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Sammanfattning 
Undersökningens syfte är att jämföra datorskrivna och handskrivna elevtexter för att ta reda 

på om gymnasieelevers texter skiljer sig åt utifrån vissa språkliga aspekter beroende på om 

eleverna skriver på dator eller för hand. I undersökningen har en komparativ studie av fem 

datorskrivna och fem handskrivna elevtexter genomförts utifrån en kvalitativ textanalys med 

fokus på texternas språkfunktion, disposition, textbindning, syntax och ortografi. Utöver 

dessa har även två kvantitativa analyspunkter tillämpats i undersökningen: textlängd och 

genomsnittlig meningslängd. 

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan elevernas datorskrivna och 

handskrivna text, men bara på vissa områden. De största skillnaderna berör främst de 

kvantitativa analyspunkterna som visar att både textlängd och meningslängd är längre i de 

datorskrivna texterna. Likaså går att fastställa små skillnader mellan texternas språkfunktion, 

referentbindning och satsradning. I övrigt förekommer inga markanta skillnader mellan 

texterna.  

	  

Nyckelord: Elevtext, datorskriven, handskriven 	    
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1. Inledning 

Penna och papper är idag inte längre det enda tillvägagångssättet att producera en text. 

Datorers och smartphones möjlighet till ständig kommunikation har påverkat vårt sätt att 

skriva, vilket har inneburit att allt fler skriver allt mer digitalt. Det finns en önskan från 

samhället att skolan ska digitaliseras för att möta de krav som den moderna arbetsmarknaden 

kräver. Detta syns tydligt vid en jämförelse mellan de gamla och nya läroplanerna, där IKT1 

allt mer lyfts fram som en viktig del i framväxten av en tidsenlig utbildning. Men kravet på 

den ökade digitaliseringen medför även pedagogiska dilemman. Då jag som lärarstudent haft 

min verksamhetsförlagda utbildning har jag uppmärksammat och tagit del av diskussioner 

bland lärare som ställer sig osäkra inför betydelsen av att tillämpa datorn som ett nytt 

skrivverktyg i undervisningen. Inom svenskämnet blir denna problematik extra tydlig i 

samband med de nationella proven i svenska då skolorna själva får bestämma om proven ska 

skrivas på dator eller för hand. Med tanke på att dagens skolelever vuxit upp i en digitaliserad 

värld kan man fråga sig om lärare gör eleverna rättvisa genom att låta dem skriva för hand? 

Argumenten för att eleverna ska skriva för hand är väldigt otidsenliga utifrån dels kravet på 

den ökade digitaliseringen i skolan och dels kravet på att eleverna ska kunna hantera modern 

teknik. Det här är en uppfattning som även delades av de elever som ligger till grund för den 

här undersökningen. När jag bad eleverna skriva en text för hand var en elevs omedelbara 

reaktion, ”Va? Ska vi skriva för hand?”. Med den forskning som finns idag kan lärare inte 

argumentera för vilket sätt som är bäst för elever att skriva på och det krävs mer forskning 

som berör förhållandet datorskrivna och handskrivna elevtexter. Mot denna bakgrund vill jag 

därför i denna uppsats jämföra datorskrivna och handskrivna elevtexter för att ta reda på om 

texterna skiljer sig åt utifrån vissa språkliga aspekter. Den utbredda diskussionen om elever 

ska skriva på dator eller för hand är i sig ett tecken på att man misstänker att skrivverktyget 

har betydelse för elevernas skivande. Det som man inte vet är om datorn påverkar sättet att 

skriva positivt eller negativt. Med denna undersökning hoppas jag kunna ge användbar 

kunskap för sådana diskussioner.  

 

1.1 Syfte 
Syfte med denna uppsats är att undersöka om elevers texter skiljer sig åt utifrån vissa 

språkliga aspekter beroende på om eleverna skriver på dator eller för hand. För att ta reda på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Informations- och kommunikationsteknik. 
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detta ställs följande frågor till materialet:  

- Vilka språkliga skillnader finns mellan elevers datorskrivna och handskrivna text vad gäller 

språkfunktion, disposition, textbindning, syntax och ortografi? 

- Hur kan de språkliga skillnaderna förklaras? 

