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Sammandrag 
 

 

Vi vet att datorer har ett inflytande i vårt samhälle och med hjälp av datorer kan vi bidra till 

elevspråksforskning på ett mer effektivt sätt. Syftet med studien är att kontrollera 

tillförlitligheten i ett automatiskt analysverktyg anpassat för elevtexter. Med studien vill jag 

också bidra med en bild över vanligt förekommande stavningsproblem hos andraspråkstalare i 

jämförelse med elever som har svenska som modersmål, bägge i årskurs 1 på gymnasiet. 

Metoden bygger på att dela in de stavfel som uppkommer i analysverktyget efter tre kategorier; 

korrekt rättade, felaktigt rättade och icke rättade stavfel. De stavfel som uppkommer delas också 

in efter stavningskategorier som existerar sedan tidigare forskning. Materialet som ligger till 

grund för studien innefattar 20 elevtexter i ämnet Svenska som andraspråk 1 och 20 texter i 

ämnet Svenska 1, alla texter är hämtade ifrån det nationella provet. Resultatet visade att 

analysverktyget, rent procentuellt, rättade svenska som andraspråkstexterna bättre än 

elevtexterna i Svenska. Det framkommer också att eleverna i ämnet Svenska har flest stavfel i 

kategori 1: Felaktig sär – eller sammanskrivning och svenska som andraspråkseleverna har flest 

stavfel i kategori 4: Utbyte av bokstav. Detta bekräftas också av den tidigare forskningen inom 

området. Slutsatsen är att analysverktyget behöver utvecklas ytterligare innan det är fullt 

pålitligt och att svenska som andraspråkselevernas största stavfelskategori representerar 

exempel som; ”synonimer”, ”hälst” och ”framot”, vilket kan vara ett försök till att stava 

ljudstridigt alternativt ljudenligt.  

 

 

Nyckelord: automatisk lingvistisk analys, stavning, svenska som andraspråk, det nationella 

provet. 
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1 Inledning  
 
Att använda datateknik upplevs vara en viktig faktor för att driva samhället, skolan och 

forskningen framåt. Olle Josephson, dåvarande föreståndare för Svenska språknämnden, 

inleder förordet i Rickard Domeijs bok Datorn granskar språket (2005:5) med följande: 

 

Den nya tekniken har revolutionerat vårt sätt att skriva. E-posten, sms, webbplatser, 

datorlagrade textmallar, maskinöversättning, ordbehandlingsprogram, språk- och 

stilkontroller – allt får oss att skapa antingen gamla slags texter på nytt sätt eller helt nya 

texter.  

 

Detta ger oss en god uppfattning om datorers betydelse i vårt samhälle men också om vad de 

faktiskt kan hjälpa oss med och bidra till. I ett samarbete mellan institutionerna för nordiska 

språk och lingvistik och filologi på Uppsala universitet har annoteringsverktyget Swegram 

tagits fram. Verktyget har som syfte att bidra till forskning gällande skolungdomars skrivande, 

utifrån en annoterad elevtextkorpus (Megyesi, Näsman & Palmer 2016:3192). 

Verktygets funktion är att dela in elevtexter från det nationella provet i kategorier som ord, 

ordklasser, stycken, meningar, skiljetecken och stavfel. Analysverktyget ska också utöver detta 

vara tillräckligt pålitligt för att utföra en analys av satsbyggnad i texten. Vidare utför verktyget 

statistiska analyser av de annoterade texterna. Verktyget har främst konstruerats för att forskare 

ska ha möjlighet att göra större kvantitativa studier av elevtexter med hjälp av stora mängder 

data. Swegram är fritt tillgängligt på adressen http://stp.lingfil.uu.se/swegram.   

Detta analysverktyg behöver testas för att kontrollera dess pålitlighet. Idag finns det, än så 

länge, inte någon undersökning av verktygets tillförlitlighet. En automatisk analys är mer 

problematisk ju mer de analyserade texterna avviker från etablerade skrivnormer (Näsman 

2015:33). Eftersom stavningsproblem kan vara större hos elever som läser Svenska som 

andraspråk än hos elever som läser Svenska (Andersson 2002:26) är det sannolikt att analysen 

i elevtexter från de olika svenskämnena också skiljer sig åt.  

Jag har valt att koncentrera mig på en av de kategorier som ingår i den automatiska analysen, 

det vill säga hur väl verktyget klarar av att kontrollera elevtexternas stavfel, hur stor andel 

stavfel verktyget misslyckas att rätta och vilka stavfel som eventuellt uppkommer flest gånger. 

Intresset till uppsatsämnet grundar sig i mitt kommande yrkesliv. Som blivande lärare i både 

svenska och svenska som andraspråk är jag angelägen om att fördjupa mina kunskaper gällande 

stavfel hos elever. Detta för att ha möjlighet att bemöta, förstå och förhålla mig till den 

http://stp.lingfil.uu.se/swegram
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problematik kopplat till stavning, som jag eventuellt kommer att få möta i mitt framtida arbete. 

Genom att analysera verktygets funktion och korrekthet är det också möjligt att bidra till det 

arbete som utförs inom Gruppen för nationella prov med att bygga upp en annoterad 

elevtextkorpus.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Studiens syfte är att bidra till elevspråksforskning inom ämnet svenska som andraspråk genom 

att kontrollera tillförlitligheten i ett automatiskt analysverktyg anpassat för analys för 

elevtexter. Med studien vill jag också bidra med en bild över vanligt förkommande 

stavningsproblematik hos elever som studerar Svenska som andraspråk 1 i jämförelse med 

elever som studerar Svenska 1. Följande frågeställningar har formulerats för att besvara 

studiens syfte: 

 

 

• Hur stor andel av orden rättas i elevtexter från ämnet Svenska och i texter från ämnet 

Svenska som andraspråk? 

• Hur stor andel av rättningarna är korrekta alternativt felaktiga? 

• Vilka ord rättas inte alternativt rättas felaktigt? Vilka mönster kan urskiljas bland dessa? 

• Hur skiljer sig stavningsproblemen bland elever som studerar Svenska jämfört med elever 

som studerar Svenska som andraspråk?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel där det första kapitlet innefattar inledning, syfte och 

frågeställningar tillsammans med denna beskrivning av dispositionen samt 

begreppsdefinitioner. Kapitel 2 redogör för forskningsbakgrund, där den första delen behandlar 

forskning om språkteknologi som sedan följs av information om det nationella provet i ämnena 

svenska och svenska som andraspråk. Slutligen presenteras forskning kring elevers skrivande 

med fokus på stavning. Kapitel 3 beskriver studiens metod, stavfelskategorisering och 

avgränsning, undersökningens material, urval och tillvägagångssätt. Resultatet presenteras i 

kapitel 4, fördelat efter undersökningens frågeställningar och uppdelat efter respektive ämne. 

Sist i kapitel 4 finns en sammanfattning av resultatet. I kapitel 5 diskuteras och problematiseras 

resultatet tillsammans med avslutande kommentarer. I kapitel 6 ges förslag på vidare studier. 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

 

Att använda begrepp som förstaspråk och andraspråk kan vara problematiskt. Detta för att 

definitionen av ett första och andraspråk är komplicerad. Individer med flera språk är de 

personer som själva bör får avgöra vilka begrepp och termer de är bekväma och identifierar sig 

med. I denna uppsats har jag personligen inte haft någon kontakt med de uppsatsförfattare till 

de texter som används i studien, vilket gör att jag inte kan veta hur de positionerar sig i frågan. 

Jag kan inte heller veta om de har flera förstaspråk eller andraspråk. Därav finns en medvetenhet 

att jag möjligen klassificerar eleverna efter vad de själva möjligen skulle anse vara felaktigt. I 

denna studie görs gränsdragningen mellan de två grupperna efter den indelning av det ämne 

eleverna studerar. Jag använder mig av Abrahamssons (2009) definitioner för att tydliggöra 

distinktionen begreppen. 

Abrahamsson definierar ett förstaspråk som det språk som individen har kommit i kontakt 

med först, där språket har exponerats av föräldrar eller andra vårdnadshavare. Ett andraspråk 

innefattar vilket språk som helst som individen kommer i kontakt med efter att inlärningen av 

det första språket har påbörjats. Ett första och andraspråk kan även betecknas L1 (language 1) 

och L2 (language 2) (Abrahamsson 2009:13). 

I studien används också begreppet token vilket förklaras och används i min studie som varje 

enskilt ord i en mening (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:74). 
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2 Forskningsbakgrund 
 
I forskningsöversikten presenterar jag först språkteknologisk forskning om verktyget Swegram. 

Därefter redogör jag för det nationella provet i Svenska och Svenska som andraspråk. Sist 

redovisar jag forskning om elevtext och särskilt elevers stavning. 

 

2.1 Språkteknologisk forskning om verktyget  
 

Arbetet som ledde fram till Swegram startade med ett pilotprojekt som redovisas i En 

pilotstudie för automatisk analys av elevtexter av Jesper Näsman. Till grund för studien ligger 

245 elevtexter från det nationella provet, vilka är skrivna av elever i både grundskolan från och 

med årskurs 3 och gymnasieelever. Elevtexter från ämnet svenska som andraspråk har inte 

räknats med i pilotstudien (Näsman 2015:15). Näsman redovisar sina resultat enligt tre 

kategorier: statistik över ord, statistik över ordklasser samt statistik över läsbarhetsmått 

(Näsman 2015:23).  

Han har använt de språkteknologiska verktygen ordklasstaggning, normalisering samt 

tokenisering (Näsman 2015:11f). Ordklasstaggning innefattar en indelning av ordklasser och 

morfologisk data (till exempel kasus och tempus). Normalisering beskrivs som en slags 

justering och anpassning av texten beroende på vad som ska kontrolleras. Det redogörs också 

för tokenisering som en uppdelning av de enheter som finns i en text. Som exempel på vad som 

kan utgöra ett token ges bland annat skiljetecken, siffror och ord (Näsman 2015:12).   

Näsman visar att pilotstudien synliggör positiva resultat vad det gäller verktygets 

analysförmåga. Han fortsätter dock med att det fanns en problematik gällande studien eftersom 

det inte existerade någon korpus att använda sig av vid den aktuella tidsperioden. Han beskriver 

också att de språkverktyg han använt är anpassade och konstruerade för korrekt stavad och 

skriven svenska. Detta innebär framförallt att de texter som var skrivna av elever i yngre åldrar, 

som både hade felstavningar och andra språkfel, skapade felaktigheter avseende andra faktorer 

som skulle kontrolleras, där en av dessa var ordklasstatistiken (Näsman 2015:33). Då stavning 

och stavfel inte var i fokus i Näsmans studie konstaterar han ändock att det behövs en kontroll 

av stavfel och rättning, just för att kunna bygga vidare på ordklasstaggningen och korrigera den 

felaktiga statistiken som uppkommer på grund av stavfel och brist på identifiering av stavfel 

(Näsman 2015:36).  
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I artikeln The Uppsala Corpus of Student Writings (Megyesi, Näsman & Palmér 2016) 

presenteras tanken bakom arbetet med att bygga upp en elevtextkorpus. Korpusen presenteras 

som ett samarbete mellan Institutionen för nordiska språk och Instutionen för lingvistik och 

filologi på Uppsala universitet. Underlaget är elevtexter från det nationella provet som ska 

annoteras och analyseras på ett antal språkliga nivåer genom ett datorverktyg som är skapat för 

just detta ändamål.  

