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Sammandrag 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur väl svenska och finlandssvenska 
niondeklassare hanterar utvalda svenska skrivregler och det svenska skriftspråket. Vidare 
undersöks huruvida det finns olikheter länderna emellan, samt mellan kön. Undersökta 
språkdrag är fyra till antalet: förekomst av särskrivning, hantering av gemener och versaler, 
inslag av engelska respektive finska samt hantering av pronomina de, dem och dom. 
Undersökningsmaterialet består av 100 diskursiva elevtexter från Sverige och Finland, jämnt 
fördelade mellan länderna. Texterna kommer från nationella prov i ämnet svenska (Sverige) 
respektive modersmål och litteratur (Finland) genomförda våren 2010 av elever i årskurs 9. 
En kvantitativ forskningsmetod är tillämpad i denna studie; samtidigt är undersökningen även 
en kvantitativ jämförelse länderna emellan. Resultatet visar att eleverna i stort hanterar 
undersökta svenska skriftspråksnormer. Det råder dock tveksamheter gällande hur ord skrivs 
samman på ett korrekt sätt och när ord stavas med stor respektive liten begynnelsebokstav. 
Främmande ord och uttryck förekommer inte i någon större utsträckning i de undersökta 
diskursiva texterna. En viss tveksamhet råder även gällande bruket av personliga pronomen i 
tredje person plural då somliga elever blandar tal- och skriftspråksformer i sina texter samt 
överanvänder objektsformen. Vid en jämförelse av variabeln kön visar det sig att pojkarna i 
min studie har fler felaktigheter i sina texter än vad flickorna har. Överlag behärskar de 
finlandssvenska eleverna undersökta språkdrag med större säkerhet än de svenska eleverna. 	  
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1. Inledning  
I denna studie har jag valt att undersöka hur svenska och finlandssvenska niondeklassare 

hanterar skrivregler och det svenska skriftspråket. Jag finner det även vara av vikt att jämföra 

hur eleverna i de två länderna behärskar utvalda språkdrag då svenska är officiellt språk i två 

länder med skilda skolkulturer. Ett annat skäl för en jämförelse är det faktum att finska elever 

presterat betydligt bättre resultat än svenska elever i genomförda PISA-undersökningar.1 Ett 

antagande är att fallet kan vara detsamma i min undersökning. Min förhoppning med studien 

är att bidra till kartläggningen av högstadieelevers hantering av skrivkonventioner. Det har 

tidigare gjorts undersökningar i hur niondeklassare hanterar det svenska skriftspråket i 

respektive land men ännu ingen jämförelse länderna emellan. Därutöver har jag ett personligt 

intresse av undersökningen som kommer av mitt finlandssvenska påbrå. Min mor är född och 

uppvuxen i Jakobstadstrakten i Finland och jag talar själv en dialektal finlandssvenska med 

mina släktingar men har rikssvenska som modersmål. Som blivande lärare i svenska finner 

jag det av värde att ta reda på hur väl niondeklassarna hanterar det svenska språkets 

skrivkonventioner för att eventuellt få en uppfattning om framtida undervisningsstrategier. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur väl svenska och finlandssvenska 

niondeklassare behärskar svenska skrivregler och det svenska skriftspråket. Jag vill främst ta 

reda på hur stor förekomsten är av några utvalda språkliga drag. Vidare intresserar jag mig för 

om det finns olikheter länderna emellan, samt om skillnader finns vid en jämförelse av 

variabeln kön. Mina frågeställningar kan sammanfattas på följande sätt: 

 
• Hur ser förekomsten av särskrivning ut i niondeklassarnas texter? 

• Hur hanterar eleverna gemener och versaler? 

• Använder eleverna engelska respektive finska ord och uttryck i sina texter? 

• Hur hanterar niondeklassarna pronomina de, dem och dom? 

• Finns det skillnader länderna emellan i hur niondeklassarna hanterar det skriftliga 

språket och dess skrivregler?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se t.ex. www.skolverket.se, www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Utbildning-och-forskning/Provresultat/Resultat-
PISA/  
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2. Bakgrund 
I kapitlet bakgrund definieras de språkdrag jag har valt att undersöka i min studie. Här 

presenteras tidigare forskning på respektive språkligt drag som är relevant för min 

undersökning och jag presenterar även i viss mån vad kursplaner i svenska har för 

målsättningar. För en mer överskådlig hantering har jag valt att redogöra för respektive 

språkligt drag i särskilda avsnitt. Avsnitt 2.1 behandlar således särskrivning, avsnitt 2.2 ett 

felaktigt bruk av gemener och versaler. I avsnitt 2.3 redogörs för engelska respektive finska 

inslag i skrift och slutligen behandlas pronomina de, dem och dom i avsnitt 2.4.  

 

2.1 Särskrivning 
Ett av de vanligast förekommande skrivfelen bland ungdomar i Sverige idag är särskrivning 

(Melin 2001). Särskrivning innebär att sammansatta ord felaktigt skrivs som två eller flera 

ord. Den norm som ges i Svenska skrivregler (2000) är enkel och tydlig och lyder att 

sammansatta ord alltid ska skrivas ihop som ett ord. Att felaktigt skriva isär sammansatta ord 

är inte ett nytt fenomen i svenskan, även om det förekommer på nya arenor idag. 

Särskrivningar var redan på slutet av 1800-talet ett omdiskuterat problem då bland annat 

språkforskaren Nils Linder upprördes över dessa orimligheter i skriftspråket i sin 

språkriktighetshandbok Regler och råd som utkom 1886 (Hallencreutz 2001). Innan 

språkriktighetsböcker och ordböckers systematisering av språket kunde ett flertal stavningar 

förekomma för ett och samma ord, exempelvis: ”ordbok, ord-bok, ord bok” 

(Språkriktighetsboken 2005, s. 43).  

I licentiatavhandlingen Särskrivningar och andra skrivningar i elevspråk beskriver 

Hallencreutz (2003) på vilket sätt och i hur stor grad mellanstadieelever särskriver ord. Hon 

kategoriserar felaktigt särskrivna sammansättningar och menar att de kan bero på såväl 

inomspråkliga som utomspråkliga faktorer. Inomspråkliga faktorer ligger på ordnivå och 

innefattar exempelvis ordets längd, vilken ordklass det tillhör eller dess grafiska form. I 

undersökningar har det visat sig att barn och ungdomar särskriver i större utsträckning då ett 

ord genom sammansättning blir särskilt långt. Ord innehållande flera led tycks därmed vara 

en trolig orsak till särskrivning (Eklund 1986, Hallencreutz 2003). Hallencreutz kommer fram 

till att en av de största inomspråkliga faktorerna till att eleverna i hennes undersökning 

felaktigt särskriver är då orden har en lång substantivisk förled. Hon finner även att en 

riskfaktor är om orden innehåller diakritiska tecken. En sådan förled orsakar ofta felaktiga 
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särskrivningar vid handskriven text då skribenten lyfter pennan för att till exempel sätta 

prickar över i/ä/ö, för att sedan oreflekterat göra ett mellanrum och fortsätta ordet. Hon 

upptäcker även att substantiv särskrivs mer än förväntat och att verb särskrivs mer sällan än 

vad som är möjligt (Hallencreutz 2003). 

Utomspråkliga faktorer innefattar påverkan av särskrivning från andra håll än faktorer 

på ordnivå. En utomspråklig faktor som tidigare forskning resonerat kring är inflytandet av 

andra språk, i synnerhet engelskans inflytande. I engelskan råder andra regler för ordbildning 

och man bildar t.ex. sällan sammansatta ord av substantiv där svenskan däremot tillåter och 

påbjuder sammanskrivning. Ett ord som school class blir på svenska sammanskrivet i det 

snarlika skolklass. Trots det stora inflytandet engelskan har på svenskan slår Hallencreutz fast 

att det är inomspråkliga faktorer som påverkar särskrivning mest, något hon redogör för både 

i sin avhandling (2003) och i artikeln Skyll på längden, inte på engelskan (2001). Hon har 

svårt att tro att grundskoleelever i allmänhet är så pass duktiga på konventionell engelska att 

de av den anledningen skulle särskriva på modersmålet. 

En annan utomspråklig faktor för särskrivning som Hallencreutz lyfter fram är den 

traditionella läs- och skrivinlärningen, där problemet är att bindestrecksord överanvänds. 

Bindestrecken mellan förled och efterled i sammansatta ord fyller en funktion för barnen då 

de underlättar både läsning och förståelsen för sammansättningar (t.ex. skol-väska). Då 

barnen kommit så långt i sin utveckling att de klarar att läsa ett sammansatt ord utan 

bindestreck plockar de sedan i skrift bort bindestrecket men låter mellanrummet vara kvar 

(Hallencreutz 2003).  

En tredje utomspråklig faktor är den så kallade gestalttexten, i folkmun reklamspråk. 

Där finns det en tendens att medvetet överge skrivkonventioner för estetiken med vertikala 

särskrivningar (när orddelar står under varandra utan bindestreck) som exempelvis layout på 

varuprodukter (Eklund 1986, Hallencreutz 2003). 

 Till sist har även den moderna tekniken beskyllts orsaka särskrivning. Individer med 

bristande språkförmåga kan lita mer på datorers ordbehandlingsprogram än på sitt eget 

kunnande och många litar på datorns felaktiga råd om att skriva isär sammansatta ord som 

programmet inte känner till (Öhrman 1998, Hård af Segerstad & Sofkova Hashemi 2005). 

Även mobiltelefoners T9-funktion kan bidra till felaktiga särskrivningar då det är lättare att 

slå mellanslag än att skriva ett ord bokstav för bokstav, alternativt att knappa tillbaka och 

radera mellanslaget, när vissa ord ej känns igen och på så sätt spara ansträngning för 

skribenten (Hård af Segerstad & Sofkova Hashemi 2005). 
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2.2 Gemener och versaler 
Valet mellan stor och liten bokstav är oftast relativt oproblematiskt. Svenska skrivregler 

(2000) ägnar ett helt kapitel åt att klargöra en korrekt användning av stor eller liten bokstav, 

allmänna rekommendationer och undantag. Att ny mening inleds med stor bokstav är 

självklart för de flesta, så även med namn på personer, byggnader, geografiska platser, 

företag, vissa förkortningar, etc. Brott mot reglerna gällande liten och stor bokstav är ändå ett 

av de vanligaste felen i elevtexter menar Melin (1989b). 

Tordebring (2007) har undersökt och jämfört högstadie- och gymnasieelevers 

skriftspråk i standardprov, centrala prov och nationella prov från år 1985 och 2005. Gällande 

felaktig användning av liten respektive stor bokstav konstaterar hon att feltypen har ökat över 

tid. Enligt kursplanen för svenska bör eleverna redan efter årskurs tre ”kunna använda sig av 

stor bokstav” på ett riktigt sätt (Skolverket 2000, s. 101) . Efter det femte skolåret bör 

eleverna ”kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna 

för stavning” (s.101) där man får förmoda att hantering av gemener och versaler ingår som 

vanliga skrivregler. För finlandssvenska elever lyder liknande explicita mål för de lägre 

årskurserna gällande skrivregler och hantering av stor och liten bokstav. I årskurs åtta bör 

eleverna kunna ”skriva något så när felfritt” samt att de bör förstå ”innebörden av en språklig 

norm och kan tillämpa den så att språkstrukturer […] är korrekta” (Utbildningsstyrelsen 2004, 

s. 56).  