- Finns det skäl att tro att elever får en fördel när de skriver på dator jämfört med när de 

skriver för hand i och med tillgången till rättstavningsprogram, synonymordbok och 

möjligheten att möblera fritt i texten?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen fortsätter med en bakgrundsöversikt över den tidigare forskningen samt en kort 

redogörelse för datorns framväxt som pedagogiskt verktyg i skolan. Under rubriken ”Metod 

och material” presenteras tillvägagångssättet för utformningen av undersökningens metod, 

insamling av material, val av texttyp samt en beskrivning av den analysmodell som 

tillämpats. Därefter redovisas resultatet av undersökningen varpå uppsatsen avslutas med en 

diskussion kring resultatet med återkoppling till den tidigare forskningen.  

 

 

2. Bakgrund 
Forskning rörande elevers skrivande är ett brett område med många olika inriktningar. Inför 

denna undersökning har ett huvudsakligt fokus lagts på forskning rörande elevers skrivande 

och interaktion med digitala medier i skolan. Nedan ges därmed dels en kort 

bakgrundsöversikt över datorns etablering i skolan, dels en redogörelse över den tidigare 

forskningen som har relevans för denna undersökning.  

 

2.1 Dator i skolan 
År 2008 kom ett regeringsbeslut som sa att skolan ska främja utvecklingen och användningen 

av IKT i skolan, där alla elever ska ha tillgång till de verktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning (Skolverket 2008). Skolan har länge legat efter i den teknologiska utvecklingen 

och målet är nu att alla elever efter grundskolan ska kunna använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Detta har på senare tid 
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inneburit att stora resurser satsats på digitala verktyg i skolan med följden att svenska elever 

idag har större tillgång till internet och digitala hjälpmedel i undervisningen än tidigare. 

Enligt Skolverkets senaste lägesrapport, It-användning och it-kompetens i skolan, visar det 

sig att ”[I] årskurs 7–9 och gymnasieskolan finns det en stor variation i hur ofta eleverna 

använder datorer i olika ämnen. De lektioner där eleverna oftast använder datorer är i 

svenska.” (2013:68). Det framgår av rapporten att datorer främst används som ett verktyg för 

skrivande. Penna och papper är därmed inte längre det enda tillvägagångssättet att producera 

text på i svenskundervisningen.  

	  
	  

2.2 Tidigare forskning 
En av skolans viktigaste uppgifter är att lära eleverna skriva, då det finns en spridd 

uppfattning att god skrivförmåga är en ”förutsättning för medborgarnas aktiva deltagande i de 

demokratiska processerna.”(Nyström 2000:13). Med anledning av detta är forskning kring 

elevers skrivande ett ständigt aktuellt forskningsområde. Under 1980- och 1990-talet ökade 

intresset för skrivpedagogiken inom svensk forskning som ett resultat av att en ny typ av 

skrivpedagogik, den processorienterade skrivpedagogiken, växte fram. Tidigare hade den 

rådande synen på skrivande varit produktorienterad med fokus på den producerade texten 

snarare än skrivandet som process (Nyström 2000:17).  

På grund av att forskning kring elevers skrivande pågått så länge är den också väldigt 

bred. Fokus för forskningen har bland annat legat på skrivförmåga (Hultman & Westman 

1977 och Larsson 1984), bedömning (Strömquist 1987 och Östlund-Stjärnegårdh 2002), 

genrehantering (Nyström 2000) eller skriftspråksutveckling (Nordenfors 2011). Även 

internationellt är elevtextforskning ett populärt forskningsområde, men på grund av 

skolsystemens olika utformning inom olika länder är det svårt att jämföra sådan forskning. 

Därför används endast svensk forskning i denna uppsats.  

På senare tid har forskning rörande elevers interaktion med digitala medier 

uppmärksammats allt mer och det är denna inriktning inom elevtextforskningen som haft 

betydelse för den här undersökningen. Däremot har få studier behandlat förhållandet mellan 

hand- och datorskrivna texter. I denna studie har jag tagit del av en utredande rapport på 

ämnet, Skrivprov på dator, av Anna Karin Widman (2013). Utredningen, som ännu inte är 

publicerad, har gjorts på uppdrag av Skolverket utifrån två syften: dels att undersöka hur 

skrivprov på dator kan organiseras och genomföras med säkerhet under de nationella proven, 
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dels jämföra datorskrivna och handskrivna elevtexter för att se om eleverna får samma 

förutsättningar när de skriver på olika sätt. Den komparativa studien visar att de datorskrivna 

texterna är längre och har en mer korrekt styckeindelning. Däremot bedöms de inte som 

språkligt bättre än de handskrivna texterna. Widmans studie innehåller också en 

elevenkätundersökning om elevernas inställning till datorn som skrivverktyg. Denna 

enkätundersökning tillsammans med den komparativa studien kommer att tas hänsyn till i 

diskussionsdelen i denna uppsats. Widmans studie innehåller analyspunkter som också finns i 

denna undersökning, vilket gör en jämförelse av resultaten högst relevant.  