Som möjligt underlag för elevtextkorpusen finns i dagsläget 80 000 elevuppsatser som är 

arkiverade av Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Samma grupp 

står också som ansvariga för att konstruera proven. Elevuppsatserna utgör exempel på två olika 

undervisningsämnen, svenska och svenska som andraspråk samt ett åldersintervall mellan 9 

och 19 år. Arkiveringen av elevtexterna påbörjades år 1996. När artikeln skrevs bestod 

elevtextkorpusen av 2500 texter och mer än 1,5 miljoner tokens (Megyesi, Näsman & Palmér 

2016:3193).  

Eftersom korpusen består av elevtexter kan det förekomma stavfel i texterna. Dessa stavfel 

rättas i en automatisk rättstavning samtidigt som alla ords originalstavning bevaras (Mesyesgi, 

Näsman & Palmér 2016:3192). Författarna inleder med följande mening:  

 

Tools developed in computational linguistics for the automatic analysis of texts can 

be useful in many subject areas in the humanities and social sciences, enabling more 

consistent large-scale quantitative linguistic analyses of various kinds of texts. 

(Megyesi, Näsman & Palmér 2016:3191) 

 

Verktyg som framställs för att skapa en automatisk analys kan vara fördelaktigt inom flera olika 

ämnesområden. En automatisk analys kan underlätta för stora kvantitativa språkanalyser av 

varierande texttyper. Megyesi, Näsman & Palmér menar att kvantitativa studier har förmågan 

att lyfta fram viktiga och typiska drag för elevtexter, men problematiserar dock de analysfel 

som kan förekomma, på grund av att materialet ofta är för begränsat. Sammantaget hävdar 

författarna att ett verktyg som inte kräver någon större teknisk kunskap samt en tillgång till ett 

stort antal elevtexter skulle gynna den framtida forskningen (Megyesi, Näsman & Palmér 

2016:3193). 

Det beskrivs att texterna i elevtextkorpusen främst representerar den svenska 

gymnasieskolan, eftersom forskning behövs gällande gymnasieelevers skrivkompetenser, men 

det tydliggörs också att nästa steg i forskningen är att digitalisera fler elevtexter från 

grundskolan (Megyesi, Näsman & Palmér 2016:3192).  
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Den enskilda användaren av verktyget Swegram har valmöjligheter att anpassa analysen 

efter vilken komponent som efterfrågas och vad som ska inkluderas i alternativt exkluderas från 

analysen. Ämne, kön och betyg är exempel på valbara söktermer. Detta för att till exempel ha 

möjlighet att jämföra olika grupper med varandra (Megyesi, Näsman & Palmér 2016:3197).  

Att förbereda materialet för annotering har varit tidskrävande enligt författarna, eftersom 

arkivet med elevtexter är ett pappersarkiv. De texter som ingår i korpusen har transkriberats för 

hand eller skannats, om de var datorskrivna. 

I annoteringen genomgår varje enskilt ord (token) en analys. I redovisningen av 

annoteringen redogör verktyget för varje separat funktion enligt följande:  

 
 
1. Text-id, anger vilken text, stycke och mening som åsyftas. Ex: B22 1.2 (Elev B22, stycke 1 

och mening 2) 

2. Token-id, alla tokens får ett nummer som anger id. 

3. Form, det ord eleven använt i sin text. 

4. Norm, samma ord som eleven använt fast rättstavat.  

5. Lemma, grundformen för varje ord. 

6. Upos, ordklasstaggning enligt Universal Dependencies. 

7. Xpos, ordklasstaggning enligt Stockholm-Umeå-korpusen. 

8. Feats, morfologisk analys. 

9. Head, i den syntaktiska analysen anges vilket ord som är beroende av vilket. 

10. Dep, del av den syntaktiska analysen (Megyesi, Näsman & Palmér 2016:3196). 

 
För att möjliggöra automatisk stavningsrättning i verktyget har författarna valt att använda 

HistNorm. HistNorm är ett verktyg som huvudsakligen är utarbetat för att användas i syfte att 

kontrollera och automatisera stavning i äldre, historiska texter, men som nu anpassas till 

moderna, svenska texter och särskilt elevtexter (Megyesi, Näsman & Palmér 2016:3195).   

Histnorm presenteras närmare i Nivre, Megyesi & Petterson (2014:34).   
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2.2 Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk 

 

Anne Palmér beskriver i Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner – Genre, 

kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser (2013) att det nationella provet för 

gymnasieskolan utgavs för första gången år 1996, då i ämnet svenska. Läroplanen Lpf 94, var 

vid den tidpunkten ny och att det nationella provet hade som syfte att bidra till en mer rättvis 

bedömning och att stötta lärare i betygssättningen. Det beskrivs också att treåriga 

gymnasieprogram och så kallade kärnämnen i gymnasieskolan var nytt, under den aktuella 

tidsperioden. Ett av de kärnämnena var ämnet Svenska, där det nationella provet utgavs i den 

kurs som kallades Svenska B. Att få ett godkänt i kursen Svenska B var ett krav för behörighet 

till fortsatta studier inom högskola eller universitet. Svenska som andraspråk B inkluderades 

först i det nationella provet från år 2000 (Palmér 2013:5). 

År 2011 genomgår den svenska gymnasieskolan och de nationella proven ett skifte, genom 

den reform som trädde i kraft samma år. Detta innebar att proven i de tidigare ämnena Svenska 

B och Svenska som andraspråk B ersattes med två nya nationella prov i respektive ämne: 

Svenska 1 och Svenska 3, samt Svenska som andraspråk 1 och Svenska som andraspråk 3. Kurs 

1 ingår i alla gymnasieprogram och är obligatorisk för alla elever, där kurs 3 istället inriktar sig 

mot de högskoleförberedande programmen och enbart är en valbar kurs på resterande 

gymnasieprogram (Palmér 2013:5). Det nationella provet utförs därför endast i dessa kurser på 

gymnasiet.  

Eleverna i kursprov 1 uppmuntras till att skriva texter som representerar den argumenterande 

genren och kursproven i Svenska 3 har fokus på  ”texter av vetenskaplig karaktär” (Palmér 

2013:48f). 

Provet i kurs 1 grundar sig ofta på ett allmänt tema som till exempel kärlek eller framtid. 

Provet i kurs 3 behandlar snarare teman som förknippas med litteratur, kommunikation och 

språk. Dessa teman för kursproven varierar sedan varje år. Alla elever oavsett ämne, svenska 

eller svenska som andraspråk, tilldelas samma urval skrivuppgifter i kursprov 1 och samma 

skrivuppgifter i kursprov 3, där lärarna dock får olika bedömningsunderlag (Palmér 2013:49f). 

I samband med gymnasiereformen 2011 infördes också en ny betygsskala som sträcker sig 

från A-F, där E är lägsta godkända nivå. De tidigare benämningarna på kurserna Svenska A, B 

och C omvandlades också till Svenska 1, 2 och 3 med samma motsvarighet inom Svenska som 

andraspråk under samma period (Palmér 2013:42).  
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2.3 Forskning om elevers skrivande, särskilt stavning  

 

Helena Andersson (2002) inleder sin rapport Svenska som första- och andraspråk – en 

jämförande studie av texter från skolår 9 med att konstatera att det finns en brist på kvantitativ 

forskning kring andraspråkselever och deras skrivande. Andersson menar också att det behövs 

mycket mer forskning kring andraspråkselever för att överhuvudtaget kunna ge en likvärdig 

bild av förstaspråkselevers- och andraspråkselevers skrivande. Forskningsområdet 

problematiseras överlag eftersom det dels är ett komplicerat område dels också för att det krävs 

hänsyn till många olika komponenter för att ge en korrekt och överensstämmande bild av 

elevers skrivande (Andersson 2002:3f). 

Andersson har använt sig av totalt 20 elevtexter från det nationella provet, 10 av dem är 

skrivna av andraspråkselever och 10 av modersmålselever. Det finns också en uppdelning 

mellan könen, där fem pojkar och fem flickor har skrivit texterna i respektive ämne. 

Elevtexterna är från den del av det nationella provet som benämns som skrivförmåga och alla 

texter är skrivna år 2001 (Andersson 2002:5f).  

Studien redovisar resultat inom flera områden: textlängd, ordlängd, långa ord, ordvariation, 

de vanligaste orden, ordklasser, meningar och makrosyntagmer samt stav- och skrivfel. 

Eftersom stav- och skrivfel är det som efterfrågas i min studie, redovisas endast denna del och 

de delar som binds samman med denna.  

Andersson har sammanställt antalet stavfel (alternativt normfel) per person i grupperna 

flickor svas, pojkar svas, flickor sv och pojkar sv och beräknat hur många stavfel varje text 

innehåller samt hur stor andel av varje text, avrundat till en decimal, som utgörs av stavfel. Det 

finns också en beräkning av det totala antalet stavfel och totala andelen stavfel i respektive 

grupp.  

Resultatet visar att flickor med svenska som andraspråk ligger högst av alla grupper med 

sina 111 stavfel fördelat på fem elevtexter. Pojkar med svenska som andraspråk hamnar på 

andra plats med 98 stavfel fördelat på samma mängd elevtexter. Flickor och pojkar med svenska 

som modersmål gör 45 respektive 34 stavfel också fördelat på fem elevtexter per grupp. 

Andersson menar att skillnaderna mellan de två grupperna svenska som andraspråk och 

eleverna med svenska som modersmål möjligen kan förklaras med att den svenska stavningen 

som ofta är komplex och invecklad (Andersson 2002:26).  

Utöver detta resultat redovisas också ytterligare en analys gällande stav- och skrivfel. 

Andersson har delat in stav- och skrivfelen i sju kategorier enligt följande: felaktig sär- eller 

sammanskrivning, tillägg eller utelämnande av bokstav, felaktigt dubbel- eller enkeltecknad 
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konsonant, utbyte av bokstav, två eller flera fel i samma ord, felaktigt använd versal eller gemen 

och slutligen felaktigt tecknat konsonantljud (Andersson 2002:27).  