En betydande anledning till att ett felaktigt bruk av gemener och versaler förekommer i 

elevtexter tros vara att dagens ungdom tillbringar mycket tid vid datorer och med 

mobiltelefoner. I kommunikation via sociala medier och i textmeddelanden råder andra 

normer gällande gemener och versaler. Det är vanligt att man ofta hoppar över versalerna i 

början på ny mening eller vid egennamn och endast använder gemener för att spara tid, 

utrymme och ansträngning. Stora bokstäver används istället mer emfatiskt för att ytterligare 

förstärka en känsla eller ett ord. Hård av Segerstad & Sofkova Hashemi (2005) menar att när 

barn lär sig skriva har de i allmänhet bland annat problem med bruket av stor och liten 

bokstav. Vidare framhåller de även att barnen aktivt deltar i att skapa nya normer t.ex. genom 

kommunikationen på internet och via mobiltelefoner där konventionella normer ofta saknas. 

Detta är också något Bellander (2010) styrker i sin avhandling Ungdomars dagliga 

interaktion där hon undersökt gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier i 

ett flertal kontexter och lagt märke till ungdomars skiftande språkbruk gällande 
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skrivkonventioner. Vad de två studierna dock gemensamt framhåller är att eleverna i 

skoltexter verkar anpassa sig efter gällande konventioner och standardspråk. 

 

2.3 Inslag av ord och uttryck på engelska och finska  
Lånord är i grunden positiva tillskott till ordförrådet då vi berikar och breddar vår repertoar. 

Pettersson (2005) framhåller att ordförrådet också är den del av ett språk som lättast 

förändras. Genom tiderna har svenskan plockat in ord och termer från flera andra språk allt 

efter hur den kulturella kontakten har sett ut. Det språk som nämnvärt har påverkat det 

svenska språket på senare tid är engelskan.  

Josephson (2005) framhåller dock ett bekymmer när det gäller att plocka in engelska 

låneord. Han menar att det är särskilt problematiskt med böjningen av nyare lånord i plural 

när det ännu inte finns någon böjning som är helt etablerad på svenska. Detta bekräftar 

Nilsson (2007) i en undersökning av elevers attityder till och användning av engelska ord och 

fraser när de talar och skriver svenska. Hon redogör för sina upptäckter i artikeln Nja, kanske, 

sometimes, vem knows lixom där hon kommer fram till att högstadieelever är mycket positivt 

inställda till engelskans dominans inom media och till att själva använda engelska ord och 

fraser i sitt vardagliga språk.  Hon konstaterar att engelskan ”verkar ha blivit en naturlig del 

av språket, så naturlig att eleverna inte alltid reflekterar över sitt eller andras användande [av 

det]” (Nilsson 2007, s. 55). Detta verkar stämma överens med Josephsons (2005) resonemang 

om att engelskan påverkar vårt svenska språk främst genom kodväxling, en företeelse då man 

alltså växlar mellan språken i en tal- eller skrivsituation. Nilsson tycks ana att ordet lixom (= 

liksom) skulle utgöra en slags kodväxlingsmarkör som ”ett sätt för eleverna att markera den 

engelska närvaron i språket”. Nilsson poängterar däremot att engelskan inte har spridit sig i 

någon större utsträckning till de diskursiva skoltexterna utan endast till de texter som 

domineras av elevernas vardagsspråk (Nilsson 2007, s. 54).  

Utöver inflytandet av engelska har svenskan i Finland därtill en stark påverkan av finska 

då detta är det andra, och även det större, officiella språket i landet. Projektet Moderna 

importord i språken i Norden (2005) har försökt kartlägga attityder till importord hos 

språkvetare och språkbrukare. För den finlandssvenska delen av projektet beskrivs hur 

engelska ord ofta letar sig in i finlandssvenskan via finskan genom översättningslån 

(Hiidenmaa & Nuolijärvi 2005).  Vidare konstateras att svenskans språkliga ställning är svag i 

Finland och att engelskan hotar försvaga ställningen ytterligare enligt språkvetarna i studien. 

Gemene man är däremot relativt positivt inställd till engelska influenser då de anser att språk 
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är dynamiska och att svenskan alltid har plockat in lånord och givetvis gör det än idag 

(Mattfolk, Mickwitz & Östman 2005).   

Hanell (2011) har undersökt skillnader i de två varianterna av det svenska skriftspråket 

och redogör för dessa i sin rapport Det går hårt – finlandssvenska ur ett svenskt perspektiv. 

Hanell beskriver hur grammatiska inslag från finskan förekommer i finlandssvenskan, såsom 

viss syntax, betydelselån och direkta översättningar. Att kodväxlingar till finska är vanligt 

förekommande i både finlandssvenskt tal och skrift beror på den tvåspråkiga kontext som 

råder i Finland där finskan är det dominerande majoritetsspråket och således ett språk man är i 

daglig kontakt med. När man talar om finlandssvenskans särdrag och olikhet från den 

officiella svenskan brukar man använda två begrepp: finlandism och fennicism. Bonniers 

svenska ordbok (2005, s. 151) ger begreppet finlandism definitionen ”uttryck i 

finlandssvenskan som inte finns i rikssvenskan”. Begreppet beskrivs liknande i 

Finlandssvensk ordbok (2008, s. 6) samt av af Hällström-Reijonen (2000, 2010); således 

handlar det om språkdrag som inte återfinns i sverigesvenskan. Begreppet fennicism å andra 

sidan implicerar lån från finskan och definieras som ”språkdrag (i finlandssvenskan) som 

beror på inflytande från finskan” (Bonniers svenska ordbok 2005, s. 148). I min undersökning 

jämför jag inte varianterna av svenska utan undersöker endast förekomst av ord och uttryck på 

finska i elevtexterna.  

Om de finlandssvenska elevernas skriftspråk nämns i grundskolans kursplan för svenska 

som modersmål och litteratur (motsvarar skolämnet svenska i Sverige) att eleverna bör ha ”ett 

tillräckligt stort, fungerande ordförråd, men […] finskpåverkade uttryck kan [få] förekomma” 

(Utbildningsstyrelsen 2004, s. 56). Fransman (2011) lägger märke till att det i läroplanen för 

finlandssvenska gymnasister inte nämns särskilt mycket om finlandismer utan konstaterar att 

det verkar vara lärarens uppgift att bestämma i vilken grad detta berörs i undervisningen. 

Finlandssvenska gymnasielärare å andra sidan verkar ha ”en rätt positiv och accepterande 

inställning till finlandismer” och verkar anse att det är viktigt att ”göra eleverna medvetna om 

att ett ord eller uttryck är en finlandism och därför inte lämpligt att använda i alla 

sammanhang” (Fransman 2011, 2.2). Något liknande utlåtande om att engelska ord och 

uttryck skulle anses vara ett rimligt inslag i elevers skriftspråk återfinns inte vare sig i den 

svenska eller finlandssvenska kursplanen. Östlund-Stjärnegårdh (2008) noterar dock att 

engelska inslag i svenska niondeklassares elevtexter mer utgör ett stilistiskt inslag och ett 

tecken på god skrivförmåga för att berika sin text snarare än att försvaga den. Att använda 

inslag av engelska skulle kunna betraktas som ett risktagande, men det bedöms alltså oftare 

som något en skicklig skribent kan hantera på ett kompetent sätt. Just risktagande i elevtexter 
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har Anderson & Hertzberg (2005) undersökt. Deras studie ingår i ett omfattande norskt 

forskningsprojekt som handlar om att kartlägga ungdomars skrivkompetens. De har undersökt 

ett antal risktaganden av vilka språk och stil utgör en kategori. Vid bruk av icke väntade 

inslag i språket, menar de att det hänger på om bruket av inslaget är använt på ett adekvat sätt 

och att skribenten i övrigt uppskattas finna sig på en viss nivå. Då kan greppet uppfattas som 

en stilmarkör och även höja omdömet.  

 

2.4 De, dem och dom 
Antagandet att skriftspråk och talspråk alltmer närmar sig varandra som ett resultat av den 

snabba samhällsutvecklingen vi har haft under de senaste decennierna är många språkforskare 

eniga om. Talspråkliga drag blir allt vanligare i text; exempelvis har skriftspråket förenklats 

och influerats av muntliga uttryck (Melin 1989a, Nordvall 2006). Ett talspråkligt drag som har 

diskuterats av språkforskare och lärare, såväl som vanliga användare är bruket av dom i skrift. 

I slutet av 1970-talet väcktes denna debatt med anledning av att formen började smyga sig in i 

offentliga publikationer. Samtidigt larmade även lärare om att formen började bli vanlig i 

elevernas skoltexter. Det finns idag meningsskiljaktigheter bland språkvetare angående bruket 

av dom i skrift. Vissa är konservativa och menar att man bör bevara formerna de/dem medan 

andra välkomnar formen dom som ett led till förenkling av skriftspråket 

(Språkriktighetsboken 2005). 

Merparten av de svenska språktalarna ersätter i dagligt tal de personliga pronomina i 

tredje person plural de och dem med dom. I dagligt tal skiljer de flesta således inte på 

subjektsform och objektsform utan de uttalas lika. I talspråk skapar detta förfarande sällan 

problem. Skriftspråksnormen yrkar däremot på ett isärhållande av de och dem. 

Språkriktighetsboken talar om detta problem och menar att det händer att de/dem används på 

ett felaktigt sätt. Det kan hända att den osäkre skribenten garderar sig genom att använda dom 

istället. Dock kan det talspråkliga dom i skrift bidra till att det blir svårare för läsaren att veta 

när det handlar om subjekt respektive objekt. Det finns dock dialekter där man i talspråk 

bevarat ett uttal som liknar skriftnormen. I flertalet finlandssvenska dialekter uttalar man 

således nämnda pronomina di och dem. I min uppsats benämner jag likväl den sverigesvenska 

dom vara talspråksform då jag i min studie inte undersöker uttalsvarianter utan förekomst i 

skrift. 

Det har genomförts ett flertal undersökningar på elever och studenters bruk av de, dem, 

och dom. En av de första undersökningarna genomfördes 1976 då Svenska språknämnden 
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skickade ut en enkät till landets samtliga svensklärare på högstadiet och gymnasiet i syftet att 

kartlägga språkliga problem i svenskundervisningen. Grünbaum (1976) presenterar resultaten 

för undersökningen i Språkvård (4/1976). Ett större avsnitt i artikeln ägnas talspråksformer i 

skrift där bruket av just dom uppmärksammas som en större osäkerhet bland elever. Hon 

framhåller att lärarnas inställning till dom avgör användandet hos eleverna samt att lärarna 

blir mer restriktiva och oftare korrigerar eleverna att använda de/dem ju äldre eleverna blir. 

