
UPPSALA UNIVERSITET                                             SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE, 15hp 

Institutionen för nordiska språk                                        Svenska 4 (Avancerad nivå) 

                                                                    Ämneslärarprogrammet 

                                                                                          Ht 2021 

                                                                                                Handledare: Björn Melander 

                                                                                                Institutionen för nordiska språk 

 
 
 

 
 

 
 

GODKÄNNER LÄRARE TEXTER MED EN 

LÄGRE SPRÅKLIG NIVÅ ÄN TIDIGARE? 
En undersökning av språkriktighetsfel i godkända 

elevtexter från de nationella proven 

 

 

Alva Schiöler 
  



2 
 

Sammandrag 
 
År 2020 sändes Utbildningsradions dokumentär Skrivglappet, vilken gav upphov till en 

diskussion kring om unga har blivit sämre på att uttrycka sig i text. I dokumentären hävdas 

att lärare idag godkänner texter med lägre språklig kvalitet än tidigare. Kritiker menar 

dock att det inte finns forskning som kan styrka att ungas skrivförmåga har försämrats. Denna 

studie syftar till att undersöka om lärare idag godkänner elevtexter med en lägre 

språkriktighetsnivå än tidigare. För att göra detta har antalet felstavningar, särskrivningar, 

sammanskrivningar, satsradningar samt meningsbyggnadsfel jämförts i elevtexter från år 

2000 respektive år 2015 och 2017. Materialet består av 54 elevtexter från de nationella proven 

i Svenska B och Svenska 3. I studiens resultat går det inte att urskilja några statistiskt 

signifikanta skillnader mellan de olika årsgrupperna i fråga om de fyra första kategorierna. 

Däremot finns det skillnader i antal meningsbyggnadsfel. Det finns även en statistiskt 

signifikant skillnad i antal ord per mening. 

 

Nyckelord: språkriktighet, ungas skrivförmåga, bedömning, skrivkris  
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1 Inledning 
 
Att den svenska skolan befinner sig i kris är ett ständigt återkommande ämne i mediedebatten. 

Påståendet att elevers kunskaper försämras syns regelbundet i alarmerande rubriker i media 

(se t.ex. Letmark 2020). I Utbildningsradions dokumentär Skrivglappet (2020) återgavs 

resultat från två Novus-undersökningar som återigen skapade debatt kring frågan. 

Undersökningarna visade att chefer väljer bort unga arbetssökande på grund av deras 

bristande skrivförmåga, samt att nästan hälften av 500 i undersökningen medverkande 

universitetslärare anser att deras studenter skriver dåligt. Arbetsgivare och universitetslärare 

hävdar i Skrivglappet att unga under de senaste tio åren blivit sämre på att uttrycka sig i skrift 

(Utbildningsradion 2020). Detta ifrågasattes av bland andra Karin Forsling, lektor i 

specialpedagogik vid Karlstads universitet, som i en intervju med Skolvärlden säger att det 

inte finns tillräckligt med studier som visar att ungas skrivförmåga faktiskt har försämrats 

(Killgren 2020).  

De åsikter som framkommer i Skrivglappet tycks vara baserade på magkänsla, snarare än 

fakta. Detta styrks av Malmströms avhandling från 2017, där han skriver att debatten inte är 

ny: den kritiska synen på elevers skrivande har funnits sedan åtminstone 1930-talet. 

Malmström menar att retoriken kring ungas bristande kunskaper kan liknas vid en genre: 

”skrivkrisgenren”. Denna genre, menar Malmström, har stora likheter med myter; varken 

skrivkrisgenren eller myterna underbyggs av fakta, utan är en typ av historieberättande 

(Malmström 2017). 

Den negativa synen på ungas kunskaper kan få konsekvenser för deras möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden. Dessutom påverkas förtroendet för skolan och synen på 

lärarnas kompetens. I Skrivglappet hävdas det att lärare idag godkänner elever som egentligen 

håller en för låg skriftlig nivå, jämfört med tidigare. Kann, som undersökt studenters 

skrivande, menar att ”det är allvarligt om universitetsvärlden går och tror att studenternas 

skrivförmåga blivit riktigt dålig under senare tid. Risken är att gymnasieskolan beskylls för att 

inte ha förberett eleverna tillräckligt för högre studier” (Kann 2016:2).  

Det råder en avsaknad av studier som undersöker en eventuell försämring av elevers 

skrivutveckling, framför allt på senare tid. Detta beror förmodligen på att det är svårt att 

definiera vad som är bra respektive dåligt skrivande. I Skrivglappet tycks definitionen av 

dåligt skrivande vara bristande språkriktighet.  

Den här studien ämnar inte besvara frågan om ungdomars skriftliga kunskaper har 

försämrats. I stället syftar studien till att undersöka om lärare idag godkänner elevtexter med 
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en lägre språkriktighetsnivå än tidigare. Om det visar sig att lärare idag godkänner elevtexter 

med en lägre språklig nivå än förr, kan studien förhoppningsvis bidra med indikationer på om 

lärares rättning av elevtexter bör förändras, eftersom språkliga brister ger konsekvenser för 

ungas framtid på arbetsmarknaden och inom högre studier. Om det däremot inte syns några 

skillnader i lärarnas rättning nu jämfört med förr är detta viktigt att klarlägga, eftersom det 

felaktiga antagandet påverkar synen på lärares professionalitet och riskerar att minska 

förtroendet för skolan.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie syftar till att undersöka huruvida lärare idag godkänner elevtexter med en lägre 

språkriktighetsnivå än tidigare. Förhoppningen är att med analys av empiriskt underlag kunna 

bidra till en debatt som förefaller genomsyras av subjektivt tyckande. Materialet utgörs av 

elevtexter från de nationella proven i kurserna Svenska B och Svenska 3. Texterna från de 

nationella proven i Svenska B skrevs år 2000 och proven i Svenska 3 skrevs år 2015 

respektive 2017. I elevtexterna analyseras ett antal språkriktighetsfel; majoriteten av dessa 

nämns som särskilt vanliga i dokumentären Skrivglappet och återfinns även i tidigare 

språkriktighetsforskning. 

För att kunna göra detta ställs följande forskningsfrågor: 

1. I vilken mån skiljer sig godkända elevtexter skrivna i kursen Svenska B (skrivna år 

2000) från godkända elevtexter skrivna i kursen Svenska 3 (skrivna år 2015 och 2017) 

åt i fråga om felstavning, särskrivning, sammanskrivning, satsradning samt 

meningsbyggnadsfel? 

2. Vad säger de eventuella skillnaderna om lärares bedömning av språkriktighet nu 

jämfört med tidigare? 
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2 Bakgrund 
 
I kapitel 2.1 beskrivs de nationella proven i kurserna Svenska B samt Svenska 3 med fokus på 

språksyn och språklig bedömning av proven. I kapitel 2.2 presenteras ett antal tidigare studier 

som är relevanta för den här undersökningen. 

 
2.1 Nationella provet i Svenska B och Svenska 3 
 
De nationella proven utfärdas av Skolverket och ska utgöra ett stöd för likvärdig och rättvis 

bedömning och betygssättning. De första nationella proven, baserade på den dåvarande 

läroplanen Lpo 94, genomfördes 1998. Centralt utformade prov har dock funnits längre än så 

och har använts i Sverige under 90 år. Proven har förändrats i samband med att nya läroplaner 

och reformer genomförts (Arensmeier 2016:6, Skolverket 2016 s:11 f.).  