Av detta framkommer att andraspråkseleverna har fler stav- och skrivfel än 

modersmålseleverna, framför allt i tre kategorier: två eller flera fel i samma ord, felaktigt 

tecknat konsonantljud samt utbyte av bokstav (Andersson 2002:28). Kategorin två eller flera 

fel i samma ord exemplifieras genom tre olika varianter av fel. Det första felet är att elever 

skalar bort delar av ord som egentligen hör samman: ”åldershem”. Det andra är felaktig 

ordstruktur, som förklaras genom att eleverna eventuellt inte klarar av ordet helt varken i tal 

eller skrift: ”advensjuk”. Den sista varianten är påhittade ändelser alternativt avledningar efter 

den regelbundna preteritumformen vid oregelbundna verb: ”hållde” (Andersson 2002:28). 

Felaktigt tecknat konsonantljud tydliggörs enligt Andersson främst genom den stavning som 

ska representera konsonantljuden sj-, ng- och j-ljudet: ”shack”, ”lungn”. Däremot har inte detta 

någon inverkan på förståelsen av texten, eftersom de ord som är felstavade i flera fall är 

ljudenligt nedskrivna (Andersson 2002:74f).      

I kategorin utbyte av bokstav redovisas exempel som ”sengen” och ”framot” där Andersson 

förklarar denna växling av vokaler som förståelig. Detta på grund av de svenska ljud som är 

närliggande i uttalet, till exempel: å och o, e och ä, samt o och u (Andersson 2002:28).   

  Eleverna med svenska som modersmål redovisar sämre resultat jämfört med 

andraspråkstalarna i tillägg eller utelämnande av bokstav: ”de” (den) samt ”solig” (soligt). Detta 

förklaras dock som ett förmodat slarv alternativt för snabb tankegång i förhållande till 

skrivhastighet. Eleverna med svenska som modersmål använder också i högre utsträckning 

gemener och versaler vid fel tillfälle i jämförelse med andraspråkstalarna, trots att det 

förekommer hos båda grupperna. Slutligen poängteras att eleverna skulle ha mycket att vinna 

på att granska sina texter innan inlämning, då de själva skulle ha möjlighet att upptäcka dessa 

fel i sina texter (Andersson 2002:29).  

Även Kent Larsson (1984) undersöker elevers skrivande i sin avhandling. Larssons 

avhandling innefattar totalt 351 elever och årskurserna 7, 9 och gymnasiet (Larsson 1984:118). 

Larsson drar också paralleller mellan elevernas bakgrund och de läs- och skrivresultat som 

presenteras. Han beskriver framför allt tre faktorer som han har tagit hänsyn till i sin analys av 

sambandet mellan elevernas bakgrund och resultat: mammans utbildningsnivå, pappans 

utbildningsnivå samt familjens socioekonomiska status (Larsson 1984:160).  

I 17 kapitel behandlas bland annat skrivförmågan och skrivandet, skrivprestation och social 

status, skrivprestationen, skrivuppgiften och produktiviteten, skrivandet och läsandet, 

skrivandet och ordkunskapen samt skrivandet och rättstavningen. I denna studie är endast 
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avsnittet om skrivande och rättstavning relevant vilket därför är det som kommer att redogöras 

för fortsättningsvis. För att dela in de stavfel som uppkommer i avhandlingen använder sig 

Larsson av 11 kategorier som citeras nedan: 

 

1. Utbyte av bokstav i ljudenligt tecknat ord (eller bättre: i enligt 

stavningsnormen ljudenligt tecknad sekvens) 

2. Utbyte, tillägg eller utelämnande av en eller flera bokstäver i ljud- 

stridigt tecknat ord 

3. Fel på ng-ljudets beteckning 

4. Fel på enkel- och dubbeltecknad konsonant (utom vid sammansättningsfog) 

5. Omkastning av bokstäver  

6. Utelämnande av bokstav 

7. Utelämnande av prickar över ä och ö samt ring över å 

8. Tillägg av bokstav 

9. Två eller flera fel i samma ord 

10. Felaktigt insättande eller utelämnande av stor bokstav 

11. Felaktigt sammanförande eller felaktig uppdelning av ord  (Larsson 1984:256) 

 

Det tydliggörs att de tre största kategorierna av totala mängden stav- respektive skrivfel är sär- 

och sammanskrivning (kategori 11) med 20,6 %, felaktig enkel och dubbelteckning 16,5 % 

(kategori 4) samt användandet av stor och liten bokstav (kategori 10) med 15,7 % (Larsson 

1984:266). Det beskrivs också att andelen stavfel utgör 1.76 % av hela ordmaterialet (Larsson 

1984:265). Slutligen menar Larsson att många av de stav- och skrivfel som förekommer är 

slarv. Det förklaras bland annat genom övergeneraliseringar av de regler som finns och 

möjligen ett varierande uttal snarare än otillräcklig förståelse för sambandet mellan språkets 

grafematiska och fonematiska uppbyggnad. Han menar också att skolorna bör ägna mer tid till 

att läsa och att skriva, med mer observation och exakthet gällande rättstavningsprocessen utan 

att hindra skrivutvecklingen hos eleverna (Larsson 1984:270). 
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2.4 Skrivande ur ett andraspråksperspektiv 

 

Niclas Abrahamsson lyfter i sin bok Andraspråksinlärning (2009) att forskning kring 

andraspråk och dess språkinlärning, i förhållande till många andra vetenskapsområden, är ett 

relativt nytt område. Han menar också att många forskare är oense om vilken forskning som 

egentligen gav upphov till den moderna andraspråksforskningen (Abrahamsson 2009:29).  

En av de som brukar omnämnas i diskussionen kring andraspråksforskning är Larry 

Selinkers artikel Interlanguage från 1972. Detta delvis för att den är en av de första inom 

andraspråkdomänen som ansågs ge ett vedertaget namn åt andraspråkstalares språkanvändning 

under inlärningstiden, interimspråk. Detta också för att Selinker menade  att 

andraspråksinlärares språkutveckling inte endast avgjordes av kunskaper inom modersmålet 

utan att det också innefattade en kognitiv process (Abrahamsson 2009:29).  

Synen på interimspråket skulle inom sin tid förändras. Istället för att betrakta 

andraspråksinlärares språkstrukturer och processer som felaktiga alternativt bristfälliga 

varianter av målspråket, ansågs detta språksystem vara självständigt (Abrahamsson 2009:42).  

Abrahamsson menar att användningen av begreppet interimspråk innefattar två betydelser, dels 

den ovannämnda, ett självständigt språksystem oberoende av talarens första- och andraspråk, 

dels den utveckling som talaren befinner sig i mellan det första språket och det målspråk talaren 

vill uppnå (Abrahamsson 2009:43).  

Att inlärningsprocessen av ett första- respektive andraspråk skulle vara densamma, menade 

Selinker var högst tvivelaktigt, då det motiverades med att skillnaderna mellan L1- respektive 

L2- inlärning var stora. Några av de skillnader som åsyftades var att andraspråksinlärare sällan 

lyckas åstadkomma en nivå av språket som är jämlikt med en infödd talares nivå, att 

språkinlärningen är möjlig att undvika samt att det inte finns någon plan för tidsåtgång 

(Abrahamsson 2009:44). De språkliga fel som uppkom och som tidigare hade konstaterats vara 

ett bevis på felaktig inlärning ansågs numera istället vara oundvikliga fenomen i den naturliga 

inlärningen mot ett andraspråk (Abrahamsson 2009:50f).  

Om en andraspråksinlärare uppvisar ett nytt inkonsekvent och mer felaktigt språk som 

eleven inte har uppvisat tidigare, behöver det därmed inte betyda att eleven inte längre utvecklas 

eller inte förstår. Abrahamsson menar att det kan vara ett tecken på raka motsatsen, där en ökad 

variation innefattar ett utvecklingsskede där inläraren provar sig fram i användningen av språket 

(Abrahamsson 2009:83f).  
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Monica Axelsson och Ulrika Magnusson diskuterar också kring skrivande i ett andraspråk. I 

Vetenskapsrådet, flerspråkighet en forskningsöversikt (2012) hänvisar de till Schleppegrell 

(2008) som menar att skrivande på ett andraspråk är ett mycket mer avancerat system i 

jämförelse med skrivande på ett förstaspråk, detta för att kunskapsnivåerna skiljer sig i det 

första språket samt en varierande kunskapsnivå i skrivandet både i det första och andra språket. 

Det beskrivs också att faktorer som kontext, utbildning, statusförhållanden och erfarenheter av 

text är av betydelse för andraspråksinlärning (Axelsson & Magnusson 2012:266).  

Axelsson och Magnusson redogör också för att Schleppegrell menar att fokus i 

andraspråksforskning ofta har varit korrekthet, där forskare har intresserat sig i vilka fel 

andraspråksinlärare ofta gör. Detta har sedan legat till grund för en större forskning där inlärares 

korrekthet har kontrollerats i förhållande till hur länge de har studerat andraspråket. Resultatet 

har sedan visat att korrektheten i inlärarnas texter sällan beror på tid. Förklaringen till detta 

grundar sig i ett resonemang om att eleverna snarare i en större utsträckning skriver på en högre 

nivå allteftersom deras språkkunskaper i andraspråket blir mer omfattande, och detta sker oftast 

inte efter en jämnt fördelad tidskurva (Axelsson & Magnusson 2012:266f).  

Det beskrivs också att skribenter i ett andraspråk ofta balanserar de två faktorerna korrekthet 

och komplexitet. Att prioritera korrekthet innefattar ofta en mindre komplex text, där en mer 

komplex text är ett större risktagande för att visa utvecklade tankar och en mer omfattande 

struktur med risk för mindre korrekthet (Axelsson & Magnusson 2012:267).     
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3 Metod och material 

 

I följande avsnitt presenteras studiens metod och material. Kapitlet inleds med en redogörelse 

för det huvudsakliga metodvalet. Detta efterföljs av en presentation av studiens metodval 

gällande kategorisering av stavfel samt studiens avgränsning. Till sist redogör jag för studiens 

material, urval och metadatainformation samt studiens tillvägagångssätt. 

 

3.1 En huvudsakligen kvantitativ metod 
 

För att uppnå studiens syfte har jag huvudsakligen valt en kvantitativ metod, vilket innebär att 

jag framför allt kommer att analysera verktygets funktion och pålitlighet med hjälp av siffror 

och procentsatser. Holme & Solvang (1997:76) menar att det är just det som karaktäriserar en 

kvantitativ metod: ”Grovt och enkelt kan vi mena att den grundläggande skillnaden kommer 

till uttryck i att vi med kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och mängder”. 

De tydliggör också att den kvantitativa metoden styrs av struktur, vilket syftar till möjligheten 

att dra generella slutsatser av det redovisade resultatet (Holme & Solvang 1997:76).  