Vad gäller forskning rörande elevers interaktion med digitala medier har bland annat 

Theres Bellanders (2010) avhandling Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig 

studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier använts. 

Bellander har i studien följt sex gymnasieungdomar med syfte att studera vilka medier de 

använder, vilka verksamheter de deltar i, och hur de uttrycker sig via olika medier. Resultatet 

visar att en stor del av ungdomarnas interaktion sker skriftligt, både i skolan och på fritiden. 

Ungdomarna har en bred språklig repertoar och är medvetna om vilka skrivstilar som är 

tillåtna och otillåtna inom ramarna för olika kommunikativa verksamheter. Informanterna 

förmådde alltså att anpassa sin språkanvändning utefter om de skrev sms, e-mail, chatt eller 

skoluppsatser. Bellander slutsats är att chatt, sms och skoltexter tillkommer inom olika 

kommunikativa verksamheter som därmed formar språkanvändningen på olika sätt.  

Ett liknande resultat har Sylvana Sofkova Hashemi och Ylva Hård af Segerstad (2007) 

kommit fram till i rapporten Elevernas skriftspråkande i skolan och nya medier som ingår i 

projektet ”Att lära sig skriva i IT-samhället”. I projektet studerades skrift hos 157 elever från 

tre olika skolor i åldrarna 10–15 år. Undersökningen syftade till att undersöka om den nya 

tekniken påverkat barns och ungdomars skrivande. Resultatet visar likt Bellander (2010), att 

barn och unga är väl medvetna om olika stilskillnader. När de undersökta eleverna skrev 

formella skoltexter höll de sig till skrivreglerna och visade inte på några större förekomster 

av nya typer av förkortningar eller asterisker, vilket annars är vanligt förekommande i 

webbtexter och sms. 

 Även om Bellanders (2010) och Sofkova Hashemis och Hårds (2007) forskning behandlat 

elevers interaktion med flera olika texttyper, både i och utanför skolan, visar deras resultat på 

intressanta aspekter som kan appliceras på denna uppsats. Om eleverna i deras 

undersökningar var väl medvetna om olika stilskillnader är det intressant att undersöka om 

detta även gäller för eleverna i denna undersökning. Det kan vara intressant att studera om 

det finns några skillnader i elevernas förmåga att förhålla sig till de formella skrivreglerna 
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beroende på vilket skrivverktyg som tillämpas.  

Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon (2007) har i rapporten Skrift i rörelse studerat de 

mediekulturella förändringarnas betydelse för gymnasielevers sätt att skriva. Studien bygger 

på enkätundersökningar och intervjuer med elever och lärare, klassrumsobservationer och 

analyser av elevtexter. Utifrån resultaten från intervjuerna och enkätundersökningarna har jag 

fått en djupare förståelse för hur elever ser på sitt skrivande, snarare än att använda rapporten 

som underlag för att jämföra resultaten. 

I en C-uppsats från Uppsala universitet vid institutionen för nordiska språk med titeln, 

Penna eller tangentbord? En kvalitativ studie av handskrivna och dataskrivna elevtexter har 

författaren Amanda Haak (2010) i likhet med denna undersökning jämfört fem datorskrivna 

och fem handskrivna elevtexter utifrån en liknande analysmodell. Därför kan det vara 

intressant att också jämföra resultaten för att se om det skett någon förändring under de 

senaste tre åren.   

Avslutningsvis har även Catharina Nyströms (2000) avhandling Gymnasisters skrivande: 

En studie av genre, textstruktur och sammanhang tillämpats. Utifrån ett material på 2000 

elevtexter redogör Nyström för de olika genrer som gymnasieelever skriver inom, både på de 

nationella proven samt självvalt inlämningsmaterial. Det framkommer enligt Nyström flera 

olika skrivkulturer inom olika gymnasieprogram. Elever på bland annat naturvetenskapliga 

och samhällsvetenskapliga programmen skriver texter inom flera olika genrer till skillnad 

från elever på yrkesprogrammen. Detta beroende dels på den skrivträning eleverna erhållit, 

dels på intresset för uppgift och betygskala. Nyström har gjort närläsningar på elevtexter 

utifrån en del av de analyspunkter som också tillämpats i denna studie. Studien innehåller 

intressanta aspekter som kan ge förståelse för de resultat som har kommit fram i den här 

undersökningen.   