De nationella proven i svenska utformas på Uppsala universitet, där man även samlar in 

och arkiverar gamla prov. De arkiverade texterna utgör ett gott studieunderlag då de 

möjliggör studier som baseras på autentiska elevtexter, där elever från olika delar av Sverige 

skrivit samma prov som rättas efter samma betygsmatris.  

I dagsläget genomförs rättningen av de nationella proven av lärarna på skolorna där proven 

skrivs. Som stöd för rättningen har lärarna ett material med exempeltexter och 

bedömningsanvisningar. Till varje skriftlig uppgift finns en bedömningsmatris där olika krav 

måste uppfyllas för att uppnå en viss betygsnivå. 

Texterna som analyseras i denna studie skrevs för nationella proven år 2000 respektive år 

2015 och 2017. Provet från år 2000 är skrivet inom den gamla läroplanen, Lpf 94, medan de 

senare proven från år 2015 och 2017 är skrivna då den nya läroplanen, Gy 11, hade trätt i 

kraft. Anledningen till att prov från dessa år används bygger dels på påståenden i 

dokumentären Skrivglappet, där flera av de medverkande universitetslärarna och 

arbetsgivarna menar att språkriktighetsfelen blivit fler de senaste tio åren, dels på 

tillgänglighet, vilket även diskuteras i kapitel 5.4. 

Eftersom de nationella proven som analyseras i den här studien bygger på läroplanerna Lpf 

94 samt Gy 11, är det relevant att undersöka vilken språksyn som uttrycks i dem. I Lpf 94 

återfinns följande formulering om svenskämnets övergripande syfte: 
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Det övergripande syftet med undervisningen i svenska i gymnasial utbildning är att eleverna skall öka sin 

förmåga att tala, läsa och skriva svenska och att de skall öka sina kunskaper om litteraturen. De skall utveckla 

sin förmåga att använda språket för att främja sin personliga utveckling och på så sätt skaffa sig nödvändig 

beredskap för livslångt lärande, yrkesverksamhet och samhällsliv (Lpf 94:35). 

 

Gällande den specifika kursen Svenska B ska eleven ”kunna uttrycka sina tankar i tal och 

skrift så väl att språket i skilda sammanhang fungerar som ett effektivt medel för 

kommunikation och påverkan” (Lpf 94:36). 

I kursplanen från 2011 formuleras syftet med skriftlig och språklig förmåga på följande 

vis: 

 
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift 

samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter […] Undervisningen ska 

stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna 

ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som 

krävs för vardags- och samhällsliv (Gy 11:160). 

 

Det som specifikt nämns om den skriftliga förmågan i kursen Svenska 3 är att eleverna ska 

lära sig ”skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som 

behandlar någon aspekt av svenskämnet”, samt att eleverna ska kunna använda digitala 

verktyg för textbearbetning (Gy 11:176). 

I de båda läroplanerna nämns att undervisningen ska främja elevernas personliga 

utveckling samt att språkförmågan är relevant för livet utanför skolan. Den tydligaste 

skillnaden mellan de olika läroplanerna är att användningen av digitala verktyg nämns i Gy 

11, vilket kan ses som en naturlig följd av den digitalisering som skett efter att den tidigare 

läroplanen skrevs.  

Något annat som skiljer de två läroplanerna åt gällande de specifika kurserna Svenska B 

respektive Svenska 3 är att eleverna i kursen Svenska B förväntades lära sig att uttrycka sina 

tankar i skrift i skilda sammanhang, medan man i Gy 11 specificerar den vetenskapliga 

texttypen som central. Specifika formuleringar om språkriktighet nämns inte, vare sig i det 

centrala innehållet för svenskämnet eller i kurserna Svenska B respektive Svenska 3.  

Palmér (2013) har undersökt vilka skrivdidaktiska diskurser som ingår i de gamla och de 

nya kursplanerna samt i de nationella proven. Palmér menar att proven kan ses som 

skrivdidaktiska hybrider och konstaterar att den funktionella synen på skrivande har stått och 
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fortfarande står sig stark i proven. Samtidigt har genrediskursen vuxit sig starkare i de senare 

proven (Palmér 2013:58). 

Palmér konstaterar även: 

 
Att de nya nationella proven enligt Gy 11 inte bara ska stödja lärarens betygssättning utan också ge underlag för 

övergripande kunskapsmätningar har inneburit att kraven på att provet ska ge säker och tydlig information om 

elevers kunskaper har ökat ytterligare […] En annan följd av det utvidgade syftet för de nya proven är att 

skrivuppgifterna i högre grad än tidigare är likvärdiga svårighetsmässigt. Det ska inte vara lättare eller svårare att 

uppnå ett visst betyg i ett skrivprov beroende på vilken uppgift man väljer, vilket var ett krav som inte ställdes på 

B-kursprovet där bredd bland utbudet av skrivuppgifter var prioriterat (Palmér 2013:62). 

 

Vad gäller den språkliga bedömningen av de olika proven, formuleras kravet för godkänt 

betyg i Svenska B på följande sätt i betygsmatrisen som tillhör provet: ”Språket är 

huvudsakligen tydligt, om än inte helt korrekt” (Gruppen för nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk u.å.a) och i betygsmatrisen för Svenska 3 ”Språket följer i huvudsak 

skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda 

formuleringar” (Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk u.å.b). 

Kriterierna för de två kurserna kan ses som i huvudsak likvärdiga; om läraren anser att 

elevens text huvudsakligen följer skriftspråkets normer ska den språkliga delen av provet 

godkännas.  

En skillnad som dock syns i de olika formuleringarna är tillägget i den nyare 

bedömningsmatrisen som säger att språket ska vara varierat. Möjligtvis skulle denna 

formulering kunna ställas mot den tidigare bedömningsmatrisens krav på tydlighet. Att skriva 

”varierat” skulle potentiellt kunna innebära att texter tillåts innehålla fler fel, så länge språket 

är varierat.   
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2.2 Tidigare forskning 
 
I kapitel 2.2.1 introduceras tidigare studier kring elevers skrivande, vilka ofta genomförts som 

en konsekvens av att elevers skrivande debatterats. I kapitel 2.2.2 presenteras undersökningar 

kring hur lärare bedömer elevtexter och i kapitel 2.2.3 beskrivs datorns eventuella påverkan 

på elevers skrivande. 

 
2.2.1 Skriver elever sämre? 
 
Den här studien utgår från dokumentären Skrivglappet som sändes år 2020. Även år 2013 var 

skrivkrisdebatten aktuell, vilket medförde en vilja att undersöka ämnet. Tengbom Zetterman 

(2013) har undersökt huruvida påståendet att elever skriver sämre stämmer. I sin uppsats 

jämför Tengbom Zetterman 40 texter från nationella proven, skrivna i kurserna Svenska B 

och Svenska 3. Texterna är skrivna med tio års mellanrum; år 2002 respektive år 2012. I 

studien analyseras texterna utifrån textlängd, meningslängd, innehållslig täthet och 

textaktiviteter. Dessutom görs en närläsning av två texter från varje årsgrupp. I 

undersökningen syns inga skillnader i elevernas skriftliga kvalitet mellan de olika åren 

(Tengbom Zetterman 2013). 

Kann (2016) har undersökt uppsatser skrivna av förstaårsstudenter på Linköpings 

universitet och KTH. Uppsatserna skrevs mellan år 2002 och 2013, respektive år 2010 och 

2016. Sammanlagt har 1 600 uppsatser analyserats utifrån textmåtten stavfel per ord, antal 

grammatikfel per ord, vokabulärstorlek och andel ovanliga ord. De vanligaste felen som 

återfinns i texterna är ”kommer” utan ”att” (vilket av många inte längre ses som ett 

grammatiskt fel) samt mening utan verb. Kann ser dock ingen negativ förändring i 

studenternas skriftliga förmåga. Möjligtvis kan en ytterst liten ökning i antal stavfel skönjas 

(Kann 2016). 