Hallencreutz (1980) har undersökt bruket av de/dem/dom i högstadieuppsatser, samt 

genomfört ett lucktest bland 177 högstadieelever på sjuttiotalet. Uppsatserna delades in i tre 

grupper. I en första grupp platsar uppsatser med en korrekt användning av dessa personliga 

pronomina. I en andra grupp placeras uppsatser som konsekvent innehöll dom och i den tredje 

finns uppsatser där elever blandar formerna. Hallencreutz konstaterar att eleverna överlag 

behärskar ett korrekt bruk av de/dem. Liknande resultat finner hon i lucktesten som visar att 

förmågan att skilja på de/dem är relativt god. Detta resultat tror Hallencreutz beror på att om 

elever tvingas välja gör de ett korrekt val. Hon poängterar också att lärare bör samtala med 

eleverna om tal- och skriftspråksnormer samt uppmuntra eleverna till att använda 

skriftnormen de/dem framför det talspråkliga dom. Ytterligare ett resultat i Hallencreutz 

undersökning visar att elever närmar sig vedertagna skriftnormer ju äldre de blir. 

År 2003 utfördes en undersökning bland en något äldre målgrupp. Håkansson & Norrby 

granskade i ett lucktest hur studenter använde de/dem/dom. Deras resultat pekar på att 

studenter har klart för sig rådande skriftspråksnorm och också följer den. Dom är således inte 

ett naturligt val för denna äldre undersökningsgrupp. De kunde även påvisa att det ofta 

handlar om position snarare än funktion vid valet mellan de och dem, där en överanvändning 

av dem finns representerad. Studenterna uppfattar således positionen efter det finita verbet 

som en objektsposition (Håkansson & Norrby 2003).  

En annan undersökning av talspråksformer i skrift är genomförd på provtexter från 

årskurs 9 och gymnasiet där bland annat användandet av de/dem/dom har undersökts. En 

jämförelse av resultaten i de båda grupperna tyder på att eleverna blir mer skriftspråkstrogna 

ju äldre de blir och att de blir medvetna om standardspråkets normer gällande dessa 

pronomina (Ciolek 2003).  

Selin (2008) har undersökt dels elevers bruk och kunnande gällande de tre pronomina, 

dels hur lärare ställer sig i frågan. Resultaten i hennes undersökning visar att eleverna till stor 

del är påverkade av lärarnas inställning i sakfrågan; lärarens inställning väger tyngre än både 

variablerna ålder och kön. Elever vars lärare oftare poängterar och fäster uppmärksamheten 

vid ett korrekt användande av de/dem visar också bättre resultat i undersökningen. Likt 
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Grünbaum finner Selin ett samband i fler fel hos elever vars lärare har en mer tillåtande 

attityd till dom. Vidare drar Selin slutsatsen att lärarens inställning och undervisning är direkt 

avgörande för ett korrekt användande av de/dem i skrift och att enbart elevernas naturliga 

språkkänsla inte räcker till (Selin 2008).  

Teleman (1991) diskuterar konventionella normskillnader mellan tal och skrift. Han 

menar lite grovt att det finns en grammatik gällande skriften men flera gällande talet. Ofta 

överlappar de varandra men han påpekar att skriften är mer standardiserad än talet. 

Svenskämnets uppgift blir då att påtala skillnaderna mellan tal- och skriftspråk samt att i skrift 

framhålla det offentliga (skrift)språket. Kursplanerna i svenska, både i Sverige och i Finland, 

nämner tydligt att det ställs olika krav i olika kontexter. Därmed ställs även olika krav på 

elevernas tal- och skriftspråk. En av svenskämnets uppgifter är därtill att ge elever goda 

möjligheter till att utveckla en säkerhet i att använda språket i både tal och skrift. Eleverna ska 

utveckla en ”språklig säkerhet i tal och skrift [så att de] kan, vill och vågar uttrycka sig i 

många olika sammanhang” (Skolverket 2000, s. 98).  Den finlandssvenska kursplanen 

uttrycker därtill att eleverna ska lära sig om normer för talat och skrivet standardspråk samt 

att tillämpa dem så att de motsvarar ställda krav (Utbildningsstyrelsen 2004). 

De vanligaste felen skribenter gör gällande de, dem och dom är att använda objektsform 

på subjektsformens plats och vice versa, samt att inkonsekvent blanda de tre formerna i 

samma text. Teleman (1991) förespråkar en försiktig konservatism gällande lärares 

undervisning om de/dem. Han menar att användningen av dom först måste bli mer allmänt 

utbredd och accepterad innan lärarna accepterar den som ett fullgott alternativ. 

Språkriktighetsboken föreslår två metoder för att hjälpa skribenter med det eventuella 

dilemmat vid val av pronomen. Man kan kontrollera sitt val av pronomen genom att ersätta de 

respektive dem med vi respektive oss eller att jämföra med engelskans they och them. 

Intressant nog har svensken vanligtvis inga problem med rätt användning av subjekts- och 

objektsformerna på engelska, inte heller vållar de andra fem personliga pronomina några 

större problem (Språkriktighetsboken 2005).  

Ytterligare ett anmärkningsvärt fel skribenter gör är att man blandar ihop distinktionen 

mellan de och dem och felaktigt tillämpar dem på bestämda artiklar som är oböjliga. Vidare 

blandar vissa skribenter även ihop formerna när pronomina konstrueras till en fras med en 

efterföljande som-sats. Normen säger att de som används när det handlar om subjekt, 

respektive dem som vid objekt eller efter preposition. Men det råder tveksamheter kring just 

frasen de/dem som och som oftast accepteras båda former i objektsposition. Det som dock 
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rekommenderas är att när det handlar om subjekt bör frasen de som användas 

(Språkriktighetsboken 2005).  

3. Material 
 I detta kapitel presenteras undersökningsmaterialet. Jag börjar med en övergripande 

presentation av undersökta elevtexter i 3.1, för att sedan redogöra för mitt urval i 3.1.1. Mer 

detaljerat beskrivs de svenska elevtexterna i avsnitt 3.1.2 och de finlandssvenska i avsnitt 

3.1.3. Jag kommer slutligen att föra ett resonemang kring etiska forskningsaspekter i avsnitt 

3.2. 

 

3.1 Presentation av undersökta elevtexter 
Mitt undersökningsmaterial består av 100 diskursiva elevtexter från Sverige och 

Svenskfinland skrivna av elever i årskurs 9. Materialet utgör texter från nationella prov i 

ämnet svenska respektive i ämnet modersmål och litteratur (motsvarar skolämnet svenska i 

Sverige). Jag har valt att undersöka diskursiva texter då det var inom denna genre jag kunde 

få tillgång till material från Finland. 

De sammanlagt 100 undersökta elevtexterna varierar i längd. De svenska elevtexterna 

har störst variation i längd då det inte har funnits någon längdangivelse i de svenska 

uppgiftsanvisningarna. De varierar allt ifrån en till sexton sidor. De finlandssvenska 

elevtexterna varierar mindre i längd med texter från en till fyra sidor, då det i 

uppgiftsanvisningarna funnits tydliga längdangivelser. Samtliga texter i urvalet är skrivna för 

hand. 

 

3.1.1 Urval 
Elevtexterna är jämnt fördelade med 50 texter från respektive land. Texterna är slumpvis 

utvalda, dock med hänsyn till en jämn fördelning mellan kön och betygssteg för att ge ett så 

representativt underlag som möjligt för denna studie. I min studie har jag sedan valt att inte 

närmare granska betyg som variabel då betygsskalorna skiljer sig åt länderna emellan samt att 

det skulle krävas ett större urval för detta ändamål. Jag har valt att bortse från de texter som ej 

uppnått målen. För de finlandssvenska texterna har jag gett samma urvalsmetod till min 

kontakt på Utbildningsstyrelsen, Finlands motsvarighet till Skolverket. Materialet har skickats 

till mig. Texterna är skrivna under samma period, våren 2010. 
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3.1.2 De svenska elevtexterna 
De svenska elevtexterna kommer från den skriftliga delen (delprov C) av det nationella provet 

i svenska som genomfördes vårterminen 2010 för samtliga niondeklassare i Sverige. Eleverna 

har vid provtillfället fått välja ett av fyra ämnen i olika genrer att skriva om, alla knutna till ett 

tema i tillhörande texthäfte. Temat för 2010 års prov var I gränslandet. De specifika 

provuppgifter som mitt material baseras på utgörs av två av de fyra valbara uppgifterna. De 

två uppgifterna består av argumenterande texter angående åldersgränser och resonerande 

texter om behovet av att dela in människor i fack. Till sin hjälp har eleverna haft tillgång till 

det texthäfte som de fått läsa och lära känna veckorna innan provet.  

 

3.1.3 De finlandssvenska elevtexterna 
De finlandssvenska elevtexterna kommer från en nationell utvärdering av inlärningsresultat i 

skolämnet modersmål och litteratur som Utbildningsstyrelsen genomförde våren 2010 för 

Svenskfinlands samtliga niondeklassare. Ämnet modersmål och litteratur motsvarar 

skolämnet svenska i Sverige. Endast elever med svenska som modersmål ingår i 

urvalsgruppen. Provsituationen har liknat den svenska då de finlandssvenska eleverna vid 

provtillfället fått fyra ämnen och genrer att välja på. Mitt material baseras också här på två av 

de fyra valbara uppgifterna där eleverna skrivit diskuterande texter om språks förenande eller 

åtskiljande samt om nyttan av skolämnet modersmål och litteratur.  

 

3.2 Etiska aspekter 
Det är viktigt att låta anonymitet råda i undersökningar gällande elever i skolan. Då min 

undersökning baseras på texter skrivna av elever i omyndig ålder, har jag, så långt det är 

möjligt, avkodat alla personliga uppgifter rörande skribenterna såsom namn och skola innan 

jag börjat min undersökning. Jag har även slutit ett avtal med Utbildningsstyrelsen i Finland 

och med underskrift godkänt att forskningsetiska principer tillämpas i min undersökning, både 

vad gäller förvaringen och behandlingen av det finlandssvenska materialet.  

Då elevtexterna är avkodade och anonyma har jag i min undersökning givit texterna nya 

koder för en lättare hantering av materialet. Då jag i fortsättningen refererar till språkliga 

särdrag i specifika, enskilda elevtexter i denna uppsats använder jag mig således av koder. 

Koderna följer mönstret: Sv.P.1 och utläses ”svensk pojke text 1”, respektive Fi.F.1 som 

utläses ”finlandssvensk flicka text 1”.  
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4. Metod 
I kapitlet metod beskrivs hur jag har gått tillväga i min undersökning. Jag redogör för 

metodval i 4.1 och beskriver hur jag har kategoriserat och analyserat de språkdrag jag har valt 

att undersöka i 4.2. Till sist motiverar jag tillförlitligheten och giltigheten i min undersökning 

i 4.3 samt framför metodkritik i avsnitt 4.4. 

 

4.1 Metodval 
Jag har använt mig av en kvantitativ forskningsmetod i min studie då jag finner metoden vara 

lämplig för att få svar på mina frågeställningar om förekomsten av utvalda språkliga drag. 