 

3. Metod och material 
Nedan följer en redogörelse för mitt tillvägagångssätt när det gäller undersökningens 

genomförande, konstruerandet av skrivuppgifterna, valet av texttyp och slutligen en mer 

utförlig beskrivning av analysmodellen.  
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3.1 Metod 
Denna undersökning bygger på en komparativ studie av datorskrivna och handskrivna 

elevtexter. Metoden som tillämpats är en kvalitativ textanalys där elevtexter har jämförts 

både på en funktionell och strukturell nivå. Utöver detta görs även en kvantitativ analys av 

elevtexternas textlängd och genomsnittlig meningslängd.  

	  

3.2 Insamling av material 
Undersökningen genomfördes i en klass som läser årskurs 2, i kursen Svenska 2 på en 

kommunal gymnasieskola, belägen i en medelstor svensk kuststad. Eftersom samtliga elever i 

klassen är pojkar läggs ingen vikt på könsteoretiska perspektiv i denna undersökning. 

Eleverna fick i uppgift att skriva två texter var, en på dator och en för hand. Totalt 

medverkade 13 elever vid undersökningen, vilket resulterade i 26 elevtexter – 13 

datorskrivna och 13 handskrivna.  

Med tanke på uppsatsens tidsram och omfång är avgränsning inom studien en 

nödvändighet för få fram ett representativt resultat. Därför har fem elevers texter, det vill 

säga sammanlagt tio stycken, slumpmässigt valts ut som analysunderlag för denna 

undersökning (komplett version finns att hämta i Institutionen för nordiska språks arkiv, 

Uppsala Universitet). De datorskrivna och handskrivna texterna har först undersökts var för 

sig utifrån analysmodellen (se 3.5). Därefter har varje enskild elevs datorskrivna text jämförts 

med dess handskrivna och slutligen har samtliga elevers resultat sammanställts och jämförts. 

	  

3.3 Skrivuppgifterna  
Till grund för denna undersökning ligger två skrivuppgifter, där eleverna ombads att skriva 

två debattinlägg (se Bilaga 1 och 2). Skrivuppgifterna är konstruerande av mig med avsikt att 

göra dem så likvärdiga som möjligt för att resultaten skulle vara jämförbara. I samråd med 

elevernas svensklärare beslutades även att uppgifterna skulle vara examinerande för det 

arbetsmoment om ”Dantes helvetestratt” som eleverna sedan en tid hade arbetat med. Detta 

för att både ge eleverna inspiration och samtidigt öka deras motivation. Det var också viktigt 

att eleverna skulle ha samma förutsättningar, intresse och fokus för båda uppgifterna. Därför 

tilldelades två lektionstillfällen den datorskrivna texten och veckan därpå tilldelades samma 

två lektionstillfällen den handskrivna texten. För att få in tillräckligt med material att 
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analysera var ett krav att båda texterna skulle vara lika långa, det vill säga en halv 

datorskriven sida, vilket motsvarar cirka 1,5–2 handskrivna sidor.  

Förutom själva instruktionen medföljde även en ”mall för debattinlägg” som kortfattat 

beskriver genrens struktur. Detta med anledning av att eleverna lättare skulle komma igång 

med uppgiften, men också för att undersökningens resultat inte skulle bli missvisade på grund 

av att eleverna glömt vad exempelvis en tes är.   

 

3.4 Varför den argumenterande texttypen?  
Eftersom skrivuppgifterna också skulle examinera eleverna på ett litteraturhistoriskt moment 

i kursen Svenska 2 var det därför viktigt att uppgifterna konstruerades utifrån ämnesplanen. I 

ämnesplanen för Svenska 2 läggs fokus på att eleverna ska arbeta med ”Skriftlig 

framställning av utredande och argumenterande texter” (Skolverket 2011:169). Där av valet 

av den argumenterande texttypen. 