Det finns även några aningen äldre studier av ämnet. Tordebring (2007) genomförde en 

studie på 90 elevtexter från nationella proven samt spontant skrivna uppsatser. Texterna 

skrevs år 1985, 2005 och 2006 av både niondeklassare och gymnasieelever och har 

analyserats utifrån förekomsten av stavfel, felaktigt bruk av gemen respektive versal, syntaxfel, 

särskrivningar samt talspråk. Tordebrings resultat skiljer sig från de två senare studierna, 

eftersom hon finner att det generellt sett skett en negativ förändring i gymnasieelevers 

skriftliga förmåga, medan det hos niondeklassarna hade skett en förbättring (Tordebring 

2007). 
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Hallencreutz (2003) har undersökt sär- och sammanskrivningar samt förekomsten av 

onödiga bindestreck i elevtexter från 1989 och jämfört dessa med elevuppsatser från 1970-

talet. Hallencreutz skriver att ”jag kan inte belägga några avgörande förändringar i bruket av 

särskrivningar eller förekomsten av sammanskrivningar, men jag kan skönja en tendens mot 

fler särskrivningar och framför allt mot bruket av fler bindestreck” (Hallencreutz 2003:71). 

Utifrån ovanstående beskrivning av olika studier som gjorts kring elevers skrivande, står 

det klart att det språkriktighetsfel är ett återkommande forskningsobjekt. Även om 

frågeställningen i den här studien skiljer sig från tidigare studier, används liknande metoder 

vilket möjliggör att resultaten i viss mån kan jämföras och diskuteras. 

 
2.2.2 Hur bedömer lärare elevtexter? 
 
Ambitionen i den här studien är, som nämnts, inte att svara på om dagens ungdomar skriver 

sämre än tidigare. Däremot syftar studien till att utreda om lärare idag godkänner texter med 

lägre språklig nivå än förr och därmed är det relevant att se till lärares åsikter kring vad som 

gör att en text blir godkänd. Östlund-Stjärnegårdh (2002) har sökt förståelse för var gränsen 

mellan godkänd och icke godkänd går, gällande elevers skrivande. Materialet i Östlund-

Stjärnegårdhs studie består bland annat av 60 elevtexter, skrivna år 1997, för de nationella 

proven i kursen Svenska B.  

I studien ingår även en enkätstudie, där lärares åsikter kring de viktigaste kriterierna för att 

en text ska bli godkänd undersöks. Av denna enkät framkommer att de, enligt lärarna, sju 

viktigaste kriterierna som avgör om en text blir godkänd eller ej är: helhetsbedömning, 

funktion i den angivna situationen, relevant innehåll, hur eleven har följt instruktionen, 

anpassning till situationen, röd tråd samt meningsbyggnad. Av dessa sju kriterier är det 

endast det sistnämnda som rör språklig korrekthet. Östlund-Stjärnegårdh noterar att stavning, 

vilket är ett kriterium som elever ofta frågar om, inte förekommer bland de sju som lärarna 

anser är viktigast (Östlund-Stjärnegårdh 2002:51–52). 

Östlund-Stjärnegårdhs avhandling skrevs då den gamla läroplanen, Lgr 94, gällde. Senare 

har Östlund-Stjärnegårdh tillsammans med Palmér publicerat en modell för hur texter ska 

bedömas enligt den nya läroplanen, Gy 11. Beträffande hur betygskriteriet ”språk och stil” 

ska bedömas läggs särskilt fokus på ”att språket ska vara varierat och så tydligt att läsaren 

utan problem förstår texten”. Även variation i ordförråd och ordföljd nämns som viktiga 

faktorer att ta hänsyn till (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:22). Utifrån ovan nämnda 

citat kan man fråga sig vad, utöver bristfällig språklig variation och tydlighet, som skapar 
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problem i en text. Att en text innehåller många stavfel och att meningsbyggnaden ofta är 

felaktig eller mycket komplicerad skulle kunna leda till att texten blir svårläst.  

 
2.2.3 Datorns eventuella påverkan 
 
Då ett antal av de texter som ingår i underlaget till denna studie är skrivna på dator, är det 

relevant att nämna datorns eventuella påverkan på skrivandet. I sin avhandling har Nordmark 

(2014) intervjuat elever och undersökt deras skrivprocesser. I dessa intervjuer framkommer 

att eleverna anser att skrivande på dator, varvid programmet Word används, inte är hjälpsamt 

för deras inlärning. Eleverna menar att Word inte hjälper dem att lära sig stava, utan att 

stavningskontrollen i programmet innebär att de kan ”klicka bort problem” (Nordmark 

2014:192).  

Dworsky (2011) undersöker elevers inställning till att skriva på dator jämfört med att 

skriva för hand. I studien genomfördes en enkätundersökning där 67 elever deltog. 

Undersökningen visade att mer än två tredjedelar av eleverna ansåg att deras provresultat 

skulle förbättras då de skrev på dator, jämfört med när de skrev för hand. Tre fjärdedelar av 

eleverna menade även att deras bearbetning och revidering av texter skulle underlättas om de 

skrev på dator (Dworsky 2011:34–35).  

Dworsky skriver dock att elevernas uppfattning inte stämmer med traditionella 

beskrivningar av hur användandet av dator kan påverka skrivandet. Enligt tidigare forskning 

kan skrivande på dator medföra minskad initial planering av texterna, en sämre överblick över 

texten, samt att oerfarna skribenter riskerar att fastna i revidering på detaljnivå som inte är 

avgörande för den färdiga textens kvalitet (Dworsky 2011:35).  

 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3 Metod och material 
 
I kapitel 3.1 presenteras de språkliga variabler som analyserats i denna studie. I kapitel 3.2 

återfinns en beskrivning av de texter som utgjort materialet till denna undersökning. I kapitel 

3.3 återges information om eleverna som skrivit texterna. I kapitel 3.4 beskrivs 

genomförandet av analysen och i kapitel 3.5 diskuteras etiska avväganden. 

 
3.1 Språkliga variabler 
 
I dokumentären Skrivglappet (Utbildningsradion 2020) är stavfel, särskrivning och 

meningsbyggnadsfel de mest förekommande exemplen på vad som kännetecknar dåligt 

skrivande. Inför studien genomfördes en pilotstudie med fem texter från år 2000 respektive år 

2017, för att bestämma hur de olika språkriktighetsaspekterna skulle mätas. Först 

analyserades de språkriktighetsfel som nämndes i dokumentären Skrivglappet, därefter 

tillkom ett antal nya aspekter, baserat på tidigare forskning om språkriktighet, vilken 

presenteras i kapitel 2.2. Slutligen analyserades: felstavning, särskrivning, sammanskrivning, 

satsradning samt meningsbyggnadsfel. Utöver detta räknades antal ord, antal meningar, antal 

ord per mening samt det totala antalet fel i varje text.  

Nedan presenteras begreppen felstavning (kapitel 3.1.1), särskrivning och 

sammanskrivning (kapitel 3.1.2), satsradning (kapitel 3.1.3) samt meningsbyggnadsfel 

(kapitel 3.1.4). 

 
3.1.1 Felstavning 
 
Stavfel kan definieras som ”violations of the orthographic norms of a language” (Sofkova 

Hashemi 2003:26). Detta kan innebära ändring av en bokstav i ett ord, insättningar eller 

utelämningar av bokstäver, utbyte av bokstäver, omkastningar, dubbelteckningsfel samt 

särskrivningar och sammanskrivningar (Sofkova Hashemi 2003:26). I den här studien räknas 

dock särskrivningar och sammanskrivningar som separata kategorier. 