Min undersökning är även en kvantitativ jämförelse länderna emellan, samt mellan kön. Jag 

har systematiskt och grundligt gått igenom de 100 elevtexterna ett flertal gånger och letat efter 

ett språkligt särdrag i sänder för att inte riskera att missa någonting. Statistiken har 

sammanställts och därefter analyserats. 

 

4.2 Analysenheter 
Jag har använt mig av tidigare forskning, ordböcker och andra språkvårdshjälpmedel för att 

kategorisera de olika språkliga dragen i elevernas texter. Särskrivning, hantering av gemener 

och versaler, inslag av engelska och finska ord och uttryck, samt hanteringen av de/dem/dom i 

elevtexterna har jag ansett vara de fyra övergripande analysenheterna. Mer detaljerat har jag 

analyserat empirin i underkategorier efter vad tidigare forskning värderat vara rimligt och vad 

jag har ansett varit relevant i mitt undersökningsmaterial. Här följer en beskrivning av mitt 

analysschema: 

 

• Den första undersökningskategorin är särskrivning. Jag har klassat 

ordklasstillhörighet och möjlig orsak till feltypen. Jag har även en kategori 

benämnd bindestrecksord.  

 

• Hantering av gemener och versaler har delats in i fyra underkategorier: 

substantiv, felaktigt bruk efter skiljetecken, emfatisk användning av versaler och 

en kategori benämnd övrigt (adjektiv, prepositioner samt stor bokstav vid 

radbyte). 
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• Då det gäller inslag av engelska respektive finska ord och uttryck har empirin 

delats upp i följande fem underkategorier utöver det övergripande språket: 

substantiv, adjektiv/adverb, verb, interjektion samt fras. Jag har tagit i beaktande 

om det handlar om enstaka ord eller fraser. Fraser har räknats gemensamt som 

ett inslag. 

 

• Hanteringen av de personliga pronomina i tredje person, de, dem och dom, har 

följande underkategorier: vilka former eleverna brukar, vilka svårigheter och 

oklarheter det finns samt att kort beröra de/dem som bestämningar och de/dem 

som-fraser. 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 
De mätinstrument jag använder mig av, följaktligen de analysenheter jag har valt att 

undersöka, avgör giltigheten i resultatet och det är tvunget att de är relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställningar. Då mitt syfte är att undersöka hur eleverna 

hanterar skrivregler och det svenska skriftspråket hade en större bredd på analysenheterna 

varit önskvärt för att höja validiteten. Att begränsa mängden språkdrag har däremot varit 

obetingat på grund av tidsbrist och omfång på uppsatsen, men jag är medveten om 

begränsningen och att den kan utgöra ett problem för giltigheten i resultatet. För att få en hög 

validitet i en kvantitativ studie krävs även att undersökningsmaterialet är tillräckligt stort. Mitt 

material är inte så pass stort att resultaten kan betraktas som allmängiltiga, men jag anser dock 

att 100 elevtexter ger ett representativt underlag för att kunna visa på tendenser och 

iakttagelser i hur niondeklassare hanterar utvalda skrivregler och det svenska skriftspråket i 

Sverige och Svenskfinland. Texterna är dessutom slumpvis utvalda och jämnt fördelade 

mellan kön och betygssteg för att ge ett så representativt underlag som möjligt för denna 

studie.  

Reliabiliteten menar jag är hög då jag på ett systematiskt, kategoriskt och noggrant sätt 

undersökt det jag avser att mäta. Elevtexterna har lästs igenom ett flertal gånger för att 

försäkra tillförlitligheten och att jag inte missat något.  
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4.4 Metodkritik 
Elevtexterna är handskrivna och detta kan medföra viss problematik i undersökningen. 

Handstilarna skiftar inte bara mellan elever utan även i en och samma text. En text som börjar 

med en välskriven handstil kan gå över i en mer slarvig variant mot slutet och vice versa.  Det 

har ibland varit svårt att avgöra mellanrummet orden emellan för att bedöma om det handlar 

om en särskrivning eller inte. Det har även på sina ställen varit svårt att avgöra om det handlar 

om en versal eller gemen, särskilt vid de två bokstäverna s och f som tenderar att skifta 

avsevärt i storlek. Jag har i dessa fall noga studerat skribentens handstil och vid några 

tillfällen tagit hjälp av utomstående för en ytterligare objektiv bedömning. I enstaka fall har 

jag hellre valt att fria än att fälla i min undersökning där bedömningen har varit mycket svår. I 

undersökningen av bruket av gemener och versaler har en elevtext har valts bort då eleven har 

en mycket ojämn handstil och inkonsekvent blandar stora och små bokstäver. Detta gör att det 

blir ogenomförbart att undersöka hans text på samma basis som de övriga.  

Att undersökningsmaterialet varierar i ordmängd kan påverka resultatet i 

undersökningen. De svenska texterna är i genomsnitt längre än de finlandssvenska. Därmed är 

det möjligt att fler undersökta språkdrag skulle kunna förekomma i de svenska elevtexterna, 

men då mitt urval är slumpmässigt är längden på texterna inte möjlig att styra över. Därutöver 

skriver eleverna i Sverige och Finland om olika ämnen vilket kan påverka resultatet något; 

dock är de skrivna inom samma slags kontext och texttyp och torde vara jämförbara trots 

detta. 

Det finns vissa svårigheter med att granska och jämföra de två varianterna av svenska 

då de bl.a. skiljer sig åt lexikalt och syntaktiskt. Ord och uttryck som finns i båda varianter har 

olika nyansskillnad och ibland kan även betydelsen vara olika. Ett dilemma på det lexikala 

planet är att man sammanbinder ord i finlandssvenskan på ett något annorlunda sätt än vad 

som är brukligt i sverigesvenskan. En annan svårighet då variabeln lånord undersöks är att jag 

inte behärskar det finska språket. Vid tveksamheter, där min egen språkkänsla och 

språkkunskap sviktat, har jag tagit hjälp av Finlandssvensk ordbok (2008) och Svenska 

Akademiens ordlista (SAOL 2006). Min mor och min kusin2  som båda är finlandssvenskar 

och behärskar det finska språket har hjälpt mig med översättning av de finska uttryckens 

härkomst och betydelse. Därutöver har jag även haft nytta av Linnea Hanells rapport Det går 

hårt – finlandssvenska ur ett svenskt perspektiv (2011).   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Muntlig kommunikation. Telefonsamtal: Nikula 2011-11-21; E-post: Lönnqvist 2011-11-23. 
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5. Resultat 
I 5.1 redogör jag för förekomsten av särskrivning, i 5.2 för elevernas hantering av gemener 

och versaler, i 5.3 för inslag av engelska respektive finska ord och uttryck, i 5.4 redogör jag 

för hanteringen av pronomina de, dem och dom. Till sist redogör jag kort för övriga 

iakttagelser i avsnitt 5.5.  

Jag inleder avsnitten med en generell beskrivning av fynden i materialet för att sedan gå 

in på de två separata grupperna, det vill säga den svenska respektive den finlandssvenska 

gruppen. Vid viss exemplifiering går jag ner på individnivå. Samtliga understrykningar i 

exemplen är mina egna. Förkortningar i tabeller utläses enligt följande mönster: Sv. tolkas 

som svenska och Fi. som finlandssvenska. 

 

5.1 Särskrivning 
Förekomsten av särskrivning i undersökningsmaterialet utgör 187 inslag i de 100 

elevtexterna. Tabell 1 visar förekomsten av särskrivning i antal inslag samt vilken 

ordklasstillhörighet det särskrivna ordet har. Därutöver kan man även avläsa hur fördelningen 

ser ut i de två grupperna respektive uppdelning på kön inom grupperna.  

 
Tabell 1. Förekomst av särskrivning i antal inslag samt ordklasstillhörighet 

 Totalt Substantiv Adjektiv Verb Övrigt 

Sv. pojkar 76 55 13 3 5 

Sv. flickor 39 21 9 1 8 

Summa 115 76 22 4 13 

      

Fi. pojkar 53 39 10 0 4 

Fi. flickor 18 8 10 0 1 

Summa 72 47 20 0 5 

      

Total summa 187 123 42 4 18 

 
 
Det är tydligt att substantiv utgör den största feltypen av särskrivning med 123 inslag. 

Ordklassen utgör 66 procent av den totala summan. Adjektiv kommer på andra plats med 42 

inslag (22 procent), följt av kategorin övrigt som innefattar konjunktioner, adverb och 

prepositioner med 18 inslag (10 procent). För det lägsta inslaget står ordklassen verb med 

sammanlagt 4 inslag (2 procent).  
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Figur 1 visar att särskrivning förekommer oftare i det svenska materialet och att 

pojkarna överlag står för de flesta inslagen av särskrivning. Totalt står de för 69 procent av 

särskrivningarna, vilket den mörkgrå stapeln visar. De svenska pojkarnas texter utgörs av 40,5 

procent av särskrivningarna (ljusgrå stapel) och de finlandssvenska pojkarnas texter utgörs av 

28,5 procent (mellangrå stapel). 

 

 
Figur 1. Förekomst av särskrivning i procentenheter fördelat på kön och grupp 

 

Flickorna står totalt för 31 procent av alla särskrivningar, där de svenska flickorna särskriver 

dubbelt så många gånger som de finlandssvenska flickorna med 21 respektive 10 procent.  

 

5.1.1 De svenska elevtexterna 
De svenska elevtexterna innehåller flest särskrivningar av de två elevgrupperna. Med en 

procent på 40,5 mot 21 procent står de svenska pojkarna närapå för dubbelt så många 

felaktiga särskrivningar som de svenska flickorna (se Figur 1, ljusgrå staplar).  

Flest särskrivningar förekommer inom ordklassen substantiv i dessa texter (66 procent), 

vilket Tabell 1 visar. Några exempel på felaktigt särskrivna substantiv är följande ord: 

människo indelning, debatt inlägget, mass media, med människor, bio ålders gräns, trafik 

regler och stark öl. Värt att notera är att av de sammanlagt 76 felaktigt särskrivna 

substantiven är 40 ord bindestrecksord. Det vill säga mer än hälften av den totala summan 

utgörs av felaktigheter gällande bindestreck (53 procent). De flesta av dessa bindestrecksord 

har en förled som består av en ålder skrivet i siffror. Följande ord exemplifierar 

bindestreckskategorin: 18 åringar, 18 årsgräns, 16 års gräns och 20 års dag. Utöver de 40 
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felaktiga substantiven gällande bindestreck platsar även 2 adjektiv i gruppen felaktigheter 

som har med bindestreck att göra, nämligen cp störda och icke normal. Det vill säga ett ord 

med förkortning som förled och ett med så kallat icke-förled. 

Den näst största gruppen ord är adjektiv med 22 felaktigt särskrivna ord (19 procent). 

Följande ord är exempel på felfynd: ner spydd, färdig utvecklad, halv mörk, fasans full och 

lika dan. I denna kategori är 5 av orden så kallade ”jätte-ord” där förleden består av 

förstärkningen jätte, såsom jätte stor, jätte intresserad och jätte fula. I ordklassen verb finns 

endast 3 inslag: med för, för bjuder och till låter. Kategorin övrigt utgör 13 felfynd. Exempel 

på dessa ord är: annan stans, efter som och fram för allt. 