Eftersom den kvantitativa metoden däremot inte ger någon plats för anpassning till 

enskildheter (Holme & Solvang 1997:83) utan den endast beskriver och redogör för större 

kategorier, är en kombination av den kvantitativa och den kvalitativa metoden att föredra i detta 

arbete. Detta motiveras med att ett antal slutsatser i resultatet möjligen bör beskrivas och 

förklaras med individuella samband snarare än generella. Min studie grundar sig på analys av 

enskilda elevtexter och den stavningsrättning som ett automatiskt verktyg utför. Den kvalitativa 

metoden kommer till användning när  jag kategoriserar stavfel som rättats och sådana som 

eventuellt inte rättats och därigenom försöker finna mönster i verktygets stavningsfunktion. 

Den tas också i bruk när jag studerar mönster i stavningsproblematik hos elever i svenska som 

andraspråk jämfört med elever i svenska.  

Att kombinera dessa metoder kan vara fördelaktigt i synnerhet då både den kvalitativa och 

den kvantitativa metoden strävar efter samma syfte (Holme & Solvang 1997:76). Holme och 

Solvang ger ett förslag på kombination av de bägge metoderna där den kvantitativa delen 

fungerar som huvuddel i uppsatsen och den kvalitativa metoden fungerar som komplement. 

Detta gör att undersökningen får en övergripande helhet och samtidigt ett djupdyk där det 

behövs (Holme & Solvang 1997:86f). 
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3.2 Kategorisering av stavfel  

 

Jag använder Anderssons (2002) kategorisering av stavfel för att ha möjlighet att tydliggöra 

eventuella skillnader och likheter gällande stavfel hos elever med svenska som modersmål och 

elever med svenska som andraspråk. Stavningsmallen presenteras nedan.  

 

1. Felaktig sär- eller sammanskrivning. 

2. Tillägg eller utelämnande av bokstav. 

3. Felaktigt dubbel- eller enkeltecknad konsonant. 

4. Utbyte av bokstav. 

5. Två eller flera fel i samma ord. 

6. Felaktigt använd versal eller gemen. 

7. Felaktigt tecknat konsonantljud (Andersson 2002:27). 

 

Som tidigare nämnt inleder Andersson med felaktig sär- och sammanskrivning där hon ger 

exempel på två varianter. Den ena varianten är ord som från början är ett ord som har blivit 

skrivet som två ord t.ex. ”ljus blå”. Den andra varianten är två ord som istället blivit skrivet 

som ett ord t.ex. ”ellerhur”. Hon menar också att den tillfälliga särskrivningen och 

sammanskrivningen ibland kan skrivas med ett bindestreck som i följande exempel ”öppet-

tiderna” samt ”full-gång”. Kategori nummer två, tillägg eller utelämnande av bokstav, visar 

hon genom exemplet ”busshållsplatsen” som har fått ett tillägg av ett extra –s, samt genom 

”tecke” (tecken) som utelämnat den sista bokstaven –n. 

Sedan följer kategori tre, felaktigt dubbel- eller enkeltecknad konsonant där hon förklarar att 

detta stavfel ofta uppstår endera genom en extra konsonant för att skapa ett långt konsonantljud, 

alternativt genom att konsonanten fattas där ljudet ska vara långt. Denna typ av stavning kan 

förekomma dels som ljudstridig: ”roppade” dels som ljudenlig: ”hoss”. Andersson fortsätter 

med att beskriva kategori fyra genom att exemplifiera ”sengen” och ”svapa” (svepa) som 

representerar ord där en bokstav har blivit ersatt av en annan felaktig bokstav. Dessa kan också, 

i enlighet med kategori tre, stavas ljudstridigt eller ljudenligt. Andersson ger två exempel till 

kategori fem, två eller flera fel i samma ord, där det ena är ”åldershem” som saknar ett led i 

mitten av ordet, samt ”advensjuk” som har en bristande struktur.  

Om eleven skriver stor bokstav (versal) efter ett kommatecken eller liten bokstav (gemen) i 

ett namn alternativt efter skiljetecken anses det vara ett fel som sorteras in i kategori sex. 

Slutligen beskriver Andersson fyra typer av konsonantljud som ofta utgör exempel på stavfel, 
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dessa är: j-ljud som t.ex. ”biliardbord”, ng-ljud ”lungnande”, långt k-ljud ”rykte” samt sj-ljud 

”brossa” (Andersson 2002:27).   

Avgränsningen för studien är primära stavfel. Det är dock en allmän svårighet att definiera 

begreppet stavfel, det vill säga vilka ord som bör vara med och inte. Ord som endast är felböjda 

kommer varken presenteras eller räknas med som stavfel i studien, eftersom verktyget inte 

känner av dessa ord som felaktiga. Detta trots att ordet möjligen inte passar i sitt sammanhang 

och inte följer skrivnormer i den aktuella meningen och kontexten.  

I studien behandlas också, utöver primära stavfel, ord som verktyget har försökt att rätta. Det 

finns därmed ord som är av gränsfall i studien. Ett sådant exempel är ordet ’jordet’. ’Jordet’ 

finns med i studien eftersom verktyget har försökt att rätta det till ’ordet’. 

 

3.3 Material och urval 

 

Till grund för studien ligger 20 elevtexter från det nationella provet i ämnet Svenska och 20 

elevtexter från det nationella provet i ämnet Svenska som andraspråk i årskurs 1 på gymnasiet. 

Texterna representerar samtliga betygssteg (A-F), utredande och argumenterande genrer och 

båda könen (kvinna eller man). Elevernas kön är inte av vikt för studien, men redovisas för att 

visa en spridning i materialet. Eftersom dessa kategorier inte kommer att användas systematiskt 

i analysen är inte urvalet anpassat så att kategorierna blir jämna. Följande tabell 1 redogör för 

fördelningen av kön, betyg, genre och termin i elevtexterna i ämnet Svenska. Begreppet termin 

redogör för när texten är skriven. Ett snedstreck innebär att informationen saknas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabell 1. Fördelning av kön, betyg, genre och termin i ämnet Svenska  

 

Text-id 

 

Kön 

 

Betyg 

 

Genre 

 

Termin 

 

B86 

 

/ 

 

E 

 

UTR 

 

VT 14 

B88 K A ARG VT 14 

B89 M C ARG VT 14 

B90 M E ARG VT 14 

B92 K A UTR VT 14 

B93 M D UTR VT 14 

B94 M F UTR VT 14 

B96 K A ARG VT 14 

B97 M E ARG VT 14 

B98 M F ARG VT 14 

B116 M B UTR VT 15 

B117 K C UTR VT 15 

B118 M E UTR VT 15 

B120 K A ARG VT 15 

B121 K D ARG VT 15 

B122 K F ARG VT 15 

B124 M B UTR VT 15 

B125 M E UTR VT 15 

B128 M A ARG VT 15 

B129 M C ARG VT 15 

 

En gemensam nämnare mellan alla elevtexter är att de representerar kursprov skrivna efter den 

nya läroplanen år 2011, Gy 2011. Elevtexterna är fördelade över fem läsår, från höstterminen 

år 2011 till och med vårterminen år 2015. Efterföljande tabell 2 redogör för fördelningen av 

kön, betyg, genre och termin i elevtexterna i ämnet Svenska som andraspråk. 
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Tabell 2. Fördelning av kön, betyg, genre och termin i ämnet Svenska som andraspråk 

 

Text-id 

 

Kön 

 

Betyg 

 

Genre 

 

Termin 

 

B5 

 

/ 

 

B 

 

ARG 

 

HT 11 

B10 K C UTR HT 11 

B15 / F ARG HT11 

B23 K C UTR VT 12 

B27 / E ARG VT 12 

B30 M F UTR VT 12 

B31 / E UTR VT 12 

B35 M D ARG VT 12 

B55 K C UTR VT 13 

B59 K E UTR VT 13 

B63 K C ARG VT 13 

B67 K E UTR VT 13 

B87 K E UTR VT 14 

B91 K F ARG VT 14 

B95 M B UTR VT 14 

B99 M E ARG VT 14 

B119 K E UTR VT 15 

B123 K B ARG VT 15 

B126 K A UTR VT 15 

B127 K C UTR VT 15 

 

Alla elevtexter i studien kan delas in i två sorters material, där det ena är elevtexterna i Word-

version som har digitaliserats av Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk, och det andra materialet består av annoterade versioner av de redan digitaliserade 

texterna i form av Excel-filer. Excel-filerna är utskrifter av den annotering som utförts av 

verktyget Swegram. Detta är genomgående för alla texter oavsett om texterna ursprungligen är 

handskrivna eller datorskrivna.  

Varje ord eleven har skrivit benämns i annoteringen som ett token och varje token blir 

kontrollerat utifrån respektive funktion av de delar som beskrivits i avsnitt 2.1. Annoteringen 

redovisas i kolumner, se återgivning av delar av annoteringen i tabell 3. I kolumn 1 anges token-
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id. Kolumn 2 i tabellen anger elevens ord, medan kolumn 3 visar den stavningsrättade versionen 

av ordet. Begreppet form syftar på det specifika ord eleven har använt och skrivit i sin text, 

inklusive hur ordet har stavats av eleven. Form efterföljs av norm som är analysverktygets 

rättning av samma ord (förkortning av normalisering). Dessa två begrepp ligger i fokus för 

undersökningens syfte. 

 

Tabell 3. (Megyesi, Näsman & Palmér 2016:3196) 

 

ID 

 

FORM 

 

NORM 

 

4  

 

kommer 

 

kommer 

5 från  från 

6 teksten texten 

 

 

Alla elevtexter är kodade och beskrivna med metadata för elevernas anonymitet men också för 

att tydliggöra den information som insamlats gällande den specifika elevtexten. Varje text 

inleds med ett mindre än tecken (<) och avslutas med ett större än tecken (>). Ett exempel på 

metadata är enligt följande: <B88 KP1 VT14 ARG A K SV ET_ _ _> 

De begrepp som tillämpas i metadatan (om informationen är tillgänglig) är text-id, test, 

datum, genre, betyg, kön, ämne, tillåtelse att publicera texterna, namn på den kommun där 

skolan finns, vilket program studenterna på gymnasiet studerar och slutligen om texten är 

skriven för hand eller på dator (Megyesi, Näsman & Palmér 2016:3194). Exemplet utgör text-

id B88, som är textens namn och kursprov 1 på gymnasiet (KP1). Därefter framgår vilket år 

och vilken termin elevtexten är skriven samt vilken genre texterna följer, argumenterande 

(ARG), utredande (UTR), berättande (BER), instruerande (INST) eller beskrivande (BESK). 