 

3.5 Analysmodellen  
Som analysmetodisk förebild står Olle Josephson, Lars Melin och Tomas Olivs (1990) 

analysmodell i Elevtext. Detta med anledning av att den specifikt erbjuder grundläggande 

analysredskap för genren elevtext. Dock har modellen anpassats något för att bättre kunna 

lämpa denna undersökning och två kvantitativa undersökningspunkter; textlängd och 

genomsnittlig meningslängd, har lagts till.  

Nedan beskrivs den modell som använts.  

 

Språkfunktioner 

- Kommunikativ funktion: Är texten självbärande och mottagaranpassad? Uppfattas texten så 

som den är tänkt, det vill säga är det en argumenterande text? 

- Kognitiv funktion: Är texten sammanhållen, någorlunda avgränsad och logisk? 

- Social funktion: Har texten några tydliga identitetsmarkörer? 

Disposition & textbindning 

- Styckeindelning: Är styckeindelningen lämplig och har eleven markerat dessa korrekt med 

hjälp av blankrad eller indrag? Förekommer det hybridstycken i texten? 

- Referentbindning: Hålls texten ihop av ett innehållsligt samband? Präglas texterna av 

identisk upprepning eller ändras den språkliga formen med pronominaliseringar eller 
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modifierad eller varierad upprepning?2 Oftast är det mer effektivt att ge mycket information 

om en referent i början av en text så att läsarens kan bilda sig en uppfattning om den/det. 

- Konnektivbindning: Har eleven bundit ihop meningar, satser och stycken med hjälp av 

konnektiver som exempelvis, därför, och, trots att, sedan? 

- Textlängd: Kvantitativ beräkning som redovisas i Diagram 1. 

Syntax 

- Genomsnittlig meningslängd: Kvantitativ beräkning som redovisas i Diagram 2. 

- Meningsbyggnad: Är meningarna fullständiga/ofullständiga? Förekommer satsradning eller 

meningsfragment? 

- Fundament: Är alla meningar likadant uppbyggda. Används samma typ av satsdel i 

fundamentet eller finns det variation?   

Ord och formord 

- Ortografi: Hur förhåller sig eleven till ortografin? Förekommer några stavfel, särskrivningar 

eller felaktiga sammansättningar? 

- Talspråkliga uttryck, slang, förkortningar eller lånord: Använder eleven talspråkliga uttryck, 

slang, förkortningar eller lånord?  

- Innehållsord och formord: Innehåller texten många formord eller innehållsord?  

- Funktionstecken: Används punkt, versaler, kommateringar, fråge-, citat- och utropstecken 

på rätt sätt? 

 

3.6 Forskningsetik 
I denna undersökning har forskningsetiska regler följts med hänsyn till personuppgiftslagen. I 

lagen finns bestämmelser om att den personliga integriteten måste skyddas hos de människor 

vars uppgifter används i forskning (Vetenskapsrådet 2013). Vid försäkran om att inga 

personuppgifter går att knyta an till eleverna i denna undersökning har namn, skola och 

studieort utelämnats. I kapitlet ”Resultat” har eleverna istället numrerats från 1–5 och för att 

undvika överanvändning av uttrycken datorskriven och handskriven har dessa även förkortat 

med versalerna D och H. Följaktligen kommer alltså elev 1:s datorskrivna text betecknas 1D 

och den handskrivna texten 1H.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Identisk upprepning: Upprepning av det språkliga uttrycket. 
Modifierad upprepning: En större eller mindre del av uttrycket kommer tillbaka. 
Varierad upprepning: Olika namn på samma sak. 
Pronominalisering: Referenten går från egennamn till pronomen och läsaren ska då förväntas veta vem/vad som 
är på tal.	  
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från undersökningen utifrån den analysmodell som 

beskrivs i 3.5. Varje analyspunkt avslutas med en slutsats.  

 

4.1 Språkfunktioner 
Resultatet från undersökningens funktionella analys redovisas nedan med utgångspunkt i de 

tre språkfunktionerna: kommunikativ funktion, kognitiv funktion och social funktion.  

	  

4.1.1 Kommunikativ funktion 
I analysen av elevtexternas kommunikativa funktion har språket som kommunikativt redskap 

undersökts, det vill säga vad texterna förmedlar till mottagaren. Här är önskvärt att texterna 

är självbärande och mottagaranpassade. Trots att skrivuppgifterna är fiktiva så är båda 

instruktionerna formulerade utifrån en konkret skrivsituation, med ett specifikt syfte. 