Felaktigt särskrivna ord som är särskilt långa och ord med särskilt lång substantivisk 

sammansättning som förled utgör 26 ord av den totala summan på 115 ord i det svenska 

materialet. Exempel inom denna kategori följer här: bio ålders gräns, 15 års lagarna, 

nykterhets förbundet. Pojkarna står för merparten av dessa felskrivningar (20 ord). 

 

5.1.2 De finlandssvenska elevtexterna 
De finlandssvenska elevtexterna innehåller sammanlagt 72 felaktiga särskrivningar. Av dessa 

står pojkarna för den större delen av de finlandssvenska särskrivningarna (se Tabell 1: pojkar 

53 inslag, flickor 18 inslag). Pojkarna särskriver således nästan tredubbelt så många gånger 

som flickorna. 

Tabell 1 visar att flest särskrivningar förkommer inom ordklassen substantiv med 47 

felaktigt särskrivna ord (65 procent). Följande ord är exempel på särskrivna substantiv: 

litteratur historia, grann språk, språk regler och moders måls under visningen. Det finns 

några få exempel på felaktigheter gällande bindestrecksord i ordklassen substantiv, nämligen: 

engelska och Finska lektionerna, geografi och biologi böcker, jobb-ansökans papper, ett års-

åldern och 5 år åldern. 

Den näst största gruppen ord är adjektiv med 20 felaktigt särskrivna ord (28 procent). 

Värt att notera är att 12 av dem är så kallade ”jätte-ord” följaktligen med förstärkningen jätte 

som förled: jätte lätt, jätte lyckliga och jätte utåt gående. I ordklassen verb finns inga 

särskrivningar. I kategorin övrigt finns 5 felfynd. Några exempel på dem är: utan till, Nu 

förtidens och om kring.  

Felaktigt särskrivna ord som är särskilt långa och ord med särskilt lång substantivisk 

sammansättning som förled utgörs av 15 ord av den totala summan på 72 ord. Exempel inom 

denna kategori följer här: samhällslära proven, modersmåls undervisningen, modersmåls 
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kunskaper och moders måls under visningen. Pojkarna står för merparten av felskrivningarna 

i denna kategori, 14 av de 15 orden närmare bestämt. 

 
 

5.2 Gemener och versaler 
Märk väl att undersökningsmaterialet för detta språkdrag utgörs av 99 elevtexter då en 

finlandssvensk pojkes text har valts bort på grund av att eleven har en handstil där han 

inkonsekvent blandar stora och små bokstäver. Detta medför att det blir ogenomförbart att 

undersöka hans text på samma basis som de övriga.  

Förekomsten av felaktigt bruk av gemener och versaler i undersökningsmaterialet 

uppgår till 151 inslag i de 99 elevtexterna (se Tabell 2). Inga felfynd mitt i ord har hittats. 

Följande redogörelse för resultaten gäller således begynnelsebokstäver.  

De svenska elevtexterna står för 44 inslag (29 procent) av felfynden och de 

finlandssvenska texterna står för 107 inslag (71 procent). När det gäller felaktigt bruk av 

gemener och versaler har jag utgått från underkategorierna: substantiv, felaktigt efter 

skiljetecken, emfatisk stavning och en kategori benämnd övrigt. Tabell 2 visar förekomst av 

antal inslag samt kategoritillhörighet. Den största underkategorin utgörs av felaktigheter 

gällande substantiv. Kategorin består av 115 inslag, det vill säga 76 procent av den totala 

summan. De andra kategorierna är betydligt mindre med 17 felaktigheter efter skiljetecken 

(11 procent), följt av 15 felaktigheter i kategorin övrigt (10 procent) och 4 inslag av emfatisk 

stavning (3 procent).  

 
Tabell 2. Förekomst av antal inslag gällande felaktigt bruk av gemener och versaler samt kategori 

 Total summa Substantiv Efter skiljetecken Emfatiskt Övrigt 

Sv. pojkar 26 16 4 1 5 

Sv. flickor 18 11 3 0 4 

Summa 44 27 7 1 9 
      

Fi. pojkar 65 55 5 3 4 

Fi. flickor 42 33 5 0 2 

Summa 107 88 10 3 6 

      

Total summa 151 115 17 4 15 
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5.2.1 De svenska elevtexterna 
I det svenska undersökningsmaterialet finns 44 inslag av felaktigt bruk gällande stor och liten 

bokstav. Feltypen finns hos båda könen, men pojkarna står för flest inslag med 26 

felskrivningar och flickorna står för 18 felskrivningar (se Tabell 2). Det är 14 pojkar som 

felaktigt använder stor alternativt liten bokstav med 1 till 4 felaktigheter vardera, respektive 8 

flickor med 1 till 5 felaktigheter vardera.  

Felaktigheter gällande substantiv dominerar felskrivningarna där den totala summan är 

27 till antalet, d.v.s. 61 procent av den totala summan. Av substantiven handlar det 

övervägande om namn av olika slag som felaktigt stavas med liten begynnelsebokstav. Namn 

på geografiska platser, företag eller politiska partier framträder starkast bland felfynden, 

exempelvis: tyskland, norrland, systembolaget, piratpartiet och socialdemokraterna. 

Substantiv som är namn på grupper av människor utgör också en del av felfynden. En flicka 

står för flertalet felaktigheter i den kategorin. Hon stavar följande klassificeringar med stor 

begynnelsebokstav: ”Turk”, ”Neger”, ”Lebb”, ”Invandrare” och ”Bög” (Sv.F.7). En annan 

flicka stavar vid ett par tillfällen det substantiviska pronomenet Jag (Sv.F.24) med stor 

begynnelsebokstav som om det vore ett personnamn. På liknande sätt gör en pojke då han 

börjar följande ord med stor bokstav: Mamma, Pappa och Tandläkaren (Sv.P.3). 

En pojke använder sig av emfatisk stavning då han skriver följande angående 

åldersgränser: Man får gifta sig, rösta, köpa alkohol på restaurang och affärer och man blir 

MYNDIG! (Sv.P.1) 

Sex av de svenska eleverna har satt ut felaktig begynnelsebokstav efter skiljetecknen 

komma och punkt vilket utgör 7 inslag sammanlagt. 

I kategorin övrigt ingår adverb, adjektiv och prepositioner som Ju, Precis och På. Stor 

bokstav mitt i mening vid radbyte platsar även i kategorin övrigt och där är det en flicka som 

står för samtliga 3 inslag.  

 

5.2.2 De finlandssvenska elevtexterna 
I det finlandssvenska undersökningsmaterialet finns 107 inslag av felaktigt bruk gällande stor 

och liten bokstav. Feltypen finns hos båda kön, men pojkarna står för flest felfynd med 65 

felskrivningar och flickorna står för 42 stycken (se Tabell 2). Det är 15 pojkar som felaktigt 

använder stor respektive liten bokstav med 1 till 14 felaktigheter vardera, respektive 6 flickor 

med 1 till 18 felaktigheter vardera. Av den totala summan skrivfel gällande gemener och 
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versaler utgörs 82 procent (88 till antalet) av substantiv såsom vietnamkriget, Adjektiv, sverige 

och Japaner.  

Sex av de finlandssvenska eleverna har satt ut felaktig begynnelsebokstav efter följande 

tre skiljetecken: komma, punkt och kolon, vilket utgör 9 procent av det totala värdet av 

variabeln. Det totala antalet uppgår i 10 inslag varav en flicka ensam står för feltypen felaktigt 

efter kolon med 4 sådana feltyper.  

Då det gäller emfatisk stavning av ord finns det bland eleverna tre pojkar med varsitt 

exempel. Hos två av dem avslutas texten med *SLUT! respektive SLUT! (Fi.P.15 och Fi.P.22) 

Den tredje pojken uttrycker följande om sin moped: Jag har en Suzuki PV som går hårt som 

S*T*N (Fi.P.20). 

Bland de 14 pojkar där skrivfelet förekommer är det fyra elever som utmärker sig. 

Dessa fyra pojkar har fler än fem skrivfel vardera och drar därmed upp statistiken. De fyra 

pojkarna har 6, 8, 11 respektive 14 felskrivningar. Bland de tre första av dem handlar det om 

kategorier som alla har med språk och geografiska platser att göra, såsom: Finlandssvenskar, 

Modersmål, Engelska, paris, Arabiska, Finska, och malaysien. (Fi.P.9, Fi.P.20 och Fi.P.23) 

Den fjärde pojken (Fi.P.22) har flest antal skrivfel som uppgår i 14 till antalet, varav alla utom 

ett stavas med stor begynnelsebokstav som om det vore ett personnamn, nämligen det 

substantiviska pronomenet Jag. 

Bland de sex finlandssvenska flickorna där felaktigheter har hittats utmärker sig tre 

flickor med 7, 8 respektive 18 felskrivningar. Samtliga av deras skrivfel utgörs av substantiv 

som alla har med språk, geografiska platser och språktalare/etnicitet att göra. Följande ord 

exemplifierar detta: Kinesiska, Tyska, Ryska, kanarieöarna, finland, asien, ryssland, Japaner 

och Finländare (Fi.F.11, Fi.F.14 och Fi.F.24)  

I kategorin övriga felfynd platsar två adverb, båda är ordet Ju (Fi.P.20). Adjektiv och 

stor bokstav mitt i mening vid radbyte platsar även i kategorin övrigt där jag har jag funnit två 

exempel vardera. Kategorin övriga felfynd utgör 6 procent av den totala summan bland de 

finlandssvenska eleverna.  

 

5.3 Inslag av ord och uttryck på engelska och finska  
Förekomsten av engelska och finska ord och uttryck i undersökningsmaterialet utgör totalt 50 

inslag i de 100 elevtexterna. Tabell 3 visar förekomsten av främmande ord och uttryck i totalt 

antal inslag samt hur fördelningen av språken ser ut. Engelska inslag dominerar med 44 inslag 

mot 6 finska inslag. Det handlar övervägande ofta om enstaka ord i elevtexterna, med något 
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ensamt inslag av hel fras. Tabell 4 visar att det övervägande ofta handlar om substantiv vid 

inslag av engelska och finska. 

 
Tabell 3. Inslag av engelska respektive finska ord och uttryck 

 Totalt Engelska Finska 

Sv. pojkar 7 7 0 

Sv. flickor 29 29 0 

Summa 36 36 0 

    

Fi. pojkar 5 4 1 

Fi. flickor 9 4 5 

Summa 14 8 6 

    

Total summa 50 44 6 

 

5.3.1 De svenska elevtexterna 
I det svenska materialet är endast förekomsten av engelska ord och uttryck representerad. 

Inslag på finska är således obefintligt. När de svenska eleverna använder engelska inslag 

handlar det om enstaka ord. Det förekommer inga hela fraser. 