Metadatan som representerar texten i exemplet är således skriven vårterminen 2014 i genren 

argumenterande text (VT14) (ARG). Eleven har fått betyget A och det är en kvinna (K) som 

skrivit texten. Kvinnan studerar svenska (SV) och har inte givit sin tillåtelse till att publicera 

hennes text och (ET). Information om kommun, programval och om texten är skriven via dator 

(D) eller för hand (H) framgår ej. Inte alla texter har fullständig metadata på grund av att 

uppsatserna samlats in under en längre tidsperiod och för att en del uppsatser också redan hade 

blivit digitaliserade långt innan det aktuella projektet startade (Megyesi, Näsman & Palmer 

2016:3197). 
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3.4 Tillvägagångssätt i analysen 

 

 Inledningsvis började jag med det material som innehöll elevtexterna från ämnet Svenska. Jag 

arbetade med en elevtext i taget. Först kontrollerade jag elevens text i sin helhet, där jag läste 

igenom mening för mening i den löpande texten som är återgiven och inskriven i ett Word-

dokument och sedan utskriven på ett A4 papper. Detta för att upptäcka stavfel som eleven gjort. 

När jag sedan fann ord, som enligt min personliga uppfattning var eller skulle kunna vara ett 

stavfel, dubbelkollades detta alltid i Svenska Akademiens ordlista från år 2015 (den fjortonde 

upplagan) för att kontrollera ordets stavning. Svenska akademiens ordlista hänvisas ofta till 

som en slags inofficiell skrivnorm för svenska ord (SAOL 2015:8). 

Sedan gjordes en markering på att ett stavfel var funnet i den löpande texten och efter detta 

kontrollerades elevens annoterade text i Excel-dokumentet. Varje enskilt stavfel har räknas med 

varje gång det har uppkommit i texterna, även fast det har inneburit en upprepning av samma 

ord med samma typ av stavfel. Detta för att få en tydlig bild av hur många gånger stavfelet 

uppkommer hos eleverna men också för att upprepad felstavning indikerar ett faktiskt stavfel 

snarare än slarvfel. 

För att på ett mycket konkret sätt kategorisera respektive stavfel användes 

överstrykningsfärg för de funna orden i dokumentet. En blå färg för varje korrekt rättat ord, en 

orange färg för felaktigt rättade ord samt en grön färg för ord som borde vara rättade av 

verktyget, men inte är rättade. Resultaten fördes sedan över i två nya dokument, ett för 

respektive ämne, för att ge en överblick över varje färgkategori. Dessa kategorier beräknades 

sedan i procent  och jämfördes mot varandra för att få fram ett resultat som redogjorde för hur 

stor andel av orden som rättades, inte rättades eller rättades felaktigt.  

Det sista som gjordes var två sammanställningar av antalet funna stavfel baserat på 

Anderssons mall, som visade de mest förekommande stavfelen hos elever med svenska som 

modersmål och elever med svenska som andraspråk. 

Ett möjligt alternativ till Anderssons mall för stavningskategorisering är Larssons (1984) 

kategorisering. Valet föll dock på Helena Anderssons stavningsmall eftersom Larssons mall 

snarare grundar sig på rättskrivningsprov än elevuppsatser (Larsson 1984:257). Anderssons 

stavningsmall är också mer relevant för uppsatsens ändamål eftersom den är baserad på både 

svenska och svenska som andraspråkselever.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras undersökningsresultatet. Resultatet har delats in i fyra delar där jag 

först redovisar hur Swegram har rättat korrekt, inte rättat och felaktigt rättat de uppkomna 

stavfelen i ämnet Svenska. I avsnittet som följer redogör jag för de tre största 

stavfelskategorierna efter indelningen av Helena Anderssons mall (2002) hos elever som 

studerar Svenska 1. I det tredje avsnittet presenteras Swegrams rättning i ämnet Svenska som 

andraspråk och slutligen sammanfattar jag de tre största stavfelskategorierna hos svenska som 

andraspråkseleverna.  

 

4.1 Swegram i elevtexterna i Svenska 1 

I elevtexterna i ämnet Svenska fann jag att eleverna tillsammans har skrivit totalt 9976 ord 

fördelat på de 20 texterna. Den sammanlagda mängden stavfel som jag fann i elevtexterna 

beräknades till 64 stycken. Antalet stavfel dividerades med totala mängden ord för att 

konstatera hur många procent av alla ord som var stavfel. Beräkningen visade att 0,6 % av den 

totala mängden ord var stavfel. 

De rättade stavfelen, det vill säga ord som korrigerats eller ändrats oavsett korrekt eller 

felaktigt, var totalt 22 till antalet beräknat på de 64 stavfelen. Fördelningen över de tre delarna 

korrekt rättade, icke-rättade och felaktigt rättade ord av den sammanlagda mängden stavfel har 

sammanställts och visas i figur 1.  

 

 

Figur 1. Sammanställning av rättade, icke-rättade och felaktigt rättade stavfel. 

Korrekt rättade 
ord
28%

Felaktigt rättade 
ord
6%

Icke rättade ord
66%

Antalet korrekt rättade, felaktigt rättade och icke rättade ord av 

den totala mängden stavfel i Svenska 1
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Resultatet har avrundats till närmaste heltal och som figuren visar utgör de rättade orden ganska 

precis en tredjedel av den totala mängden stavfel (28% + 6% = 34%). De andra två tredjedelarna 

(66%) utgörs av de stavfel som inte har blivit rättade av Swegram.  

De felaktigt rättade orden är 4 till sitt antal och bidrar med 6% av den totala mängden. De 

felaktigt rättade orden presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Alla felaktigt rättade ord, SV 

 

Metadata 

 

Stycke, mening 

 

Form (elevens) 

 

Norm (rättad) 

 

Kategori 

 

1. B97 

 

5.1 

 

Elitegymnasium 

 

Elitgymnasium 

 

5 

2. B97 7.1 Elitegymnasien Elitgymnasierna 5 

3. B121 4.3 sjänka sänka 7 

4. B116 4.2 utsött utsatt 2 

 

Som tabell 4 visar har Swegram rättat de två översta orden genom att ta bort det överflödiga -e 

som hamnat mitt i orden men har istället behållit versalen i början av ordet. Sedan har Swegram 

rättat ”sjänka” till sänka genom att ta bort bokstaven –j och utsött fick bokstaven -a istället för 

elevens ursprungliga bokstav –ö. De kategorier vars stavfel Swegram inte har rättat tillhör som 

tabellen visar kategori 5: Två eller flera fel i samma ord, kategori 7: Felaktigt tecknat 

konsonantljud samt kategori 2: Tillägg eller utelämnande av bokstav. 

För att ge en bild av hur orden ser ut i den aktuella kontexten och för att visa att Swegram 

har gjort en felaktig rättning följer korta utdrag med ovanstående exempel: 

 

1. ”att gå på Elitegymnasium som bara” 

2. ”något av Elitegymnasien men jag” 

3. ”vill kanske sjänka pengarna” 

4. ”risken för att bli utsött” 

 

De tre första exemplen är väldigt tydliga som de är. Eftersom elitgymnasium inte är ett namn 

eller inledningen i en ny mening så ska inte versal förekomma. I exempel nummer 3 vill 

författaren med största sannolikhet skänka pengarna eftersom texten handlar om konsumtion 

samt rika och fattiga länder. Swegram har dock rättat ”sjänka” till sänka. ”Sjänka” kan vara ett 

tecken på att eleven har gjort en ljudenligstavning som verktyget inte kan rätta. 
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Exempel nr 4 kan tolkas mer problematiskt eftersom, precis som tabell 4 visar, Swegrams 

rättning ”utsatt” skulle kunna vara korrekt i sammanhanget, om det inte vore för att det tillhör 

ett citat som flertalet elever hänvisat till i andra texter, där ordet skrivs som ”utstött”.  

Den andel som beskriver korrekt rättade ord innefattar en knapp tredjedel av helheten med 

sina 28% av den totala mängden stavfel och 18 ord. Dessa ord utgörs av olika ordklasser och 

stavfel. De korrekt rättade orden redovisas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Alla korrekt rättade ord, SV 

 

Metadata 

 

Stycke, mening 

 

Form (elevens) 

 

Norm (rättad) 

 

Kategori 

 

1. B86 

 

3.3 

 

pga 

 

p.g.a 

 

1 

2. B87 2.1 orimmligt orimligt 3 

3. B97 3.1 fitt fritt 2 

4. B97 12.1 hammner hamnar 3 

5. B97 19.1 sorligt sorgligt 2 

6. B97 20.1 sverige Sverige 6 

7. B98 2.3 livstil livsstil 2 

8. B116 5.5 vanförställningar vanföreställningar 2 

9. B116 5.5 vanförställningar vanföreställningar 2 

10. B118 2.1 andledningarna anledningarna 2 

11. B118 2.2 klass rummet klassrummet 1 

12. B121 4.1 igentligen egentligen 4 

13. B122 3.5 heldre hellre 4 

14. B124 3.5 della dela 3 

15. B129 6.1 skoleelev skolelev 2 

16. B129 8.2 kuskaper kunskaper 2 

17. B129 9.5 Ungdommen Ungdomen 3 

18. B125 3.3 tåler tåles 5 

 

Den sista raden i tabell 5 beskriver att eleven har formulerat ordet ”tåler” i ett sammanhang där 

ordet med hög sannolikhet ska representera ordet ”tål”. Swegram har däremot rättat ordet till 

”tåles”. SAOL är en digital version av den Svenska akademiens ordlista, 13:e upplagan. Enligt 

denna finns det inte något ord med stavningen ”tåler” som har en betydelse. Däremot är ”tåles” 

en fungerande passiv alternativ böjningsform av ”tåla” (SAOL 13).  
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Det framgår också av tabell 5 att många av de rättningar som Swegram gjort innebär en 

korrigering av stavfel som ingår i kategori 2: Tillägg eller utelämnande av bokstav samt 

kategori 3: felaktig dubbel- eller enkeltecknad konsonant. 

Majoriteten av de stavfel som uppkom i studien är olika typer av stavfel som inte är rättade 

av Swegram. Det är ord som varierar i ordklasser och typer av stavfel, utgör 66% av alla stavfel 

och är 42 till antalet. Gruppen innefattar en stor mängd ord som kan konstateras som väldigt 

tydliga och ’uppenbara’ stavfel men också några som verkar vara kontextbundna och därför 

möjligen är för komplexa för Swegram att behärska. I tabell 6 presenteras ett urval över 20 ord 

som representerar ungefär hälften av de 42 stavfelen som inte har blivit rättade av Swegram.   