Studiematerialet består delvis av datorskrivna texter. Om programmet som elevtexten är 

skriven i har stavningskontroll, kan eleven kontrollera vilka ord som är felstavade. Vissa ord 

rättas dock inte av programmet, eftersom de är existerande ord – även om de i den aktuella 

texten uppenbart är felaktiga. Ett exempel på detta, hämtat från en av texterna som utgör 
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underlaget till den här studien, är ordet ”somt” där det egentligen ska stå ”samt”. I studien har 

även detta räknats som stavfel eftersom det ingår i kategorin ”utbyte av bokstäver”.  

Stavfel kan bero både på bristande språkliga kunskaper och på att skribenten gjort ett 

slarvfel. Det är dock ofta svårt att veta vad ett specifikt stavfel beror på och för denna studie 

är det varken möjligt eller relevant att skilja på olika typer av stavfel. 

 
3.1.2 Särskrivning och sammanskrivning 
 
Ofta är sär- och sammanskrivningar enkla att upptäcka. I en text från studiens underlag har till 

exempel ordet ”godnattsaga” skrivits som ”godnatt saga” och ”barnböcker” som ”barn 

böcker”. Språkrådet menar dock att det i många fall är svårt att ge entydiga och allmängiltiga 

rekommendationer gällande ihop- och särskrivningar av fasta uttryck, eftersom normen för 

dessa förändras över tid. Detta gäller till exempel uttrycken ”allt fler” kontra ”alltfler” samt ”i 

väg” eller ”iväg”. I dessa exempel är både den sär- och sammanskrivna varianten så pass 

etablerade att bägge nu anses vara korrekta (Karlsson red. 2017:152 f.). I den här studien har 

Svenska skrivregler (Karlsson red. 2017) i kombination med Svenska Akademiens ordlista 

(2006) använts för att avgöra om sär- eller sammanskrivningen är korrekt eller ej. 

 
3.1.3 Satsradning 
 
Med satsradning menas här att huvudsatser fogas samman utan konjunktion emellan. Om 

huvudsatserna skiljs åt med ett komma men saknar konjunktion räknas det fortfarande som 

satsradning (jfr Näslund 1981:134, Collberg 2020:13). I likhet med Näslund (1981:134) har 

undantag gjorts i de fall uppräkningar likt ”solen sken, fåglarna kvittrade och alla var glada” 

förekommer. 

Nedan följer två exempel på satsradning som är hämtade från studiematerialet. Det första 

exemplet innehåller inget skiljetecken eller konjunktion, medan de två huvudsatserna i den 

andra meningen skiljs åt med hjälp av ett kommatecken. Båda exemplen räknas som 

satsradning. 
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(1) Barnen har hellre ”roligt” än sitter framför en bok, där de måste tänka själva de vill ha allt serverat som 

filmer där är det någon annan som har tänkt klart för dem. 

 

(2) I och med att sagan om Törnrosa har funnits så länge kan det också ha en historisk betydelse varför den 

fortfarande finns kvar, berättelsen är utspelad för länge sen i ett samhälle som inte alls var lika utvecklat som 

det är idag. 

 
3.1.4 Meningsbyggnadsfel 
 
Satsradning, som är en typ av meningsbyggnadsfel, behandlas i den här studien som ett 

separat begrepp, eftersom det är ett fenomen som tidigare har studerats. Kategorin 

”meningsbyggnadsfel” tillkom i samband med att den här undersökningen genomfördes och 

innefattar olika typer av språkriktighetsfel, såsom felaktig ordföljd, utelämnat verb eller 

utelämnad artikel. En mer grundlig redogörelse för de olika meningsbyggnadsfel som 

förekommer i denna studie återfinns i kapitel 4.4. 

 
3.2 Elevtexter 
 
Materialet består av 54 elevtexter från de nationella proven i kurserna Svenska B (år 2000) 

och Svenska 3 (år 2015 och 2017). Anledningen till att dessa prov valdes är att de nationella 

proven möjliggör en jämförelse av autentiska elevtexter skrivna av olika elever från olika 

skolor, men som ändå ska skrivas och bedömas på samma sätt. Texterna har bedömts av 

lärare på de olika skolorna och sedan skickats in till Uppsala universitet där de har 

digitaliserats och arkiverats. Av de 54 texterna är 25 skrivna år 2000, 20 år 2015 och 9 år 

2017. Urvalet av prov baseras dels på påståenden i dokumentären Skrivglappet om att 

språkriktighetsfelen blivit fler de senaste tio åren, dels på tillgänglighet – det vill säga tillgång 

till digitaliserade prov, där proven från 2017 var de nyaste som fanns att tillgå. Dessa var för 

få för att utgöra ett tillräckligt stort forskningsunderlag, varför proven från 2015 lades till.  

Samtliga texter har givits betyget G respektive E, det vill säga det lägsta godkända betyget 

i de respektive kurserna. Att texter med just detta betyg undersökts baseras även det på 

påståenden i Skrivglappet. I dokumentären menar man att elever som godkänns idag gör fler 

språkriktighetsfel, jämfört med för tio år sedan.  

Samtliga texter från år 2017 är skrivna för hand, medan texterna från 2015 är skrivna på 

dator. Det saknas information om huruvida texterna från år 2000 är hand- eller datorskrivna, 
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men förmodligen är majoriteten av de texter som skrevs detta år handskrivna. Det går dock 

inte med säkerhet att uttala sig om detta. 

Texterna från år 2015 och 2017 är utredande, medan de från år 2000 är argumenterande. 

Som tidigare nämnts skilde sig svårighetsgraden mellan de olika uppgifterna åt i de nationella 

proven som byggde på Lpf 94 (se kapitel 2.1). Hur svår den uppgift som ingår i det här 

materialet ansågs vara går inte att uttala sig om. Oavsett svårighetsgrad eller skrivuppgift, är 

språkbedömningen densamma för alla prov och ska bedömas likvärdigt av lärarna. 

 
3.3 Eleverna 
 
Hur mycket information det finns om eleverna skiljer sig åt mellan de olika åren. Mest 

information finns om de elever som skrev nationella proven år 2017. Av de nio eleverna, vars 

texter ingår i undersökningsmaterialet, läste åtta ett högskoleförberedande gymnasieprogram 

och en elev ett yrkesförberedande program. Eleverna studerade på olika orter i Sverige. 

Informationen om eleverna från år 2000 respektive år 2015 är begränsad till om de är män 

eller kvinnor. I tabell 1 sammanställs fördelningen av kön för varje årsgrupp. 

 

Tabell 1     Könsfördelning 

 Kvinnor Män Totalt 

2000 14 11 25 

2015/2017 17 12 29 

 
3.4 Analys 
 
Analysen av texterna har gjorts både manuellt och automatiskt. Felstavning, särskrivning, 

sammanskrivning, satsradning samt meningsbyggnadsfel analyserades manuellt, med viss 

hjälp av Word. Antal ord, antal meningar samt antal ord per mening analyserades 

automatiskt med hjälp av Swegram. 

Analysverktyget Swegram finns sedan 2016 och har tagits fram för analys av svenska 

elevtexter. Med programmet kan texter annoteras och analyseras på lexikal och syntaktisk 

nivå (Näsman, Megyesi & Palmér 2017). Swegram kan analysera antal stavfel i en text men 

ger här inga säkra resultat, vilket är anledningen till att antal stavfel räknats manuellt. 