Däremot finns ingen angiven mottagare vilket ställer krav på elevens förmåga att, enligt 

kursplanens mål, anpassa texten efter syfte, mottagare och kommunikationssituation (Gy11, 

Svenska 2).  

I 1D brister den kommunikativa funktionen i och med att eleven för argument som inte är 

knutna till tesen. Argumenten är snarare underbyggda med konkret fakta eller exempel på hur 

ett brott skall lösas och svarar egentligen inte på frågan varför det är det värsta brottet. 

Eftersom budskapet är otydligt och argument irrelevanta i förhållande till tesen är texten 

varken självbärande eller mottagaranpassad. I 1H däremot är texten förhållandevis 

självbärande och mottagaranpassad. Argumenten är korta men budskapet når fram. Eleven 

inleder tydligt med en tes och förklarar, resonerar samt inkluderar en motståndarsida i 

argumentationen. Eleven använder inga retoriska stilmedel i form av direkt tilltal eller 

retoriska frågor i någon av texterna, istället exemplifierar, preciserar och förstärker eleven 

sina argument med kausaler (se 4.2.3) och negationer.  

Både 2D och 2H är självbärande och mottagaranpassad. Eleven förklarar tydligt sin 

ståndpunkt och driver sin tes genom hela texten. Varje argument underbyggs av fakta, 

exempel och resonemang som på olika sätt stärker argumentationen. Eleven har på ett 

effektfullt sätt utnyttjat några av de viktigaste kommunikativa funktionerna inom genren, som 

retoriska frågor, uppmaningar och understrykningar. I 2H har eleven även tillämpat direkt 
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tilltal som drar in läsaren i texten. Det är synligt i både de retoriska frågorna och i pronomen 

som ”er”, ”din” och ”ni”. Med tilltalets hjälp erbjuder eleven en dialog med läsaren.  

I 3D angår argumenten den aktuella tesen och eleven har följt den struktur som efterfrågas 

med inledning, argument, motargument och avslut. Däremot är sammanhanget otydligt och 

eleven behandlar ny information som om det vore bekant för läsaren. Texten innehåller även 

några oklara referenter i form av ”dom[!]” och ”man” som refererar till olika personer på 

olika ställen vilket kan fördunkla framställningen. Detta gör att texten inte kan ses som 

varken självbärande eller mottagaranpassad. I 3H för eleven relevanta argument som går att 

koppla bra med tesen samt att budskap förmedlas tydligt till läsaren. Eleven för korta 

resonemang men tillämpar kommunikativa funktioner som bland annat kausaler för att 

övertyga läsaren.  
4D är självbärande och mottagaranpassad. Eleven använder den kommunikativa 

funktionen för att övertyga, beskriva och informera. Eleven förstärker gärna sina resonemang 

genom hyperboler och retoriska frågor och riktar sig även direkt till läsaren via ett du-tilltal. I 

4H däremot inleds texten som en fortsättning av 4D: ”Straffet för hot i helvetestratten borde 

vara[...]”. Läsaren förväntas alltså veta vad eleven talar om, vilket i sig kan fungera med 

tanke på hur den andra skrivuppgiften är konstruerad (se Bilaga 2). Texten är alltså 

självbärande men den förutsätter kunskaper hos läsaren.  

Samma sak gäller i 5H där inledningen presenteras som ett allmängiltigt påstående. I 

övrigt är texten självbärande och mottagaranpassad. Eleven använder temporaler (se 4.2.3) 

för att styrka sina argument samt riktar sig till läsaren utifrån ett indefinit ”man”. I elevens 

datorskrivna text brister däremot kommunikationen något. Det är uppenbart att eleven har 

disponerat om sin text då det i det första argumentet finns hänvisningar bakåt i form av ett 

”återigen”. Argumenten presenteras alltså i fel ordning vilket tvingar läsaren att ställa frågor 

till texten om hur saker och ting hänger ihop, därmed är inte texten självbärande eller 

mottagaranpassad.  

Av ovan framgår att 3 av 5 elever har lyckats bättre med den kommunikativa funktionen i 

de handskrivna texterna. Det kan tänkas att datorns möjlighet att flytta om i de datorskrivna 

texterna medfört att den kommunikativa funktionen brustit. I samband med att stycken 

flyttats om har texternas budskap blivit otydliga.  
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4.1.2 Kognitiv funktion 
Den kognitiva funktionen avser språket som ett redskap för att sortera, reda ut och 

sammanfatta. Önskvärt är att texterna är någorlunda sammanhållna, avgränsade och logiska.  

