändras, det vill säga inställningen att den teoretiska
intelligensen ses som referens.
       Datorn pekas ofta ut som orsaken till elevernas försämrade skrivförmåga. Även SMS-
språket utpekas som en bov i dramat. Personligen tror jag inte att så är fallet och de
preliminära resultaten av projektet Att lära sig skriva i IT-samhället (www.ling.gu.se) visar
bland annat att standardskriftspråket inte hotas av ”elevernas användning av skrift i nya
medier” (s. 15). Min egen teori är att datorn i stället kan förbättra ungdomars skrivförmåga.
Utifrån egna erfarenheter vet jag att många ungdomar tycker det är genant att stava fel när de
chattar med varandra eftersom det, som jag tidigare påpekat, också finns sociala aspekter på
stavningen. Om jag, återigen, tar min egen son som exempel frågar han ofta hur ett ord stavas
eftersom det är, som han säger ”pinsamt att stava fel på MSN”.2

       Slutligen ska jag diskutera resultaten på studieprogrammen. Om man ser till
felstavningsfrekvensen så har den ökat avsevärt jämfört med 1985. Även felaktigt bruk av stor
respektive liten bokstav har ökat jämfört med 1985 då den nästan var helt försumbar. Antal
syntaxfel har dock minskat medan däremot antalet särskrivningar har ökat, detsamma gäller
talspråksförekomsten i uppsatserna.
       Som svar på frågan om det var bättre förr kan den, utifrån resultatet i min undersökning,
besvaras med ett ja om man ser till gymnasiets studieprogram. Speciellt flickornas
stavningsförmåga har försämrats avsevärt. Pojkarna har också blivit sämre på att stava och de
skriver isär i mycket högre utsträckning än vad de gjorde för tjugo år sedan. Här stämmer
alltså påståendet att elevernas skrivförmåga försämrats jämfört med tidigare generationer.
Beträffande resultaten finns dock en brist och det är att materialet från 1985 utgörs av
uppsatser från både den naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga linjen, medan
materialet från 2005 respektive 2006 utgörs av uppsatser enbart från samhällsprogrammet.
Detta påverkar tillförlitligheten och det optimala hade naturligtvis varit att ha ett likadant
jämförelsematerial, men av praktiska skäl var detta inte möjligt i mitt fall.
       Vad kan det då finnas för orsaker till de försämrade resultaten på studieprogrammen?
1985 tillhörde de elever som gick på den naturvetenskapliga linjen de elever som hade högst
medelbetyg, det hade således skett ett urval av de mest studiemotiverade eleverna. Idag är det
annorlunda, i många kommuner är det till exempel frisörprogrammet som har den högsta
antagningspoängen. Att materialet från 1985 utgörs av en så stor andel studiemotiverade
elever med relativt höga betyg påverkar naturligtvis resultatet. Uppsatserna från 1985 var
också de som totalt sett uppvisade de klart bästa resultaten i min undersökning.
       En annan orsak till att skrivförmågan försämrats idag bland gymnasiets studieelever kan
vara att de som tidigare sökte sig till de tvååriga yrkesinriktade linjerna, till exempel social
linje och kontors- och distributionslinjen, idag söker till samhällsprogrammet. Rekryteringen
till samhällsprogrammet ser förmodligen helt annorlunda ut idag jämfört med 1985. Och
precis som på yrkesprogrammen är det fler elever på studieprogrammen, som vore det 1985
skulle börjat arbeta istället för att studera vidare. Detta påverkar förmodligen också resultatet.
       Vad får då resultatet för konsekvenser för skolans arbete? Som jag ser det måste skolan
för att uppfylla kursplanen i svenska som bland annat ”syftar till att utveckla förmågan att tala
och skriva väl […] (Regler för målstyrning:155) satsa mer på språkets form än på dess
funktion efter avslutad grundskoleutbildning. Niondeklassarnas resultat visar visserligen på en
tillfredsställande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift men till gymnasiet har det trots allt
skett ett visst urval vilket ger delvis andra förutsättningar.

                                                
2 MSN = Chattsida på Internet, populär bland ungdomar.
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       Jag är av den uppfattningen att, förutom att föra en ständig diskussion om vad som anses
vara ett gott bruksspråk, måste nog ”rödpennan” fram i större utsträckning. På gymnasiet är
det förmodligen dags att i samförstånd med eleven börja peta mer i texterna, det kan i många
fall vara sista chansen. Utifrån mitt resultat är det befogat med en extra insats beträffande
pojkarna på yrkesprogrammen respektive flickorna på studieprogrammen. Felaktiga
särskrivningar är också något som bör uppmärksammas i större utsträckning.
        För mig som blivande svensklärare är det en viktig uppgift att se till att varje elev som
lämnar gymnasiet gör det med ett bra språk i bagaget. För precis som jag skrev i inledningen,
det skrivna ordet är vår största informationskälla och dessutom grunden för vårt
kunskapsinhämtande varför det är av avgörande betydelse att kunna hantera detta på ett
adekvat sätt. Vägen till framtiden går till stor del via språket.
       Avslutningsvis, ligger det då någon relevans i påståendet att det var bättre förr? Den
frågan kan alltså besvaras med både ett ja och ett nej beroende på om den avser grundskolan
eller gymnasieskolan. Det var inte bättre förr om man tittar på elevernas skrivförmåga efter
avslutad grundskoleutbildning, ser man däremot till resultaten för gymnasiet blir dock svaret
ja. De lärare jag talade med på min verksamhetsförlagda utbildning på gymnasiet hade alltså
rätt. Gymnasieelevernas skrivförmåga i min studie har försämrats jämfört med tidigare
generationer. Mitt resultat, som grundar sig på en analys av 90 elevtexter, visar således att det
var bättre förr!

9.1    Förslag på vidare forskning
Eftersom denna pilotstudie, med sitt begränsade urval, inte är generaliserbart på alla elever
utan bara ger en fingervisning, förelår jag som vidare forskning ett betydligt större
undersökningsmaterial, detta för att få ett mer säkert statistiskt underlag. Jag föreslår vidare
att man har samma fördelning av program vid jämförelsen, det vill säga lika många från varje
program. Som ytterligare förslag på vidare forskning skulle det även vara intressant att få reda
på mer om orsaken till gymnasieelevernas försämrade skrivförmåga och kanske också jämföra
stavningsförmåga med socio-ekonomisk status.
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