De olika resultaten sammanställdes i Excel. Där beräknades sedan antal stavfel per 100 

ord, antal särskrivningar per 100 ord, antal sammanskrivningar per 100 ord, antal 
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satsradningar per mening, antal meningsbyggnadsfel per mening samt antal fel per 100 ord 

för respektive text. Därefter beräknades medelvärdet för respektive kategori och år. 

Resultaten från år 2015 och år 2017 räknades samman då dessa två år hade mycket 

samstämmiga resultat, som inte skiljde sig signifikant åt.1 Efter detta genomfördes ett t-test 

för att utröna om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan de olika resultaten från 

år 2000 respektive 2015 och 2017. Slutligen gjordes en närläsning av fyra texter från 2015 

och 2017 för att närmare undersöka kategorin ”meningsbyggnadsfel”. 

 
3.5 Etiska avväganden 
 
Eftersom eleverna som skrivit proven själva innehar rättigheterna till dessa, är det inte tillåtet 

att publicera texterna utan skribenternas tillåtelse. Dessutom ligger ett antal prov under 

sekretess. Med anledning av detta kommer inga texter att publiceras i sin helhet och eventuell 

information om eleverna redovisas separat från texterna. För den aktuella undersökningen är 

det heller inte relevant att koppla specifika texter till specifika elever, eftersom det är lärarnas 

rättning som undersöks. 

Det är däremot tillåtet att använda kortare exempel från de olika texterna, för att 

exemplifiera och tydliggöra resultaten från undersökningen. Inte heller dessa kopplas samman 

med någon information om skribenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ord per mening: 22 (2015) respektive 21 (2017). Stavfel per 100 ord: 0,5 (2015) respektive 0,6 (2017), 
särskrivning per 100 ord: 0,14 (2015) respektive 0,11 (2017), sammanskrivning per 100 ord: 0,15 (2015) 
respektive 0,07 (2017), satsradning per mening: 0,04 (2015) respektive 0,05 (2017), meningsbyggnadsfel per 
mening: 0,06 (2015) respektive 0,05 (2017). 
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4 Resultat 
 
I kapitel 4.1 återges en sammanfattning av de resultat som framkommit av studien. Resultaten 

för antal stavfel per 100 ord, särskrivning per 100 ord, sammanskrivning per 100 ord, 

satsradning per mening samt antal fel per 100 ord presenteras mer ingående i kapitel 4.2. I 

kapitel 4.3 och 4.4 redovisas antal ord per mening respektive antal meningsbyggnadsfel per 

mening. 

 
4.1 Övergripande resultat 
 
I tabell 2 presenteras medelvärdet av stavfel per 100 ord, särskrivning per 100 ord, 

sammanskrivning per 100 ord, satsradning per mening samt meningsbyggnadsfel per mening 

för de olika årsgrupperna. Utöver detta har antal ord per mening samt det totala antalet fel 

per 100 ord i varje text beräknats och även dessa medelvärden presenteras i tabell 2. 

Standardavvikelse anges inom parentes. I tabellen anges även eventuell statistisk signifikans i 

skillnaden mellan medelvärdena från texterna skrivna år 2000 respektive år 2015 och 2017. 

Det signifikansmått som avses är p=0,05. 

 

Tabell 2     Medelvärde samt statistisk signifikans avseende ord per mening, stavfel per 100 

ord, särskrivning per 100 ord, sammanskrivning per 100 ord, satsradning per mening, 

meningsbyggnadsfel per mening samt antal fel per 100 ord i texterna från år 2000 respektive 

år 2015 och 2017. Inom parentes anges standardavvikelsen.  

 Ord per 

mening 

Stavfel Särskrivning Samman- 

skrivning 

Satsradning Menings- 

byggnadsfel 

Antal fel 

2000 17,30  

(2,96) 

 

0,56  

(0,69) 

0,25  

(0,51) 

0,05  

(0,10) 

0,05  

(0,08) 

0,02  

(0,03) 

1,24  

(1,22) 

2015/2017 21,79  

(7,20) 

0,54  

(0,49) 

 

0,13  

(0,15) 

0,08  

(0,12) 

0,05  

(0,08) 

0,06  

(0,07) 

1,18  

(0,74) 

Statistisk 

signifikans 

p=0,004  

Ja 

p=0,92  

Nej 

p=0,29  

Nej 

p=0,30 

Nej 

p=0,73 

Nej 

p=0,006 

Ja 

p=0,84 

Nej 
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4.2 Stavfel, särskrivning, sammanskrivning och satsradning 
 
Enligt de resultat som redovisas i tabell 2 finns det inte någon statistisk signifikans gällande 

skillnaden mellan stavfel per 100 ord, särskrivning per 100 ord, sammanskrivning per 100 

ord, satsradning per 100 ord samt det totala antalet fel per 100 ord.  

 
4.3 Antal ord per mening 
 
Antal ord per mening skiljer sig från de övriga måtten eftersom det inte mäter en felkategori. 

Det är dock av intresse att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i denna kategori. Längre 

meningar indikerar ett mer komplext språk, vilket i sin tur kan ha en koppling till ökad 

felfrekvens.  

Medelvärdet för antal ord per mening i texterna skrivna år 2000 var 17,30 medan 

medelvärdet från år 2015 och 2017 var 21,79 (p=0,004). Eftersom en text från 2015 hade i 

snitt 52 ord per mening gjordes även en uträkning av medianen, där resultatet från år 2000 var 

16,89 medan medianen för år 2015 och 2017 var 19,66. 

 
4.4 Meningsbyggnadsfel 
 
I texterna från 2015 och 2017 återfanns fler meningsbyggnadsfel än i texterna från år 2000. 

Med anledning av detta har denna kategori undersökts ytterligare med fokus på texterna från 

2015 och 2017. I kapitel 4.4.1 redovisas de olika meningsbyggnadsfel som förekommer i 

texterna. I kapitel 4.4.2 beskrivs den närläsning som har gjorts av fyra texter från år 2015 och 

2017, för att närmre beskriva meningsbyggnadsfelen. 

 
4.4.1 Typer av meningsbyggnadsfel 
 
De meningar som räknats in i kategorin ”meningsbyggnadsfel” har delats upp i ett antal 

underkategorier, för att synliggöra vilka de vanligaste felen är i texterna från 2015 och 2017. 

Meningarna grupperades i följande kategorier: utelämnat verb, utelämnad bisatsinledare, 

extraord, utelämnad artikel, felaktig bisatsordföljd, felaktig huvudsatsordföljd, utelämnat 

subjekt, utelämnad preposition samt utelämnat komplement. 
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Efter en analys av texterna har även en mer generell kategori som döpts till multipla 

problem tillkommit, då ett antal meningar innehåller fler än ett fel och därför är svåra att 

placera i en av de ovanstående kategorierna.  

I tabell 3 redovisas antalet meningar som räknats till varje kategori i gruppen 

meningsbyggnadsfel från båda årsgrupperna (år 2000 respektive år 2015 och 2017), för att 

synliggöra hur de olika grupperna skiljer sig åt. 

 

Tabell 3     Sammanställning av antal meningar i kategorierna: utelämnat verb (VB), 

utelämnad bisatsinledare (BS-inl.), extraord, utelämnad artikel (art.), felaktig bisatsordföljd 

(BS-ordf.), felaktig huvudsatsordföljd (HS-ordf.), utelämnat subjekt (subj.), utelämnad 

preposition (prep.), utelämnat komplement (komp.) samt multipla problem. 
 VB BS-

inl. 

Extra- 

ord 

Art. BS-

ordf. 