 

Tabell 6. Delar av de ord som Swegram inte har rättat, SV 

 

Metadata 

 

Stycke, mening 

 

Form (elevens) 

 

Norm (rättad) 

 

Kategori 

 

1. B89 

 

6.6 

 

vuxen världen 

 

vuxen världen 

 

1 

2. B94 1.3 positiva (ny mening) positiva (ny mening) 6 

3. B94 4.2 Vist Vist 3 

4. B94 4.2 jätte bra jätte bra 1 

5. B94 4.5 tillexempel tillexempel 1 

6. B97 8.1 Handboll Handboll 6 

7. B97 10.1 super viktigt super viktigt 1 

8. B97 11.1 nu förtiden nu förtiden 1 

9. B97 14.1 ANNA EKSTRÖM ANNA EKSTRÖM 6 

10. B97 21.1 Jag Jag 6 

11. B98 3.1 skolverket skolverket 6 

12. B98 3.1 svenska dagbladet svenska dagbladet 6 

13. B98 3.1 skolverkets skolverkets 6 

14. B118 2.1 tal rädd tal rädd 1 

15. B118 3.2 utstöt utstöt 3 

16. B121 3.2 slentrianmessiga slentrianmessiga 4 

17. B121 3.5 köpevanor köpevanor 2 

18. B122 3.4 Svergie Svergie 7 

19. B122 3.8 Svergies Svergies 7 

20. B129 6.5 inlämnings uppgifter inlämnings uppgifter 1 
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Det första ordet i tabellen är ett exempel på särskrivning, vilket tydliggörs i exempel 1 där 

eleven har skrivit isär ”vuxen världen”. Exempel 2 är fel på grund av att eleven inte inleder 

meningen med versal. Sedan följer ”Vist” där det saknas en dubbelteckning av konsonanten.  

Därefter syns ytterligare fyra exempel på sär- och sammanskrivningar bortsett från 

”Handboll” som har skrivits med versal mitt i meningen. Sedan följer ett namn som felaktigt 

skrivits med versaler och ordet ”jag” med versal där det ej ska förekomma. Däremot saknas 

versal på både ”Skolverket”, ”Svenska Dagbladet” och ”Skolverkets”. Swegram har inte rättat 

särskrivningen i exempel 14; ”tal rädd”. I exempel 15 har eleven uteslutit ett extra –t vilket har 

resulterat i ”utstöt” och i exempel 16 har eleven bytt ut bokstaven –ä mot bokstaven –e som 

resulterar i ”slentrianmessiga”. Detta följs av ”köpevanor” som har fått ett extra –e. 

Swegram har inte rättat omkastningen av bokstäverna -i och -g i det ord som syftar till 

”Sverige”. Det bör uppmärksammas att Swegram i kategorin korrekt rättade ord ovan (tabell 5, 

exempel 6) rättade ordet ”sverige” som hade skrivits med inledande gemen, men inte rättar det 

ovannämnda exemplet med omkastade bokstäver. Det rättstavade ordet med inledande gemen 

skrevs i kontexten ”I det moderna sverige” och omkastningen av bokstäverna hittades i  

kontexterna ”Vi i Svergie” och ”Svergies ekonomi”. Slutligen har inte Swegram rättat den 

särskrivning som synliggörs i tabellens sista exempel. 

Det är också möjligt att urskilja att många av de ord i tabellen som inte har rättats av 

Swegram ingår i kategori 1: Felaktig sär- eller sammanskrivning och kategori 6: Felaktigt 

använd versal eller gemen.  

 

 

4.2 Stavningsproblem hos elever i Svenska 1  

 

I de 64 stavfel som har urskilts i texter av elever i ämnet Svenska finns det framför allt tre 

kategorier som är mest framträdande. Som visas i figur 2 är det kategori 1: Felaktig sär- eller 

sammanskrivning, kategori 2: Tillägg eller utelämnande av bokstav samt kategori 6: Felaktigt 

använd versal eller gemen som är de dominerande stavfelskategorierna. I figur 2 visas alla 

stavfelskategorier och det antal fel som påträffats i varje kategori. 
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Figur 2. Indelning av stavfel enligt Helena Anderssons (2002) kategorier 

 

Kategori 1: Felaktig sär- eller sammanskrivning, är den kategori som har flest förekomster och 

hittas i flertalet elevtexter. Stavfelet representerar inte en särskild betygsnivå utan finns fördelat 

över nästintill hela betygsskalan. Kategori 1 omfattar också flest antal elever, då 8 av 20 elever 

har en felaktig sär- eller sammanskrivning i sin text. Några exempel på ord ur kategori 1 är 

”själv förtroende”, ”jätte bra”, ”klass rummet” och ”inlämnings uppgifter”. Kategori 2 och 

kategori 6 har ungefär lika många stavfel i sina kategorier. Kategori 2: Tillägg eller 

utelämnande av bokstav kan exemplifieras genom ord som ”kuskaper” ”vanförställningar” 

”andledningarna” och ”köpevanor”. Kategori 6: Felaktigt använd versal eller gemen handlar 

om att eleverna ofta använder versal som första bokstav i ett ord, mitt i en mening, genom ett 

ord som ej betecknar namn eller myndighet. Där eleven sedan förväntas tillämpa versal används 

inte detta, till exempel i ”Jag”, ”Pallar”, ”skolverket” och ”svenska dagbladet”.  

 

4.3 Swegram i elevtexterna i Svenska som andraspråk 1 

 

Svenska som andraspråkseleverna har tillsammans skrivit 9314 ord i de 20 texterna. Antalet 

funna stavfel är totalt 145 stycken. För att beräkna andelen stavfel av den totala mängden ord 

dividerades de 145 stavfelen med den totala mängden 9314 ord. Resultatet av beräkningen 

visade att 1,6 % av alla ord var stavfel. De ord som har blivit rättade, oavsett en korrekt eller 

felaktig rättning, är 67 stycken. Denna summa dividerades sedan med de 145 stavfelen, för att 
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klargöra hur stor andel som har rättats av Swegram. Beräkningen visade att Swegram har rättat 

46,2 % av stavfelen. Fördelningen över de tre delarna korrekt rättade, icke-rättade och felaktigt 

rättade ord av den sammanlagda mängden stavfel har sammanställts och visas i figur 3.  

 

 

Figur 3. Sammanställning av rättade, icke-rättade och felaktigt rättade stavfel. 

 

Procentandelarna i figur 3 har avrundats till närmaste heltal och klargör att de rättade delarna 

tillsammans utgör nästintill hälften av den totala mängden rättade ord (41 % + 5 % = 46 %). 

Resterande 54 % består av de stavfel som inte blivit rättade av verktyget.  

De felaktigt rättade orden omfattar 5 % och är 7 till sitt antal. De sju felaktigheterna 

presenteras i tabell 7. 
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Tabell 7. Alla felaktigt rättade ord, SVAS 

 

Metadata 

 

Stycke, mening 

 

Form (elevens) 

 

Norm (rättad) 

 

Kategori 

 

1. B5  

 

2.3 

 

jordet 

 

ordet 

 

4 

2. B5 5.4 fakter faktor 5 

3. B5 5.6 ljugt ljust 2 

4. B5 7.3 synnen synen 4 

5. B10 2.1 ömta ömt 4 

6. B30 4.9 idea ide 2 

7. B91 3.9 ensam stånda ensam stående 5 

 

Det första exemplet utgörs av elevens ord ”jordet” som inte är ett existerande ord, som därför 

konstateras som ett stavfel, men ändock är fullt förståeligt och som sannolikt avser ”jorden”. 

Swegram har rättat ordet genom att ta bort den första bokstaven –j, så att det blir ett riktigt ord 

dock inte det ord som passar i kontexten. Samma elev har också skrivit ”fakter” och ”ljugt”, 

där ”fakter” förmodligen är ett försök till att skriva fakta i plural och ”ljugt” syftar till ”ljugit”. 

Swegram har bytt ut bokstaven –e ”fakter” och istället lagt dit bokstaven –o ”faktor” och genom 

detta skapat ett korrekt ord, men som är felaktigt i sammanhanget.  

Ordet ”ljugt” har blivit ”ljust” genom att byta ut en bokstav och ”synnen” i exempel 4 har 

blivit synen, men i kontexten passar ”sinnen”. ”Ömta” som beskrivs som ”hans ömta porslin” i 

elevtexten, det vill säga, ”hans ömtåliga porslin”. Swegram har istället tagit bort ett –a och 

skapat ordet ”ömt”. I exempel 6 har Swegram tagit bort bokstaven a- så att ordet blir det som 

åsyftas, men har däremot utelämnat accenttecknet som ska finnas ovanför bokstaven –e, vilket 

gör att detta ord får en annan betydelse än det som passar i elevtexten.  

Slutligen har Swegram rättat ”ensam stånda” till ”ensam stående”. Eleven har kastat om och 

utelämnat bokstäver i ordet och Swegram har korrigerat detta. Swegram har däremot inte 

upptäckt den särskrivning som förekommer utan har låtit den passera, vilket gör att detta är en 

felaktig rättning. 

Tabellens sista kolumn visar också att Swegram haft svårigheter med kategori 2: Tillägg 

eller utelämnande av bokstav, kategori 4: Utbyte av bokstav och kategori 5: Två eller flera fel 

i samma ord.   

De 41% som representerar andelen med korrekt rättade stavfel innehåller 60 ord och 

varierande ordklasser. Tabell 8 visar ett urval över 20 av totalt 60 stavfel rättade av Swegram.  
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Tabell 8. Delar av de korrekt rättade orden, SVAS 

 

Metadata 

 

Stycke, 

mening 

 

Form (elevens) 

 

Norm (rättad) 

 

Kategori 

 

1. B5 

 

6.3 

 

kännslor 

 

känslor 

 

3 

2. B15 1.10 menning mening 3 

3. B27 2.9 interessen intressen 2 

4. B30 5.2 utrycker uttrycker 3 

5. B59 3.3 utbilning utbildning 2 

6. B59 5.4 kilar killar 3 

7. B63 5.6 bedömmas bedömas 3 

8. B67 2.8 förväntingssamhälle förväntningssamhälle 2 

9. B95 1.2 lagskamrater lagkamrater 2 

10. B95 1.2 småningsom småningom 2 

11. B95 1.7 sverge Sverige 7 

12. B95 1.9 synonimer synonymer 4 

13. B95 1.20 kommunisera kommunicera 4 

14. B99 1.27 trakigare tråkigare 4 

15. B99 2.3 lärutbildningen lärarutbildningen 5 

16. B99 3.3 liksvärdigt likvärdigt 2 

17. B99 4.2 fridtiden fritiden 2 

18. B99 5.1 lärutbildningen lärarutbildningen 5 

19. B119 2.14 utrycka uttrycka 3 

20. B126 3.1 puplicerad publicerad 4 

 

Orden utgör exempel på många olika typer av stavfel och Swegram rättar merparten av 

Anderssons kategorier, dock visar tabellen att varken kategori 1: Felaktig sär- eller 

sammanskrivning och kategori 6: Felaktigt använd versal eller gemen, finns med bland de 

rättade stavfelen och kategorierna. 

Den största delen av alla stavfel har inte blivit rättade av Swegram. Det handlar om 78 ord 

med olika stavfel som utgör 54% av den totala mängden stavfel.  