Tabell 4 beskriver vilken ordklasstillhörighet lånorden utgör. Av de svenska elevernas 

36 inslag handlar det övervägande ofta om substantiv (61 procent) där kategoriseringar av 

människor och olika stilar dominerar. Några exempel på detta är: emo, brat, och indies. En 

annan underkategori till substantiv är att benämna olika varumärken, såsom: Converse, Xide 

och hotmail. Näst efter substantiv använder de svenska eleverna engelska adjektiv och adverb 

(39 procent) där orden cool och coolt står för de mest frekventa inslagen. (Ordet cool är 

upptaget i SAOL sedan några år tillbaka, men för mig utmärker det sig som engelska då 

stavning inte stämmer överens med svenskans normer och ordet är därför medräknat.) Endast 

ett verb förekommer i materialet: LAN:a (Sv.P.1). Det förekommer varken interjektioner eller 

hela fraser i det svenska materialet. 

 
Tabell 4. Lånordens ordklasstillhörighet 

 Totalt Substantiv Adjektiv/adverb Verb Interjektion Fras 

Svenska elever 36 21 14 1 0 0 

Finlandssvenska elever 14 11 0 0 2 1 

       

Totalt 50 32 14 1 2 1 
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Engelska inslag förekommer hos båda kön, dock långt mer frekvent hos flickorna. De svenska 

pojkarna står gemensamt för 7 inslag, medan de svenska flickorna står för 29 inslag (se Tabell 

3). Det är fem pojkar och sex flickor som står för inslagen. De sex pojkarnas inslag är jämnt 

fördelade med 1 till 2 inslag var. Av flickorna utmärker sig särskilt tre flickor för att mer 

frekvent än de andra använda sig av många engelska inslag. Tillsammans utgör de tre 

flickorna 90 procent av flickornas totala inslag (26 till antalet). En av flickorna står för 9 

inslag där hon benämner, utöver fackindelning av människor, även klädesplagg såsom push-

up och företeelser såsom one-night stand (Sv.F.7). En annan flicka står för 10 inslag av 

engelska och benämner många varumärken och några bandnamn, såsom Converse, Xide och 

Cannibal Corpse (Sv.F.12). En tredje flicka står för 7 inslag och utmärker sig ytterligare 

genom att skapa en ny sammansättning där det ena ledet är svenskt och det andra engelskt i 

ordet ”fjortisboysen” (SV.F.17).  

 

5.3.2 De finlandssvenska elevtexterna 
Förekomsten av engelska respektive finska ord och uttryck är få i det finlandssvenska 

materialet. Språkinslagen utgör nästan lika delar med 8 engelska bidrag respektive 6 finska 

(se Tabell 3). Bidragen är så gott som jämnt fördelade mellan kön, dock med en liten övervikt 

av flickors inslag på finska. Tabell 5 visar att det övervägande ofta handlar om substantiviska 

inslag (11 till antalet). Det vill säga 79 procent av den totala summan utgörs av substantiv, 

följt av 2 interjektioner och en hel fras.  

 
Tabell 5. Kategorisering av de engelska respektive finska inslagen i de finlandssvenska texterna 

 Totalt Substantiv Adjektiv/Adverb Verb Interjektion Fras 

Engelska 8 7 0 0 1 0 

Finska 6 4 0 0 1 1 

       

Totalt 14 11 0 0 2 1 

 

Tabell 5 redogör även mer detaljerat för de finlandssvenska elevernas bruk av engelska 

respektive finska ord och uttryck. Det som inte syns i tabellen är att det är sex elever som står 

för inslagen av engelska: fyra pojkar och två flickor. Av de engelska inslagen är 7 av 8 

substantiv såsom: deadlines, Myspace och google. Det finns ett inslag i form av en 

interjektion: Hello!  

För bidraget av de 6 finska inslagen står fyra elever, två pojkar och två flickor. En flicka 

utmärker sig genom att stå för hälften av inslagen. Hon har en interjektion, ett substantiviskt 
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tillmäle och den enda frasen i undersökningsmaterialet representerad i sin text (Fi.F.14). 

Överlag bland texterna finns 4 inslag av substantiviska tillmälen: svennsoni (=Svenssons), 

hurri (=finlandssvensk), svedu (=svenne) och Pakkoruotsi (=tvångssvenska, ett begrepp som 

beskriver att finnarna tvingas lära sig svenska). Vidare finns en interjektion: Moi! (=Hej!), 

och slutligen en hel fras i form av en uppmaning: Menkää hurrit takas ruotsiin ette kuulu 

tänne (ungefär: Stick till Sverige finlandssvenskar, ni hör inte hit). 

 

5.4 De, dem och dom 
Förekomsten av personliga pronomen i tredje person plural (de/dem/dom) varierar mellan 

eleverna i antal inslag. Det handlar om allt mellan 1 till 39 inslag i elevernas texter 

(medräknat bestämningar och som-satser). Resultaten som redovisas i detta avsnitt kommer 

dock att beskriva vilken form eleverna använder i undersökningsmaterialet, samt generellt 

redogöra för vilka feltyper som förekommer. 

Likt Hallencreutz (1980) har jag delat in elevtexterna i grupper utifrån vilka pronomen 

skribenterna har använt sig av. I den första gruppen ingår de texter där eleverna använder sig 

av de/dem. Den andra gruppen utgörs av de texter där skribenten konsekvent använder sig av 

formen dom. I den tredje gruppen ingår således de texter där det förekommer en blandning av 

alla tre former. Jag har lagt till en fjärde kategori, nämligen en där inga av dessa former 

förekommer alls.  

 

	  
Figur 2. De 100 texterna grupperade efter bruk av pronomina de/dem/dom 
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Figur 2 visar hur många texter och samtidigt hur stor andel varje gruppering utgör då 

materialet baseras på 100 texter. Gruppen som använder de/dem är störst med 56 texter (56 

procent). De andra tre grupperna ligger nära varandra med 17, 16 och 11 texter tillika procent.  

Gruppen som använder de/dem består av 56 elevtexter. De är relativt jämnt fördelade 

länderna emellan. De svenska eleverna står för 26 texter, jämnt fördelat mellan kön. De 

finlandssvenska står för 30 texter, med en liten övervikt av flickorna med 17 mot 13 texter 

hos pojkarna. De finlandssvenska eleverna placerar oftast subjekts- och objektsformerna på 

korrekt ställe i satser. Det råder större tveksamheter kring ett korrekt användande i den 

svenska gruppen då inslagen av undersökta pronomina också är betydligt fler i det svenska 

materialet.  

De 17 elever som konsekvent använder den formen dom representeras till största delen 

av svenska elever med 15 texter jämnt fördelade mellan könen. De finlandssvenska bidragen 

är därmed två till antalet med ett bidrag från en flicka och ett från en pojke. Då dessa elever 

konsekvent brukar denna form (dom) används den även som bestämningar och i som-satser. 

Spridningen av de 16 elever som blandar tal- och skriftspråksformer är jämn länderna 

emellan och även mellan kön. När dessa elever använder formen dom är det allt som oftast på 

subjektsplats. När de använder skriftspråksformerna de/dem gör de detta på ett korrekt sätt. 

Det är endast några enstaka fel som förekommer. 

Gruppen där inga av de tre undersökta pronomina förekommer utgörs av 11 elever. Här 

är spridningen stor grupperna emellan. De finlandssvenska pojkarna står för 7 av texterna, 

följt av båda grupper flickor med 2 texter vardera. De svenska pojkarna finns således inte 

representerade inte i denna grupp. Istället för att använda de/dem/dom har dessa elever oftast 

skrivit sin text i jag-form eller antagit ett mera allmänt man eller det. I vissa fall förekommer 

det även ett du-tilltal eller att en omskrivning till pronomen inte är nödvändig. Dessa former 

förekommer även bland elever med få inslag av pronomina i tredje person plural i de övriga 

tre grupperna. Detta är endast en observation och således inget jag har fört statistik över.  

De/dem som bestämningar och de/dem som-fraser förekommer förhållandevis ofta i 

elevtexterna. De utgör runt 47 procent av alla inslag sammantaget där några enstaka 

demonstrativa pronomen även inräknats. Det förekommer förhållandevis få felskrivningar vid 

dessa konstruktioner. Vid fel handlar det oftast om objektsformen på subjektsformens plats, 

borträknat dom-gruppen där denna form används konsekvent. 
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5.4.1 De svenska elevtexterna 
En sammanställning av det svenska materialets gruppering av tal- och skriftspråksformer 

finns i Tabell 6. De/dem-gruppen är störst med 26 texter och utgör strax över hälften av 

elevtexterna (52 procent). Det är 15 elever som konsekvent använder talspråksformen, det vill 

säga närapå en tredjedel (30 procent). Det är få elever som blandar tal- och 

skriftspråksformerna, endast 7 elever. De två elever som inte använder pronomen i tredje 

person plural är båda flickor. I övrigt är spridningen mellan könen så pass jämn att jag har valt 

att slå samman dem i Tabell 6. 

 
Tabell 6. Gruppering av de svenska texterna i antal och procent för bruk av pronomina de/dem/dom 

 Antal elevtexter Procentandel 

De/dem 26 52 % 

Dom 15 30 % 

Blandat 7 14 % 

Inga alls 2 4 % 

   

Totalt 50 100 % 

 
 

Gruppen som använder de/dem består av 26 texter med lika många bidrag vardera från flickor 

och pojkar. Vid användningen av de/dem görs oftast ett korrekt val (i 68 procent av fallen), 

men det finns tveksamheter kring användningen hos 9 av eleverna, 5 pojkar och 4 flickor. Av 

de fem pojkarna är det två som utmärker sig med ett flertal felaktigheter då de tre övriga 

endast har ett fel var. Hos de båda pojkarna förekommer en och samma feltyp, det vill säga en 

överanvändning av dem på subjektsplats. En av de två pojkarna (Sv.P.19) utmärker sig 

ytterligare genom att ha en stor förekomst av undersökta pronomen i sin text, det näst högsta 

värdet med 32 inslag (bestämningar och som-satser inräknade). Hos samtliga fyra flickor är 

det en och samma feltyp som förekommer. Likt pojkarna används objektsformen på 

subjektsformens ställe. En av flickorna utmärker sig särskilt från gruppen då hon 11 gånger av 

16 använder tredje person singular-formen. Några exempel från hennes felaktiga användning 

av det följer här: det betyder inte att det är mindre värda och Det tycker att invandrare ska 

hålla sig till sina länder och Tänk på det som inte håller på med något kriminällt, det som 

bara vill flytta (Sv.F.16). 

De elever som konsekvent brukar dom i sina texter är 15 till antalet, 7 flickor och 8 

pojkar. När dessa elever konsekvent använder denna form används den således även vid 

bestämning och i som-satser. 
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Eleverna som blandar de/dem/dom i sina texter är 7 till antalet, 4 pojkar och 3 flickor. 

Vid användning av de och dem gör eleverna oftast ett korrekt val (i 86 procent av fallen). Vid 

bruket av dom handlar det oftast om en användning på subjektsplats (i 88 procent av fallen). 

En av pojkarna utmärker sig dels genom att ha högst antal inslag av undersökta pronomina i 

hela materialet: 39 till antalet (bestämningar och som-satser inräknade), dels att han vid tre 

tillfällen väljer subjektsformen på objektsformens plats. I övrigt blandar han formerna friskt 

(Sv.P.15). Då eleverna i blandat-gruppen använder bestämningar och som-satser gör de allt 

som oftast ett korrekt val. 