HS-

ordf. 

Subj. Prep. Komp. Multipla 

problem 

Totalt Fel/ 

text 

2000 3 2 0 0 1 4 1 0 0 6 17 0,68 

2015/ 

2017 

5 3 4 3 9 8 4 2 2 14 54 1,86 

 
Antalet fel är högre i samtliga kategorier i texterna från år 2015 och 2017, och det 

förekommer även ett antal fel som inte återfanns i texterna från år 2000. Eftersom antalet 

texter är olika i de olika årsgrupperna har antalet fel per text räknats ut. Resultatet visar att det 

finns fler meningsbyggnadsfel i de godkända elevtexterna från år 2015 och 2017, jämfört med 

de från år 2000. 

Nedan illustreras de olika kategorierna med hjälp av två exempel från de olika texterna i 

årsgruppen 2015 och 2017. Under respektive mening är en rättad version skriven i kursiv stil, 

för att tydliggöra vad i varje mening som anses vara felaktigt. I den rättade versionen av 

meningen har även stavfel och verbform ändrats. Stavfel och felaktig verbform markeras med 

* i exempelmeningarna. 

 

UTELÄMNAT VERB 

 
(1) Då kvinnor ofta är rädda för att ensamma om kvällarna […]  

Då kvinnor ofta är rädda för att vara ensamma om kvällarna […] 

 
(2) Vad jag tror anledningen till att gamla berättelser lever än idag […] 

Vad jag tror är anledningen till att gamla berättelser lever än idag […] 
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UTELÄMNAD BISATSINLEDARE 

 
(1) Anledningarna till detta är en internetbaserad bokhandel kan nå ut till fler personer […] 

Anledningarna till detta är att en internetbaserad bokhandel kan nå ut till fler personer 

 
(2) Båda är ju ganska lika varandra ändå med tanke på deras syfte är. 

Båda är ju ändå ganska lika varandra med tanke på vad deras syfte är. 

 

EXTRAORD 

 
(1) […] och sedan skulle man respektera och veta vad som ska göra* och inte tar göra* med hänsyn till rået. 

[…] och sedan skulle man respektera och veta vad som ska göras och inte göras med  

hänsyn till rået. 

 
(2) Är vår tids exempel på folksägner, sådant som ligger närmare vår verklighet idag är mer påtagligt för oss. 

Är vår tids exempel på folksägner, sådant som ligger närmare vår verklighet idag mer  

påtagligt för oss. 

 

UTELÄMNAD ARTIKEL 

 
(1) Några dagar efter hans död fick en av hans böcker romanpris och liknande situation hände när författaren 

[…] 

Några dagar efter hans död fick en av hans böcker romanpris och en liknande situation  

hände när författaren […] 

 
(2) […] som läser den ack så kära barnsagan i barnvänliga varianten av berättelsen. 

[…] som läser den ack så kära barnsagan i den barnvänliga varianten av berättelsen. 

 

FELAKTIG BISATSORDFÖLJD 

 
(1) Den nu digitala världen som idag har inte bara påverkat bokhandlarna i Lund […] 

Den nu digitala världen som idag inte bara har påverkat bokhandlarna i Lund […] 

 
(2) Törnrosa må sova i hundra år men faktum kvarstår att hennes saga kommer alltid att bestå. 

Törnrosa må sova i hundra år men faktum kvarstår att hennes saga alltid kommer att bestå. 
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FELAKTIG HUVUDSATSORDFÖLJD 

 
(1) Törnrosa i dagens läge är förskönad bokstavligt talat […] 

Törnrosa är i dagens läge bokstavligt talat förskönad 
 
(2) Sagorna från början var inte riktigt barnvänliga, och Törnrosa är en av dem. 

Sagorna var från början inte riktigt barnvänliga, och Törnrosa är en av dem. 

 

UTELÄMNAT SUBJEKT 

 
(1) Ett exempel är från Hammars artikel då skriver om dom mediterande människornas kontakt med 

utomjordingarna. 

Ett exempel är från Hammars artikel då han skriver om dom mediterande människornas kontakt med 

utomjordingarna. 

 
(2) […] man som barn får det berättat för sig när man är liten och sedan berättar vidare till sina små. 

[…] man som barn får det berättat för sig när man är liten och sedan berättar man det/det/dem/sagorna 

vidare för sina små. 
 

UTELÄMNAD PREPOSITION 

 
(1) Bengt trodde att historien om råttan skulle självdö men den vandrade vidare och i Norge, Oslo väckte 

historien stor uppståndelse, en känd italiensk restaurang. 

Bengt trodde att historien om råttan skulle självdö men den vandrade vidare och i Norge, Oslo väckte 

historien stor uppståndelse på en känd italiensk restaurang. 

 
(2) […] utan den inverkar allt från kunader* och kommunikationsmetoder till sociala medier och målgrupper. 

[…] utan den inverkar på allt från kunder och kommunikationsmetoder till sociala medier och målgrupper. 

 

UTELÄMNAT KOMPLEMENT  

 
(1) […] och sedan skulle man respektera och veta vad som ska göra* och inte […] 

[…] och sedan skulle man respektera varandra och veta vad som ska göras och inte […] 

 
(2) Vem eller vilka som är upphovsmannen/männen till våra kära folksagor kan bli väldigt svårt att svara på då 

vi inte kan veta. 

Vem eller vilka som är upphovsmannen/männen till våra kära folksagor kan bli väldigt svårt att svara på då 

vi inte kan veta det. 
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MULTIPLA PROBLEM 

Vissa meningar är, som tidigare nämnts, svåra att kategorisera. Ofta beror detta på en 

kombination av stavfel, felaktig ordföljd samt felanvändning av ord. Nedan följer två exempel 

där det första återfinns i en rättad version, medan det andra exemplet är så pass komplicerat 

att det inte var möjligt att rätta meningen: 

 
(1) Törnrosa i dagens läge är förskönad bokstavligt talat men finner en hel del dolda budskap med ett sorts 

sammanband* till de äldre versionerna. 

Törnrosa är i dagens läge bokstavligt talat förskönad men jag/man finner en hel del dolda budskap med ett 

sorts samband till de äldre versionerna. 

 
(2) Även om digitaliseringen samt de kreativa lockmedlen bokaffärerna åstadkommit med som skapar skillnader 

mellan den fysiska bokhandeln och internetbokhandelns möjlighet att sälja böcker kan det också hjälpa 

varandra genom ett koncept kallat som showrooming Niklas Strömberg i artikeln ’Mobil ger fysiska inköp’ 

(2014) i Svensk bokhandel skriver om. 

 
4.4.2 Närläsning av texter med få respektive många meningsbyggnadsfel 
 
Eftersom meningsbyggnadsfelen var det språkriktighetsfel som skilde sig signifikant åt 

mellan de olika årsgrupperna är det av intresse att närmre undersöka texter med sådana fel. 

Även om samtliga texter som analyseras i den här studien har fått samma betyg, finns det en 

stor variation i antal meningsbyggnadsfel, både mellan de två årsgrupperna och inom gruppen 

2015 och 2017. Hur skiljer sig de texter som har flest respektive lägst antal 

meningsbyggnadsfel åt? Och vad säger detta om vikten av språklig korrekthet i en godkänd 

text? 

I följande avsnitt har en kvalitativ tolkning gjorts efter en närläsning av fyra elevtexter från 

år 2015 och 2017. De fyra texter som valts ut är: de två texter med högst antal 

meningsbyggnadsfel och två av de texter som inte hade några meningsbyggnadsfel alls. De 

två senare texterna valdes ut slumpvis, men båda är skrivna 2015 eftersom samtliga texter 

från 2017 innehöll meningsbyggnadsfel. 