Tabell 9 redogör för 20 av 78 utvalda ord, vilket motsvarar ganska precis en fjärdedel av alla 

de stavfel som inte har blivit rättade av verktyget.   
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Tabell 9. Delar av de icke rättade orden, SVAS 

 

Metadata 

 

Stycke, mening 

 

Form (elevens) 

 

Norm (rättad) 

 

Kategori 

 

1. B15 

 

1.9 

 

vi (ny mening) 

 

vi 

 

6 

2. B15 1.18 tillsist tillsist 1 

3. B15 1.18 lyckads lyckads 2 

4. B30 4.2 fram för allt fram för allt 1 

5. B31 5.2 den (titel) den 6 

6. B55 5.3 sluter (kämpar) sluter 4 

7. B67 4.2 Engligt Engligt 2 

8. B67 4.7 va (glad) va 2 

9. B87 3.7 matt matt 3 

10. B91 3.5 födes födes 3 

11. B91 3.7 o avsätt o avsätt 5 

12. B99 3.13 lätta påverkade lätta påverkade 5 

13. B99 3.17 jätte lång jätte lång 1 

14. B99 3.20 jätte tidigt jätte tidigt 1 

15. B119 2.12 plast plast / 

16. B119 2.12 för (i tiden) för 3 

17. B119 2.12 överlevnads chanser överlevnads chanser 1 

18. B119 2.14 plast plast / 

19. B119 2.13 utstöt utsöt 3 

20. B119 2.14 plast plast / 

 

I tabellens första exempel ska det vara versal vid ny mening. Detta följs av exempel 2 som är 

en sammanskrivning. I exempel 3 och 4 visas ”lyckads” som tappat en bokstav samt ”fram för 

allt” som är en särskrivning. Sedan följer ”den” som ska ha versal vid titel. Därefter visas 

”sluter” där eleven har skrivit ett –e istället för ett –a, vilket gör att ordet inte får rätt betydelse. 

”Engligt” har också fått en extra bokstav i form av ett –g, vilket gör att ordet kan sägas ha tappat 

sin betydelse. Istället för ”var” har eleven skrivit ”va” och saknar ett –r. Där eleven har skrivit 

”matt” åsyftas ordet ”mat” och i exempel nummer 10 urskiljs ordet ”födes” som inte har blivit 

korrigerat till ”föddes”. Detta följs av ”o avsätt” som både innehåller en särskrivning och en 

felaktig bokstav. I exempel 12, 13 och 14 visas tre olika särskrivningar där ordet ’lätta 
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påverkade’ också har fått ett extra –a. Exempel 15, 18 och 20 redovisas sist i avsnittet. Ordet i 

exempel 16; ”för” har tappat en bokstav. I exempel 17 är det återigen en särskrivning som 

passerat och i exempel 19 en saknad bokstav, som ger ordet ”utstöt” istället för ”utstött”. 

Slutligen finns det tre exempel (nr 15, 18 och 20) där eleven har bytt plats på två bokstäver i 

samma ord vid tre olika tillfällen i texten. Eleven har genom detta formulerat ”plast” i alla 

meningar där hen menar ”plats”. Swegram har inte rättat detta, möjligen eftersom plast är ett 

existerande och fungerade ord idag dock med en annan betydelse.  

Tabellen visar också att kategori 1: Felaktig sär- eller sammanskrivning, är den kategori med 

flest antal stavfel i den orättade delen av Swegram. 

 

 

4.4 Stavningsproblem hos elever i Svenska som andraspråk 1 

 

Genom den indelning i Helena Anderssons stavningskategorier som gjordes av totalt 145 

stavfel hos eleverna med svenska som andraspråk framträdde framför allt tre kategorier som 

var dominerande. Dessa kategorier är kategori 4: Utbyte av bokstav, kategori 2: Tillägg eller  

utelämnande av bokstav och kategori 3: Felaktigt dubbel- eller enkeltecknad konsonant. En 

sammanställning av alla kategorier visas i figur 4. 

 

 

Figur 4. Indelning av stavfel enligt Helena Anderssons (2002) kategorier 
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Kategori 4 och 2 är de kategorier där absolut flest stavfel hamnar i svenska som 

andraspråkstexterna. Kategori 4: Utbyte av bokstav, har 39 av 145 stavfel. Att byta ut en 

bokstav enligt kategori 4 förekommer både hos de kvinnliga och de manliga skribenterna. 

Stavfelet representerar inte någon särskild betygsnivå, utan det förekommer i hela betygsskalan. 

Fyra exempel av de stavfel som finns i kategori 4 följer här: ”ilske” ”synonimer” ”trakigare” 

”hälst” och ”framot”.   

Kategori 2: Tillägg eller utelämnande av bokstav ligger också betydligt högre än de flesta 

andra kategorier, 37 av 145 stavfel. Denna kategori fanns också hos flest individer, då 16 av 20 

svenska som andrapråkselever hade ett tillägg eller utelämnande av bokstav vid åtminstone ett 

tillfälle i sin text. I denna kategori finns det inte heller något samband med betygsnivå och 

stavfelen representeras av bägge könen. Några exempel på stavfel  som tydliggörs i kategori 2: 

”type” ”förväntingssamhälle” ”kaske” och ”sughet”. 

Den tredje största kategorin med totalt 25 stavfel omfattade näst flest antal svenska som 

andraspråkselever då 14 av 20 elever har felaktig dubbel- eller enkeltecknad konsonant 

någonstans i den skrivna elevtexten. Ett antal av de stavfel som är vanligt förekommande kan 

exemplifieras genom ”vilkor” ”orättvisst” ”aldrig” och ”kännslor”  

Den totala mängden stavfel i figur 4 beräknas till 142. Det finns därmed 3 ord som inte 

platsar in i någon av Helena Anderssons stavningskategorier. Dessa är ordet ”plast” felstavat 

tre gånger. Att eleven skriver ”plast” istället för ”plats” upprepade gånger visar att stavningen 

i ordet, för den aktuella eleven, är problematisk. Eftersom Helena Andersson inte har någon 

kategori för omkastade bokstäver kan det vara en sådan kategori som behöver skapas inför 

eventuella fortsatta undersökningar. 

 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet visar att Swegram i texter från ämnet svenska rättade 33,8% (avrundat till 34%) av 

den totala mängden stavfel, 64 stycken. Av denna procentandel var 28% korrekt rättat, varav 

6% var felaktigt rättat. 66% av stavfelen blev inte rättade av Swegram i ämnet Svenska.  

I Svenska som andraspråk fanns det totalt 145 stavfel och Swegram rättade 46,2% (avrundat 

till 46%) av dessa varav 41% var korrekt rättat och 5% av stavfelen var felaktigt rättade. De ord 

som inte rättades alls beräknades till 54%. Resultatet visar därmed att Swegram har rättat 

svenska som andraspråkstexterna något bättre än elevtexterna i Svenska.  
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Båda elevgrupperna har dock höga andelar ord som inte har rättas av Swegram. De ord som 

inte rättas varierar i ordklass och betydelse. Swegrams rättning visar att den orättade andelen 

ord består av många stavfel som tillhör kategori 1: Felaktig sär- eller sammanskrivning och hos 

sve-eleverna också kategori 6: Felaktigt använd versal eller gemen. Den rättade andelen ord 

består av många stavfel ur kategori 2: Tillägg eller utelämnande av bokstav och kategori 3: 

Felaktigt dubbel- eller enkeltecknad konsonant, gemensamt för båda elevgrupperna. 

Det är dock möjligt att konstatera att Swegram sällan, oavsett ämne, rättar felaktigt eftersom 

båda elevgrupperna hade en låg procentuell andel i denna del av verktygets stavningsrättning. 

De ord som uppkom i denna del följer: ”ensam stånda”, ”idea”, ”jordet”, ”fakter”, ”ljugt”, 

”synnen”, ”ömta”, ”Elitegymnasium”, ”Elitegymnasien”, ”sjänka” och ”utsött”. Det som 

synliggörs är att stavfelen innefattar många olika typer av stavfel med både särskrivning, 

felaktig versal och tillägg eller utelämnande av bokstav där den gemensamma nämnaren för 

båda elevgrupperna är kategori 5: Två eller flera fel i samma ord. 

De vanligaste stavfelen i ämnet svenska är felaktig sär- eller sammanskrivning, tillägg eller 

utelämnande av bokstav samt felaktigt använd versal eller gemen. De vanligaste stavfelen hos 

svenska som andraspråkseleverna är utbyte av bokstav, tillägg eller utelämnande av bokstav 

och felaktigt dubbel- eller enkeltecknad konsonant. Gemensamt för dem bägge är att tillägg 

eller utelämnande av bokstav  är den näst största kategorin. Många av de stavfel som Swegram 

rättat, inte rättat eller felaktigt rättat varierar mellan stavfelskategorierna vilket gör att det inte 

är möjligt att synliggöra något tydligt mönster i Swegrams rättning. Likheter, skillnader och 

samband diskuteras mer ingående under nästa kapitel som också är studiens näst sista del.  
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5. Diskussion och avslutande kommentarer 

 
Studiens syfte är att bidra till elevspråksforskning inom ämnet svenska som andraspråk genom 

att kontrollera tillförlitligheten i ett automatiskt analysverktyg anpassat för analys för 

elevtexter. Studiens syfte innefattar också att bidra med en bild över vanligt förekommande 

stavningsproblematik hos andraspråkstalare i jämförelse med elever som har svenska som 

modersmål. I resultatdelen redogör jag för hur Swegram rättar korrekt, icke rättar och felaktigt 

rättar stavfel i elevtexter i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Jag sammanställer 

också de tre största stavfelskategorierna hos de båda elevgrupperna. I detta avsnitt diskuterar 

jag resultaten och jämför de två ämnena samt relaterar detta till delar av den tidigare 

forskningen.  

Resultatet visar att Swegram har rättat svenska som andraspråkstexterna bättre än 

elevtexterna i Svenska. I förhållande till varandra har texterna i Svenska procentuellt högre 

andelar både i felaktigt rättade och icke rättade stavfel, men också lägre procent korrekt rättade 

stavfel. Svenska som andraspråkstexterna har en högre andel korrekt rättade stavfel och lägre 

andel icke rättade och felaktigt rättade ord.  

Det finns dock inte något konkret eller exakt mönster att urskilja i  Swegrams rättning. Mitt 

material är begränsat, varför resultatet måste tolkas med försiktighet. Ett större antal elevtexter 

hade gett ett statistiskt sett säkrare resultat.  

Jesper Näsman hade inte några elevtexter från ämnet Svenska som andraspråk med i sin 

undersökning, dock konstaterade han att verktyget var anpassat och konstruerat för korrekt 

skriven och stavad svenska, vilket gjorde att det hade varit problematiskt när texter från yngre 

barn inkluderades i hans undersökning (Näsman 2015:33). Resultatet i min studie är intressant 

eftersom sva-texter kan förmodas vara mer avvikande från etablerade skrivnormer i förhållande 

till sve-texter (Andersson 2002:26). I samband med det skulle det också vara möjligt att tro att 

sva-texterna skulle ha en högre andel orättade ord i jämförelse med sve-texterna för att det 

skulle innefatta stavfel eller formuleringar som verktyget inte skulle känna igen och därför inte 

rätta dessa ord. Det är en gissning som inte kan styrkas av den här studien.  