De två flickor som utgör gruppen där inget bruk av undersökta pronomina förekommer 

följer det mönster som finns beskrivet i 5.4 angående denna grupp. 

 

5.4.2 De finlandssvenska elevtexterna 
En sammanställning av det finlandssvenska materialets gruppering av användningen av tal- 

och skriftspråksformerna finns i Tabell 7. Märk väl att jag benämner formen dom vara 

talspråksform och inte tar hänsyn till andra uttal. De/dem-gruppen är den största med 30 texter 

och utgör 60 procent av materialet. Det är två elever som konsekvent använder formen dom. 

De två resterande grupperna är lika stora. Det är alltså lika många elever som blandar tal- och 

skriftformerna som det är elever som inte nyttjar dem alls. Det är så gott som lika många 

pojkar som flickor som utgör dom-gruppen och blandat-gruppen. De/dem-gruppen är något 

mera representerad av flickor (17 flickor mot 13 pojkar) medan gruppen där ingen av 

formerna förekommer representeras av fler pojkar (7 pojkar mot 2 flickor). 

 

Tabell 7. Gruppering av de finlandssvenska texterna i antal och procent för bruk av pronomina 
de/dem/dom 

 Antal elevtexter Procentandel 

De/dem 30 60 % 

Dom 2 4 % 

Blandat 9 18 % 

Inga alls 9 18 % 

   

Totalt 50 100 % 

 
 
Gruppen som använder de/dem består av 30 texter, 13 texter skrivna av pojkar och 17 skrivna 

av flickor. Vid användningen av de/dem görs oftast ett korrekt val (i 96 procent av fallen). 

Samtliga flickor följer skriftspråksnormen och bland pojkarna finns det endast 3 enstaka fel 
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fördelat på två pojkar. Den ena pojken (Fi.P.23) har två objektsformer på subjektsformens 

plats och den andra pojken (Fi.P.4) gör det motsatta felet vid ett tillfälle.  

De elever som konsekvent brukar dom i sina texter är två till antalet med ett bidrag från 

en flicka och ett från en pojke. Båda elever har få inslag, 1 till 2 vardera och de förekommer 

på både subjekts- och objektsplats. 

Eleverna som blandar de/dem/dom i sina texter är 9 till antalet. Det är 5 pojkar och 4 

flickor som utgör gruppen. Vid användning av de och dem gör samtliga ett korrekt val. Vid 

bruket av dom handlar det oftast om en användning på subjektsplats (i 88 procent av fallen). 

En flicka utmärker sig genom att ha högst antal inslag av undersökta pronomina i det 

finlandssvenska materialet: 25 inslag (bestämningar och som-satser inräknade). Medeltalet för 

gruppen ligger på 4 inslag. Flickorna har även fler inslag överlag än vad pojkarna har.   

Gruppen där inga av de tre undersökta pronomina förekommer utgörs av 9 texter och 

följer det mönster som finns beskrivet i 5.4 angående denna grupp. 

 

5.5 Övriga iakttagelser 
I undersökningsmaterialet finns fler skrivkonventioner att undersöka som jag av 

utrymmesskäl och uppsatsens storlek har varit föranledd att välja bort. Följande uppräkning 

av språkliga element är iakttagelser som jag ändå tycker är värda att nämna. Det finns en hel 

del stavfel i materialet, såväl ljudtranskribering som vad man får förmoda är slarvfel. Då det 

gäller talspråkliga konstruktioner finns det fler varianter än det enda språkdrag jag tar upp i 

min studie. Satsradning, onödiga satsadverbial som utfyllnadsord, kortformer samt 

talspråkliga uttryck är några exempel. Jag har undersökt särskrivning i min studie, men det 

finns också inslag av felaktiga ihopskrivningar som jag inte har undersökt. Jag får också 

intrycket att de finlandssvenska texterna innehåller fler dialektala uttryck än de svenska 

texterna.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel sammanfattas och analyseras de resultat som jag redogjort för i föregående 

kapitel. Jag kommer här att följa samma mönster som i de tidigare kapitlen, det vill säga att 

jag behandlar respektive språkligt drag i särskilda avsnitt. I 6.1 diskuterar jag således 

resultaten av särskrivning, i 6.2 hanteringen av gemener och versaler, i 6.3 diskuteras inslag 

av engelska respektive finska ord och uttryck och slutligen i 6.4 diskuterar jag hanteringen av 

pronomina de, dem och dom.  

 

6.1 Särskrivning 
Melin (2001) menar att särskrivning är ett av de vanligast förekommande skrivfelen hos 

elever. I min undersökning är det just särskrivning som utgör den största gruppen av felfynd 

av undersökta språkdrag. Det är tydligt att det är inomspråkliga faktorer som förefaller utgöra 

de största riskfaktorerna för att särskriva i min studie. Ett flertal inomspråkliga faktorer spelar 

roll. Den första faktorn är ordklasstillhörighet. Likt Hallencreutz studie (2003) tenderar 

eleverna i min undersökning att särskriva substantiv oftare än andra ordklasser (i 66 procent 

av felfynden). Substantiven kan sedan analyseras ytterligare. Ord som blir särskilt långa 

genom sammansättning av flera led tenderar att skrivas isär, såsom: bio ålders gräns och 

moders måls under visningen. Däremot finns det fall när detta fungerar utmärkt och då elever 

bildar långa ord såsom: motorcykelsknutte, silverschampobehandlat, bekvämlighetssträvan 

och straffmyndighetsåldern. Däremot har jag inte närmare undersökt hur många av de långa 

orden som blivit särskrivna. Förfarandet stämmer dock med resultat i tidigare forskning 

angående långa sammansättningar (se 2.1). Ett annat intressant resultat när det gäller 

substantiven är att många av de felskrivna orden är bindestrecksord. Jag återkommer till dem 

lite senare i avsnittet. Adjektiv är den ordklass där särskrivningar förekommer näst mest. 

Förleden jätte förefaller orsaka särskrivning av adjektiv. Det förekommer få särskrivna verb i 

min studie, liksom i Hallencreutz studie (2003). De är fyra till antalet och samtliga verb 

innehar en preposition som förled vilket förmodas orsaka osäkerhet i stavning.  

En annan inomspråklig faktor som Hallencreutz (2003) granskar närmare är om de 

särskrivna orden innehåller diakritiska tecken. I mitt material innehåller 58 procent av de 187 

särskrivna orden diakritiska tecken. Det är möjligt att denna riskfaktor har orsakat 

särskrivning i mitt material, men vad jag kan se handlar det ofta samtidigt om att orden är 
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långa eller om en osäkerhet kring bindestreck efter en siffra som förled följt av 

sammansättning.  

Gällande utomspråkliga faktorer som har inverkan på särskrivning har den moderna 

tekniken beskyllts för att orsaka felaktiga särskrivningar. När sammansatta ord inte känns 

igen i mobiler och datorers ordbehandlingsprogram rekommenderas felaktigt att orden bör 

särskrivas. Frågan är i vilken utsträckning detta faktum har påverkat de elevtexter jag har 

undersökt då de är handskrivna. Kan det vara så att de har blivit så pass vana vid den nya 

tekniken och vid reklamspråk att de inte längre reflekterar över korrekt ordbildning? För att få 

svar på denna fråga krävs en mer utförlig kvalitativ undersökning. En annan fråga är om 

särskrivningar har ökat över tid eller om det bara verkar så för att tekniken plötsligt ger större 

möjligheter för var och en att publicera sina texter och att man nu blir varse hur vanligt 

förekommande särskrivningar faktiskt är. Något som åtminstone irriterar en språkpolis. När 

det gäller engelskans påverkan att särskriva ord är jag benägen att hålla med Hallencreutz 

(2003) att engelska troligen inte är den största orsaken till särskrivning utan att den större 

riskfaktorn ligger på ordnivå. Detta är också min analys av empirin i min studie. Vad jag 

däremot ställer mig frågande till är om de uppvisade tveksamheterna kring bindestreck har att 

göra med den traditionella läs- och skrivinlärningen eller om en större påverkansfaktor skulle 

kunna vara reklamspråk och varuprodukter där en tendens att medvetet överge 

skrivkonventioner för estetiken finns. I dagens samhälle utsätts man för många gestalttexter 

av olika slag och det skulle möjligtvis kunna påverka elevernas språkkänsla. Intressant är att 

det bland bindestrecksorden råder en stor övervikt av ålder skrivet med siffror som förled, 

speciellt i det svenska materialet, trots att just sådana ord förekommer ett antal gånger korrekt 

tryckta i det texthäfte eleverna har haft tillgång till under provtillfället.  

Utifrån en könsaspekt förefaller det vara pojkar som har störst svårigheter med att 

skriva samman ord på ett korrekt sätt i mitt material. Flest felfynd finns i de svenska 

pojkarnas texter. Överlag är det de svenska eleverna som särskriver oftare. Det kan bero på att 

de svenska texterna överlag är längre än de finlandssvenska så att möjligheten för ett större 

antal felskrivningar är fler. Fallet är dock att det är fler svenska elever som har minst ett inslag 

av särskrivning än de finlandssvenska eleverna (32 svenska elever mot 25 finlandssvenska), 

vilket tyder på en större osäkerhet kring sammanskrivning av ord bland svenska elever. 
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6.2 Gemener och versaler 
Kursplanerna i de båda länderna för ämnet svenska respektive ämnet modersmål och litteratur 

uttrycker tydligt att eleverna ska kunna tillämpa konventionerna rörande stor och liten 

bokstav. Brott mot reglerna beträffande stor och liten bokstav är trots detta ett vanligt fel 

bland elever (Melin 1989b). I min undersökning kan jag konstatera att det förekommer en hel 

del inslag av denna feltyp. Däremot verkar eleverna hantera ett korrekt bruk efter skiljetecken 

relativt bra. De flesta felskrivningarna gällande gemener och versaler finns istället bland 

substantiven. Värt att lyfta fram är dock vilka av dessa felskrivningar som förekommer mest. 

Det råder viss osäkerhet kring vilka namn som börjar med stor bokstav och vilka som inte gör 

det. Då eleverna i Sverige och Finland har skrivit om skilda ämnen är det något olika slags 

namn där felaktigheterna påträffas. I de svenska texterna handlar det övervägande ofta om 

namn på geografiska platser, företag och politiska partier som felaktigt skrivs med liten 

begynnelsebokstav. I de finlandssvenska texterna råder större osäkerhet kring namn på 

geografiska platser, språk och språktalare/etnicitet. Osäkerheten ligger i att språk och 

språktalare/etnicitet stavas med stor begynnelsebokstav alternativt att länder stavs med liten 

begynnelsebokstav. Trots att det är nästan lika många elevtexter i varje grupp (22 svenska och 

21 finlandssvenska) där felskrivningen förekommer och trots att en finlandssvensk text faller 

bort i undersökningen har de finlandssvenska texterna fler felskrivningar. Utifrån en 

könsaspekt förefaller det även vara pojkarna överlag som har störst svårigheter när det 

kommer till att hantera gemener och versaler som begynnelsebokstäver. 