En av de texter från 2015 som inte har några meningsbyggnadsfel, har inte heller några 

satsradningar, trots att meningarna är relativt långa med i snitt 20 ord per mening. På en 

språklig nivå är texten välskriven. Texten saknar språkliga fel bortsett från två stavfel. Trots 

att vissa meningar är långa, binds de ihop korrekt med konjunktioner och bisatsinledare. Även 

textbindningen är fungerande, både inom och mellan olika meningar, med hjälp av 
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sambandsord och tema-rema-principen. Gällande textens språkliga karaktär, håller den en 

högre språklig nivå än många av de texter som fått samma betyg. Något som till synes vållar 

problem för flera elever är källhänvisning, vilken i den här texten är fungerande. 

En annan text från 2015 som saknade meningsbyggnadsfel, hade heller inte några 

felstavningar, särskrivningar, sammanskrivningar eller satsradningar. Även denna text hade 

relativt långa meningar med ett genomsnitt på 19 ord. Denna text är liksom den föregående 

varierad i meningsbyggnad. Texten innehåller ett fåtal språkliga fel vilka inte tillhör de 

kategorier som räknats i undersökningen; en felböjning av ett verb och ett felböjt adjektiv. I 

övrigt är texten språkligt välskriven. Möjligtvis skulle styckesindelningen kunnat förbättras. 

Vad som sannolikt gör att den här texten inte fått ett högre betyg är att textens frågeställning 

inte besvaras. Eleven har därmed inte utfört uppgiften korrekt, men har trots detta givits ett 

godkänt betyg. Förmodligen beror detta på att texten är välskriven. 

Två av texterna från 2015 och 2017 hade sex meningsbyggnadsfel, vilket är det högsta 

antalet i gruppen 2015 och 2017. Meningsbyggnadsfelen i texten från 2015 är av olika slag 

och försvårar läsningen. Texten utmärker sig även genom ett antal andra språkfel, så som 

särskrivningar, sammanskrivningar, stavfel och satsradningar. Dessutom är språket bitvis 

talspråkligt och det förekommer ofta felanvända ord och uttryck. Utöver detta används ofta fel 

prepositioner, verben böjs felaktigt och användningen av tempus är inkonsekvent. Det är ofta 

svårt att göra skillnad på information från källorna och elevens egna tankar och det är i 

samband med källhänvisningar som majoriteten av meningsbyggnadsfelen återfinns. 

Även texten från 2017 är svårläst, vilket till viss fel beror på meningsbyggnadsfel av olika 

slag, men framför allt försvåras läsningen av många ofullständiga meningar såsom: ”Efter att 

ha läst de här två artiklarna kan jag dra slutsatsen att skillnaden mellan den fysiska 

bokhandeln och internetbokhandeln”, som inte följs upp och därför blir obegripliga i sitt 

sammanhang. Även interpunktionen är inkonsekvent och stör läsningen, som i följande 

exempel: ”Men detta menar journalisten Lasse Winker, som vet mycket om branschen. Att i 

Sverige har inte den utvecklingen tagit fart än”. Texten har därmed stora brister både språkligt 

och vad gäller textbindning samt struktur. Utifrån dessa fyra texter tycks ett högre antal 

meningsbyggnadsfel hänga samman med en generellt lägre språklig nivå. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att trots att samtliga texter i underlaget till den här 

studien fått samma betyg, är texternas språkliga kvalitet skiftande. Utifrån tabell 3 (se kapitel 

4.4.1) har lärarna som betygsatt texterna från år 2015 och 2017 godkänt fler 

meningsbyggnadsfel än vad lärarna gjorde 2000. Samtidigt finns det stora variationer i 

texterna från 2015 och 2017, där vissa texter inte innehåller några meningsbyggnadsfel alls 
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och även håller en generellt högre språklig nivå än andra texter från samma år. Den språkliga 

korrektheten tycks därmed kunna underordnas andra krav och inte alltid väga tungt vid ett 

godkänt betyg.  

 
5 Diskussion  
 
Studiens två forskningsfrågor diskuteras i kapitel 5.1 respektive 5.2. Kapitel 5.3 ägnas åt 

studiens övergripande syfte. I kapitel 5.4 förs en diskussion kring den metod som använts vid 

undersökningen. 

 
5.1 I vilken mån skiljer sig elevtexterna åt? 
 
Studien ämnar, utifrån den första forskningsfrågan, utreda om de 54 undersökta elevtexterna 

från de nationella proven, skrivna år 2000 respektive år 2015 och 2017, skiljer sig åt i fråga 

om felstavning, särskrivning, sammanskrivning, satsradning samt meningsbyggnadsfel. I den 

här studiens resultat går det inte att urskilja några statistiskt signifikanta skillnader mellan de 

olika årsgrupperna i fråga om de fyra första kategorierna. Däremot finns det, i underlaget till 

den här studien, skillnader i antal meningsbyggnadsfel och i antal ord per mening.  

Som tidigare nämnt finns det inga tidigare studier med samma frågeställning som denna, 

men flera av de studier som presenteras i kapitel 2.2 använder sig av en liknande metod för att 

undersöka elevers skrivande. En aspekt av detta är skillnaden i antal ord per mening, vilken i 

denna studie var statistiskt signifikant till skillnad från till exempel Tengbom Zettermans 

studie, där inga skillnader i meningslängden syntes (Tengbom Zetterman 2013:34). Att 

meningarna i texterna från 2015 och 2017 är längre än i texterna från år 2000, skulle kunna 

bero på att uppgifterna från de nyare nationella proven är mer avancerade. Vid de två senare 

provtillfällena skulle eleverna skriva utredande texter. I dessa utredande texter ska eleverna 

hänvisa till flera olika källor, vilket möjligtvis medför en mer avancerad syntax. Uppgiften 

från år 2000 var att skriva en argumenterande text och dessa texter innehåller ofta kortare och 

mer ”slagkraftiga” formuleringar, vilket är en potentiell förklaring till att meningarna i dessa 

texter generellt är kortare. 

Det ska dock sägas att många långa meningar inte automatiskt innebär en mer avancerad 

text. Att meningarna är långa kan vålla problem för både skribent och läsare, då meningens 

uppbyggnad riskerar att bli felaktig. För att kunna avgöra om en text är avancerad kan man till 
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exempel se till variationen i meningslängd, vilket inte analyserats i denna studie. Varför det 

finns en skillnad i antalet ord per mening kan den här studien därmed inte svara på och det är 

heller inte dess syfte.  

 
5.2 Vad säger de eventuella skillnaderna om lärares bedömning? 
 
Den skillnad som syns i materialet är att lärarna från år 2015 och 2017 har godkänt texter med 

fler meningsbyggnadsfel än vad som gjordes år 2000. Det syns även, utifrån den kvalitativa 

analysen, en variation i vad de olika lärarna anser vara en godkänd text. Utifrån detta kan man 

anta att andra faktorer än språkriktighet kan väga tyngre i godkännandet av en elevtext. 

I Östlund-Stjärnegårdhs (2002) enkätundersökning framkommer att ett av de viktigaste 

kriterierna för att en lärare ska godkänna en text är meningsbyggnad. Östlund-Stjärnegårdh 

genomförde sin studie då Lgr 94 var den rådande läroplanen. I rättningen av de texter som 

ligger till grund för den här studien tycks detta kriterium inte ha haft samma vikt i de nyare 

texterna.  