Den korrekt rättade andelen stavfel i respektive ämne är också relevant, 28% i sve-texterna 

och 41% i sva-texterna eftersom det är den högsta procentuella skillnaden mellan de två ämnena 

i verktygets rättning. Tidigare i resultatdelen redovisades också att verktyget ofta rättar, men 

långt ifrån helt konsekvent, kategori 2: Tillägg eller utelämnande av bokstav och kategori 3: 

Felaktigt dubbel- eller enkeltecknad konsonant. Utöver detta är inte möjligt att urskilja något 
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tydligt mönster i verktygets rättning och varför det lämnar en viss typ av stavfel utanför och 

rättar dem i andra fall.  

Att Swegram har en hög procentandel stavfel som inte har blivit rättade i både svenska och 

svenska som andraspråkstexterna är tydligt. Swegram rättar sällan eller nästintill aldrig felaktig 

versal eller gemen. Den rättning som gjordes från gemen till versal var när två elever hade 

skrivit Sverige med gemener varav den ena också hade missat en bokstav. Utöver detta 

inträffade det inte vid något annat tillfälle.  

Verktyget rättar också mycket få sär- eller sammanskrivningar vilket delvis kan förklara den 

höga andelen orättade ord i elevtexterna i ämnet Svenska, eftersom den största stavfelskategorin 

i elevtexterna i Svenska var just felaktig sär- eller sammanskrivning. Detta konstaterades också 

vara den största stavfelskategorin i Kent Larssons undersökning (1984:266). Att det fortfarande 

är den största stavfelskategorin hos elever med svenska som modersmål efter 32 år gör denna 

undersökning högst relevant för studier kring elevers stavning. 

Helena Andersson presenterade i sin undersökning att eleverna med svenska som modersmål 

visade sämre resultat i tillägg eller utelämnande av bokstav, vilket hon sedan förklarade genom 

snabba tankegångar alternativt slarv (2002:29). Min undersökning visade däremot att kategori 

2: Tillägg eller utelämnande av bokstav, var den andra största kategorin i bägge elevgrupperna. 

Siffrorna mellan grupperna skiljer sig givetvis efter den totala mängden stavfel.  

Att eleverna tänker för fort i förhållande till skrivhastighet är förmodligen en vag förklaring 

till att de stavar fel. Detta för att de allra flesta elever med hög sannolikhet skriver sina texter 

på dator och inte för hand, vilket gör att de i en större utsträckning förmodligen hinner skriva 

ned sina tankegångar. Detta resonemang grundar sig i en tanke om att den elevtext som är ’äldst’ 

i denna studie är från ht -11 och att många skolor med all förmodan skrev sina nationella prov 

på dator vid den tidpunkten. Resonemanget är dock ett antagande och inte något som kan 

bekräftas i min undersökning. Att eleverna slarvar är däremot mer sannolikt, vilket kan 

förklaras med Kent Larssons resonemang om varierande uttal och övergeneraliseringar snarare 

än bristande kunskaper gällande språkets korrelation (1984:270).  

Andersson redogjorde också för att andraspråkseleverna hade flera stavfel än 

modersmålseleverna i följande kategorier: två eller flera fel i samma ord, felaktigt tecknat 

konsonantljud och utbyte av bokstav (Andersson 2002:28). I min undersökning är det en av de 

tre kategorierna som stämmer överens med Anderssons, vilken är kategori 4: Utbyte av bokstav, 

som också är den största stavfelskategorin hos andraspråkseleverna. Som exempel på kategori 

4 i Anderssons undersökning visas ”framot” där ordet förklaras genom en växling av vokal och 

sifforna i min undersökning bekräftar att denna problematik fortfarande är aktuell. Andersson 
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beskriver den dock som förståelig med tanke på de ljud som finns i svenskan och inte i andra 

språk (Andersson 2002:28).  

Kent Larsson menade att många elever inte använder versaler eller gemener vid rätt tillfälle 

och att detta i hans avhandling var den tredje största kategorin hos modersmålstalare (Larsson 

1984:266). Detta kan också bekräftas i min studie där det även här är den tredje största kategorin 

hos modersmålstalare och fjärde plats hos andraspråkstalarna. Det ska också tilläggas att många 

elever idag har automatisk stavningskontroll, där datorns stavningsprogram rättar till versal vid 

ny mening, så andelen gemener vid ny mening har förmodligen pressats ned tack vare detta 

men förekommer trotsallt iallafall. Att elever inte använder stor och liten bokstav vid rätt 

tillfälle kan förmodligen också bindas till slarv eller lättvindighet. En gissning är att eleverna 

vet att mottagaren förstår vad som åsyftas och att det därför inte är av någon större vikt enligt 

dem.  

Även Helena Andersson lyfter att eleverna är slarviga när det gäller stor och liten bokstav. 

Hon menar att det är ett större problem hos modersmålstalarna. Det är också möjligt att genom 

Larssons (1984) avhandling bekräfta att problematiken finns och har funnits länge hos 

modersmålstalarna och att det finns belägg för resultaten kring modersmålstalarna. Däremot 

menar Andersson att det förekommer i bägge grupperna (Andersson 2002:28) och 

problematiken med stor och liten bokstav synliggörs, som tidigare nämnt, även i den här 

studien.  

I Anderssons mall fanns det inte någon stavningskategori för ord vars bokstäver har bytt 

plats. De ord som är i åtanke är ”plast” orden. Dessa ord upprepades tre gånger, vilket kan antas 

vara lite i ett sammanhang som detta, men bör ändå få utrymme. Ordens upprepning indikerar 

på en stavningsproblematik och för att Anderssons mall ska vara komplett skulle det behövas 

en särskild kategori för ord som dessa.  

Ytterligare en kategori som enligt Andersson var en av de största var felaktigt tecknat 

konsonantljud. I denna undersökning fann jag bara ett ord i ämnet svenska som andraspråk och 

tre ord, varav två var en upprepning av samma ord i ämnet svenska, något som dock tyder på 

en stavningsproblematik. Detta kan givetvis vara på grund av min egen uppfattning och 

tolkning av var orden ska placeras, eller så kan det vara datorernas stavningsprogram som 

hjälper eleverna. Det kan givetvis också vara en pågående förändring hos andraspråkseleverna 

med tanke på att Anderssons rapport är från år 2002.  

I min undersökning uppkom ett felaktigt rättat ord; ”sjänka” som jag klassade som en 

ljudenlig stavning. Ordet ”sjänka” var problematiskt för Swegram att rätta till det korrekta ordet 
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”skänka” eftersom Swegram istället för att byta ut en bokstav, tog bort bokstaven –j så att 

resultatet blev ”sänka”.  

Några av de stavfel som uppkom räknades inte med, eftersom avsikten var ’tydliga’ stavfel, 

dvs fel som var primära stavfel. Detta kan ha påverkat resultatet något, vilket bör tas i 

beaktande.  

Näsmans studie konstaterade att det behövdes ett stavningsprogram och denna undersökning 

har, efter rimligt tidsomfång, gjort en mindre kontroll av verktygets tillförlitlighet. En slutsats 

som kan dras av min undersökning är att analysverktyget Swegram har ett behov av en fortsatt 

utveckling efter detta, för att det ska vara effektivt och pålitligt.    

Att hjälpa elever att stava rätt är inte någon lätt process. Denna undersökning har visat att 

det finns brister i elevers stavning inom ett antal områden, en del av dessa områden är nya och 

andra stavfel är kvar åtminstone sedan år 1984. Att elever slarvar i sitt skrivande grundar sig 

förmodligen i många olika orsaker, varav några har nämnts ovan. En faktor som inte omnämnts 

är stress. I dagens undervisning i gymnasiet är det möjligt att skrivandet ses som ’ett moment’ 

som ska klaras av inom en viss tid. Avspeglas detta i sve-elevernas texter? Larsson menade att 

det bör ges mer tid till att läsa och att skriva (Larsson 1984:270), vilket kan vara en lösning på 

de slarvfel som uppkommer hos de elever som läser Svenska 1.  

Axelsson och Magnusson menar att en speciell tidskurva inte har någon direkt inverkan på 

svenska som andraspråkselevernas texter och korrekthet (Axelsson & Magnusson 2012:266f). 

Däremot uppmärksammades att skrivande på ett andraspråk är ett högst avancerat språksystem, 

vilket gör att  det är möjligt att problematisera den testsituation eleverna utsätts för. Hur 

påverkas dessa elever av en situation präglad av stress i kombination med att bära ett avancerat 

språksystem och samtidigt en medvetenhet om att det krävs en prestation för att bli godkänd? 

Hur samspelar dessa faktorer tillsammans? I denna studie, på grund av dess kvantitativa 

inriktning, har jag inte tagit hänsyn till frågor som dessa, men i studiens nästa del som också är 

den avslutande, ger jag förslag på vidare studier inom detta område.    
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6. Vidare studier  

 

I denna uppsats har jag gjort nedslag och konstaterat hur 40 elever stavar, i årskurs 1 på 

gymnasiet. De två grupperna som har jämförts är elever som studerar Svenska 1 och Svenska 

som andraspråk 1 med hjälp av annoteringsverktyget Swegram. Denna studie har 

huvudsakligen varit kvantitativ vilket gör att ett individperspektiv saknas. Det vore därför 

intressant, i samband med annoteringsverktyget Swegram, att följa upp med kvalitativ 

forskning där individperspektivet kan beaktas i större utsträckning. Då kan man ta hänsyn till 

faktorer som vilket stadie i skrivutvecklingen en eller flera elever befinner sig alternativt hur 

de balanserar komplexitet och korrekthet och hur det sedan synliggörs i texter. Intressant vore 

också att komplettera studien med intervjuer för att bidra till en mer nyanserad bild av 

andraspråkselevers stavning och skrivande. Detta också för att få en större förståelse för att 

elever ofta uppmuntras till att skriva mer komplexa texter vilket gör att korrektheten, så som 

stavning kan bli problematiskt i ett andraspråkssammanhang, eftersom andraspråksinlärare då 

tvingas välja mellan komplexitet och korrekthet. I en provsituation som i det nationella provet, 

är detta mycket problematiskt då eleven bedöms och betygssätts efter både innehåll och språk. 

Språket kan underlätta tydliggörandet av innehållet, men om den individ som ska bedöma inte 

kan utläsa stavningen eller grammatiken, innebär det då bedömaren inte förstår innehållet och 

eleven kan ha riskerat komplexitet framför korrekthet i ’onödan’? Detta är endast några av de 

faktorer som bekräftar att andraspråksinlärningen besitter hög komplexitet och att det krävs 

vidare forskning för att utöka detta kunskapsområde. 
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