Ungdomar idag spenderar mycket tid på sociala medier och med mobiltelefonen. I dessa 

kommunikationssätt råder andra normer beträffande gemener och versaler. Det handlar oftast 

om att släppa på normen gällande stor begynnelsebokstav och att istället använda stora 

bokstäver emfatiskt för att uttrycka en känsla eller stark betoning. I min undersökning kan 

man göra flera iakttagelser gällande små begynnelsebokstäver och några enstaka inslag av 

emfatisk stavning vilka skulle kunna vara ett resultat av att eleverna överför sitt vardagliga 

språkbruk i skoltexterna om inte annat i fråga om gemener. För en mer utförlig utvärdering av 

om så är fallet eller om det handlar om olyckliga skrivfel eller ren osäkerhet över stavning 

krävs en studie liknande Bellanders (2010). Det krävs alltså en jämförelse med elevers 

skolskrivande och deras skrivande i interaktionsmedier. Att det handlar om osäkerhet eller 

slarv kring begynnelsebokstäver kan möjligtvis bekräftas av att somliga elever är 

inkonsekventa i sina texter och blandar den korrekta skrivningen med en felaktig i sina texter.  
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6.3 Inslag av engelska respektive finska ord och uttryck 
Överlag är inslagen av engelska och finska ord och uttryck få. Om man slår ut ett resultat på 

totalt 50 inslag i de 100 elevtexterna innebär det att eleverna endast har ett halvt inslag 

vardera. Ser man däremot till antalet elever där språkdragen förekommer är det totalt endast 

17 elever som har inslag av främmande ord. I samstämmighet med Nilssons slutsatser (2007) 

konstaterar jag att ord och uttryck på engelska och finska inte tycks ha spridit sig i någon 

större utsträckning till de diskursiva skoltexterna. Utifrån en könsaspekt förefaller det vara 

flickor som väver in främmande ord i sina texter, särskilt de svenska flickorna. 

De svenska eleverna använder engelska i större utsträckning än de finlandssvenska 

eleverna. Detta kan bero på provuppgiftens ämne. Hälften av de finlandssvenska eleverna 

diskuterar skolämnet modersmål och litteratur och detta kan bidra till att man håller sig till 

just sitt modersmål (svenska). De finlandssvenska eleverna står som väntat för samtliga finska 

inslag.  

Det finns ytterst få belägg för att engelska skulle användas som ett stilistiskt drag i 

elevernas texter. När engelska förekommer handlar det oftast om uppräkning av namn på 

stilar och varumärken. Vidare handlar det om enstaka ord. Det förekommer inga hela fraser 

som skulle kunna tolkas som stilistiska inslag eller för att berika texten ytterligare, såsom 

Östlund-Stjärnegårdh (2008) beskriver det. Möjligtvis skulle adjektiven och adverben i 

texterna kunna tolkas som stilistiska inslag såsom att man är cool eller att någon är fancy, men 

inslagen är så pass få att det inte går att generalisera. Det enda verbet på engelska i materialet 

är LAN:a. Ordet som består av en förkortning (Local Area Network) följer gängse svenska 

normer för verbböjning i betydelsen att spela dataspel online.  

De finlandssvenska texterna innehåller få engelska inslag. Intressant är att inga adjektiv 

eller adverb på varken engelska eller finska finns hos de finlandssvenska eleverna; en kategori 

som utgör den näst vanligaste bland de svenska eleverna. Alla beskrivningar i de 

finlandssvenska texterna är således på svenska. 

De finska inslagen är få. Då de ändå förekommer i text utgör de ett risktagande, såsom 

både Anderson & Hertzberg (2005) och Östlund-Stjärnegårdh (2008) beskriver det. 

Skribenterna tar alltså en risk genom att använda finska ord och uttryck. De riskerar därmed 

att inte nå fram med sin text då mottagaren måste behärska det finska språket för att till fullo 

förstå de finska inslagen. Rent mottagarmässigt fungerar inslagen av finska givetvis då 

bedömarna på provet sannolikt är tvåspråkiga. Att finskpåverkade uttryck är tillåtna i text 

styrker även den finlandssvenska kursplanen. Därutöver kan man dock förstå av kontexten att 
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det handlar om tillmälen och stundom gissa sig till innebörden.  Frågan är om eleverna 

reflekterat över inslagen själva eller om man kan tala om en kodväxling som faller sig naturlig 

för de elever där inslagen av finska förekommer. 

 

6.4 De, dem och dom 
Eleverna i min studie begår de vanligaste felen skribenter gör överlag gällande de, dem och 

dom, nämligen att använda objektsformen på subjektsformens plats och vice versa samt att 

inkonsekvent blanda de tre formerna i samma text. Det råder även en osäkerhet kring 

bestämningar och de/dem som-fraser. En överanvändning av objektsformen (dem) är dock det 

mest förekommande felet. 

Resultaten visar att merparten av eleverna (56 procent) följer skriftspråksnormen när det 

kommer till bruket av personliga pronomen i tredje person plural och alltså använder de/dem i 

sina texter. Detta tyder på att eleverna till stor del är medvetna om skriftspråksnormen och 

även följer den. När det däremot gäller ett korrekt användande av formerna råder det större 

tveksamheter i de svenska texterna. De finlandssvenska eleverna i denna studie däremot 

förefaller ha goda kunskaper när det kommer till en korrekt användning av de/dem. Ett rimligt 

skäl till detta är att man i finlandsvenskan vanligen uttalar dessa pronomen di och dem vilket 

naturligt medför en korrekt användning även i skrift. 

En hel del svenska elever (15 elever) brukar konsekvent den talspråkliga varianten dom 

i sina texter. En möjlig orsak är att eleverna oreflekterat överför sitt vardagliga språkbruk i 

skoltexterna. Talspråket kan tänkas vara den största påverkansfaktorn: man skriver som man 

talar. Emellertid ligger flera av de elektroniska kommunikationsätten närmare 

talspråksvillkoren än traditionella texttyper och där kan man även tänka sig att formen dom är 

mer vanlig och att det vardagliga skriftspråksbruket på fritiden bland eleverna utgör en 

påverkansfaktor. Här går det även att diskutera om det möjligtvis är lärarnas tillåtande 

inställning som gör att eleverna brukar den talspråkliga formen, men för att få klarhet i detta 

måste det genomföras en studie liknande Grünbaum (1976) och Selins (2008) innan en sådan 

slutsats kan dras.  

Gruppen av texter där inga av de undersökta pronomina finns representerade är även 

den intressant och kräver djupare analyser. Min uppfattning innan undersökningen var att alla 

texter torde innehålla formerna, men så visade sig inte vara fallet.  

Sammanfattningsvis har eleverna allt som oftast klart för sig en korrekt användning av 

skriftspråksnormen gällande de/dem liksom tidigare studier har visat. Även i de texter där en 



	   	   	  
	  

	   37	  

blandning av de tre formerna förekommer hamnar det talspråkliga dom allt som oftast på 

subjektsplats men i övrigt används de/dem för det mesta på ett korrekt sätt. Detta tyder på en 

medvetenhet hos eleverna, men att talspråkliga drag smyger sig in i texterna. Utöver en 

överanvändning av objektsformen tycks eleverna även ha svårigheter med de/dem som-satser. 

Det förefaller vara svårt att avgöra om det rör sig om subjekts- respektive objektsplats i 

satsen. Detta stämmer överrens med Språkriktighetsbokens klarläggande. 

Både Hallencreutz (1980) och Ciolek (2003) menar att elever närmar sig vedertagna 

skriftnormer ju äldre de blir. Det är möjligt att eleverna i min studie även följer denna trend. 

Teleman (1991) hävdar att lärare inte bör förespråka en användning av dom innan en sådan 

form är mer utbredd och allmänt accepterad. Detta är också Hallencreutz slutsats (1980). 

Även Grünbaum (1976) och Selins (2008) resultat visar att lärarens inställning i frågan är 

direkt avgörande för ett korrekt bruk av de/dem i skrift. Lärare bör således uppmuntra 

eleverna till att använda skriftnormen de/dem framför det talspråkliga dom. Detta ligger i linje 

med kursplanernas tankegångar om att i skrift framhålla skriftspråksnormer. 

7. Sammanfattning och slutsats 
Syftet med min studie var att undersöka hur svenska och finlandssvenska niondeklassare 

hanterar utvalda skrivregler och det svenska skriftspråket. Vidare intresserade jag mig för om 

det finns olikheter länderna emellan, samt mellan kön. Min slutsats är att eleverna i stort 

hanterar svenska skriftspråksnormer för undersökta språkdrag relativt bra. Bland två 

tredjedelar av elevtexterna i studien finns det dock tveksamheter gällande hur ord skrivs 

samman korrekt och när ord stavas med liten respektive stor begynnelsebokstav. En viss 

tveksamhet råder angående bruket av personliga pronomen i tredje person plural då somliga 

elever blandar tal- och skriftspråksformerna i sina texter samt överanvänder objektsformen. 

När det gäller inslag av ord och uttryck på engelska och finska konstaterar jag att främmande 

uttryck inte förekommer i någon större utsträckning i de undersökta diskursiva skoltexterna. 

Hos en tredjedel av eleverna i studien förekommer inte några felaktigheter av undersökta 

språkdrag, inga främmande uttryck, samt ett korrekt användande av de/dem. I mångt och 

mycket stämmer mina resultat med tidigare forskning och min undersökning styrker 

följaktligen tidigare slutsatser.  

Vid en jämförelse länderna emellan står det klart att de finlandssvenska eleverna 

behärskar undersökta språkdrag med större säkerhet än de svenska eleverna. Mitt antagande 

visade sig därmed stämma. I de finlandssvenska texterna finns det färre inslag av 
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särskrivning, överlag en korrekt hantering av de/dem samt få inslag av främmande uttryck. 

Dock är fallet tvärtom när det kommer till en korrekt hantering av gemener och versaler där 

de svenska eleverna visar prov på större säkerhet. Ett förslag till vidare forskning vore att 

jämföra hur skrivundervisningen ser ut i de olika länderna för att djupare analysera resultaten. 

Vid en jämförelse av variabeln kön visar det sig att pojkarna i min studie har fler felaktigheter 

i sina texter än vad flickorna har. 

Avslutningsvis kan man konstatera att det hos somliga elever i min studie råder en viss 

osäkerhet kring undersökta skrivkonventioner. Melin (1989b) menar att svenskan har 

komplicerade skrivkonventioner som försvårar för skribenterna och att det just är dessa brott 

mot skrivkonventionerna som utgör den största andelen fel i elevtexter. Jag är benägen att 

hålla med honom. I linje med Hallencreutz (1980) tror jag att lärare bör tala med eleverna om 

rådande skriftspråksnormer och uppmuntra dem att följa dessa regler. Det kommer att leda till 

en större språkmedvetenhet hos eleverna och gynna dem i deras fortsatta skrivande. Teleman 

(1991) beskriver det som en konst att erövra skriftspråket och att det behövs övning för 

hantverket. Därmed blir kunnande om skrivkonventioner en skrivpedagogisk fråga. 

Svenskämnets och således svensklärarens uppgift blir med detta att skapa goda möjligheter 

för elevernas språkutveckling och skrivkompetens. 
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