Om man ser till den modell som Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015) publicerat för 

bedömning av texter enligt Gy 11, ska en godkänd text ha ett varierat och tydligt språk så att 

”läsaren utan problem förstår texten” (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:22). Utifrån den 

kvalitativa läsning som gjorts av fyra texter i den här studien, tycks detta tolkas på olika sätt 

av olika lärare och möjligtvis underordnas andra betygskriterier 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs modell är ett stöd för bedömning av texter i allmänhet. 

Som nämns i kapitel 2.1 finns det specifika bedömningsmatriser för de nationella proven som 

innehåller formuleringar om bedömningen av språket i texterna. I bedömningsmatrisen till de 

senare proven står det att språket ska vara varierat och innehålla goda formuleringar, till 

skillnad från den tidigare matrisen där tydlighet efterfrågas (Gruppen för nationella prov i 

svenska och svenska som andraspråk u.å.a&b). Möjligtvis kan meningsbyggnadsfelen vara en 

konsekvens av att eleverna försökt variera språket och meningsbyggnaden.  

Palmér (2013) skriver även att genrediskursen vuxit sig starkare i de senare nationella 

proven och enligt Gy 11 ska eleverna lära sig akademiskt skrivande, varför bedömningen av 

textens form snarare än språkriktighet, skulle kunna väga tyngre i rättningen av de senare 

proven. Ett försök att skriva akademiskt – även om det innehåller språkliga brister – där 

texten är varierad och innehåller de drag som krävs för att den ska anses vara utredande, 

skulle kunna anses vara av större vikt än att texten är språkligt korrekt. Att skriva längre 

meningar, vilket inte är ovanligt i akademiska texter, och att försöka använda olika typer av 
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meningsbyggnad ökar risken för felaktigheter, men skulle kunna tolkas som en styrka 

eftersom det visar att eleven är mån om att använda ett varierat språk. 

Ett tillfredställande svar på frågan varför meningsbyggnadsfelen är fler i de senare texterna 

och varför det finns stora skillnader i språklig kvalitet mellan godkända texter från samma år, 

kan den här studien dock inte ge.  

 
5.3 Godkänner lärare texter med fler språkliga fel än förr? 
 
Studiens övergripande syfte var att utreda påståendet att lärare idag godkänner texter med fler 

språkliga fel än förr. Utifrån de resultat som framkommit i undersökningen kan detta inte 

styrkas. Majoriteten av de språkriktighetsaspekter som undersöktes skiljde sig inte åt 

signifikant mellan de olika årsgrupperna.  

Malmström (2017) menar att debatten om ungas bristande skrivförmåga är ständigt 

återkommande och inte bygger på fakta, utan på magkänsla. I den tidigare forskning som 

refereras till i denna studie finns heller inga entydiga bevis på att det faktiskt finns, eller har 

funnits, en ”skrivkris”. Utifrån resultaten från denna studie, går det heller inte att styrka att 

lärare generellt godkänner sämre skrivna texter än förr. 

 
5.4 Metoddiskussion 
 
Materialet som använts till studien är texter från de nationella proven. Dessa prov lämpar sig 

bra för en sådan här typ av undersökning, då de arkiverade texterna ger tillgång till ett relativt 

stort underlag av autentiska elevtexter. Dessutom har alla texter från respektive år betygsatts 

utifrån en bedömningsmatris, vilken synliggör hur lärarna skulle bedöma elevernas 

språkkunskaper vid respektive prov. 

Studiematerialet är dock relativt litet, vilket innebär att det inte går att svara på om de 

tendenser som syns i den här studien är generella. Det studien kan säga något om är skillnader 

mellan de texter som ingår i materialet och hur lärare rättat just dessa texter.  

Eftersom flera av språkriktighetsaspekterna är räknade manuellt finns en risk att vissa 

felaktigheter inte räknats, trots att varje text har gåtts igenom ett antal gånger. Om flera olika 

personer hade undersökt varje text hade resultatet förmodligen blivit än mer säkert.  

Angående urvalet får det anses vara ett bekvämlighetsurval, eftersom de texter som finns 

tillgängliga är de som undersökts. Detta innebär att urvalet inte säkert utgör ett statistiskt 

representativt stickprov och resultaten skulle kunna bli annorlunda med ett annat urval.  
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För att kunna uttala sig mer ingående om de skillnader som framkommer i den här studien 

skulle samma undersökning behöva göras på ett större material.  

 
6 Slutord  
 
I kapitel 6.1 kommenteras hur synen på lärarnas professionalitet kan påverkas av den debatt 

som pågår kring elevers skriftliga förmåga. Även didaktiska implikationer för 

skrivundervisning kommenteras. I kapitel 6.2 ges förslag på vidare forskning. 

 
6.1 Synen på lärares professionalitet och didaktiska implikationer 
 
Kann (2016) varnar för att den bild som målas upp av elevers bristande skrivförmåga kan leda 

till ett minskat förtroende för gymnasieskolan. Uttalanden om att lärare ger elever godkänt 

trots att de inte borde få det, skulle kunna påverka synen på lärarnas professionalitet negativt. 

Därav är det viktigt att poängtera att det i den här studien inte syns några alarmerande 

skillnader i vad lärare anser vara en godkänd text, samt att de statistiskt signifikanta resultat 

som framkommit inte går att generalisera.  

Vad som däremot blir tydligt vid en närläsning av texter från 2015 och 2017 är att olika 

lärare lägger större vikt vid olika saker, då de bedömer en text som godkänd. Detta talar för 

att ett godkänt betyg kan ges på skilda grunder. Som syns i presentationen av läroplanerna och 

bedömningskriterierna är språklig korrekthet heller inget som nämns specifikt, utan som 

snarare ingår i att en text ska vara begriplig för läsaren. Som rättningen av de nationella 

proven ser ut idag, skiljer upplägget sig åt på olika skolor. En fråga som skulle kunna vara 

värd att undersöka vidare är hur bedömningen kan bli mer samstämmig. 

I flera av de senare texterna som undersökts i denna studie syns ett behov av bearbetning. 

En text är trots allt till för att läsas och dess meningsuppbyggnad bör därför underlätta 

läsningen. Då eleverna skriver en avancerad uppgift tycks ibland försök mot ett vetenskapligt 

språk och användningen av mycket information i texterna snarast utgöra ett hinder för textens 

språkliga korrekthet. Möjligtvis kan ett, i skolans skrivundervisning, allt för stort fokus på 

textens form och innehåll göra att språkriktigheten åsidosätts, även om alla dessa tre variabler 

i bästa fall bör samspela.  

Som tidigare nämnts är det inte möjligt att dra generella slutsatser kring dagens elevers 

skrivande och lärares bedömning utifrån den här undersökningen. Hur en lärare på bästa sätt 
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kan inkorporera olika delar i skrivundervisningen är en fråga som redan diskuteras och som 

fortsätter att vara aktuell. 

 
6.2 Vidare forskning 
 
Den här studien kan ses som ett uppslag till vidare forskning kring förändringar i elevers 

skrivande och lärares bedömning av språkriktighet. Då den huvudsakliga begränsningen i 

denna studie var materialets storlek, skulle det vara av intresse att göra en liknande 

undersökning med ett större material. 

För att få ytterligare perspektiv på språkriktighet i godkända elevtexter, skulle man även 

kunna jämföra godkända och icke godkända texter. Vad som framkommit i denna 

undersökning, som inte ingick i dess ursprungliga syfte, är frågan om vad en godkänd text 

egentligen är och hur det kommer sig att texter som givits samma betyg skiljer sig så mycket 

åt. Denna fråga vore intressant att undersöka vidare, både för att få en större förståelse för 

lärares bedömning och för att kunna utveckla densamma. 
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