1D är varken sammanhållen, avgränsad eller logisk. Man kan misstänka att den kognitiva 

funktionen brister i och med att argumenten inte har någon relevans för tesen vilket tyder på 

att eleven inte använt språket för att reda ut sina tankar. I 1H går det däremot att urskilja en 

tydlig röd tråd. Texten är sammanhållen och argumenten binds samman genom tydliga 

konnektiver (se 4.2.3). Eleven har emellertid inga styckemarkörer och texten har även ett kort 

avslut, trots detta fungerar den kognitiva funktionen bra.  

I både 2D och 2H bygger eleven upp en relativt välkomponerad text trots dålig 

meningsbyggnad och (i 2H) omarkerade stycken. Texten binds istället samman av en 

sammanhängande helhet som gör att mottagaren hänger med i elevens resonemang.  

3D har en någorlunda avgränsad styckeindelning samt ett tydligt upplägg med inledning, 

argument och avslut. Eleven använder däremot inte språket för att förtydliga sammanhanget 

och styckena inleds väldigt abrupt. Därför ses den kognitiva funktionen som bristfällig. I den 

handskrivna texten har eleven däremot använt språket för att reda ut och binda samman 

texten. Den kognitiva funktionen fungerar här mycket bra.  

4D har en tydlig struktur och texten är någorlunda sammanhållen. Dock brister den 

kognitiva funktionen något i och med att språket reflekterar elevens tankegångar där elevens 

fria associationer genomsyrar texten. I 4H har eleven med hjälp av konnektiver skapat en väl 

sammanhållen text. Det förekommer dock inga styckemarkörer men samtidigt är texten 

relativ avgränsad och logisk då eleven på ett tydligt sätt resonerar och motiverar sina 

tankegångar.  

Den kognitiva funktionen brister även i 5D. Argumenten hopas i en enda röra och 

sammanhanget är otydligt då eleven behandlar ny information som om det vore bekant för 

läsaren. I 5H bygger eleven däremot upp en relativt sammanhållen text. Det finns en tydlig 

struktur med inledning, argument och avslut. Texten förutsätter inga förkunskaper hos läsaren 

och i argumentationen beskriver och förklarar eleven sina tankegångar bra.  

Avslutningsvis går att utläsa en markant skillnad mellan de datorskrivna och handskrivna 

texterna. 4 av 5 elever har en bättre kognitiv funktion i de handskrivna texterna. Gemensamt 

för dessa är att eleverna på ett bättre sätt använt språket för att reda ut och binda samman 

meningar och stycken.  
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4.1.3 Social funktion  
Den sociala funktionen syftar till språket som ett redskap för att markera identitet. I skrift kan 

det förekomma ord och vändningar som på olika sätt identifierar skribenten. I 

argumenterande texter kan det vara lämpligt att använda sig av ett tydligt ”jag” eller 

förstärkningar och andra starka ord i avsikt att visa på engagemang (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2005:113).  

Alla de undersökta texterna har ett stilläge som är anpassat för den argumenterande 

genren. Eleverna använder både personliga pronomen som: ”Jag tycker[...]” eller ” [...]enligt 

mig” (1D) eller uppmaningar, förstärkningar eller andra starka påståenden och ord som: ”Att 

våldtäkt inte tas på allvar är fruktansvärt.” (2D) som tydligt markerar skribenternas identitet. 

Eleverna är personliga men inte privata och behärskar den argumenterande stilen bra. Det går 

därför inte att utläsa några markanta skillnader mellan de datorskrivna och handskrivna 

texterna utifrån en social funktion i och med att alla texterna innehåller tydliga 

identitetsmarkörer. 

 

 

4.2 Disposition och textbindning 
I detta avsnitt redovisas resultaten från den komparativa studien av texternas styckeindelning, 

referentbindning, konnektivbindning samt textlängd.  

 

4.2.1 Styckeindelning 
Styckeindelningen i 1D är korrekt och eleven har använt blankrad för att markera dessa. 

Däremot förekommer en olämplig markör då eleven avslutat ett stycke med en grafisk 

mening som passar bättre ihop med nästkommande stycke. I 1H däremot förekommer endast 

en godtagbar indelning som markeras med blankrad. I övrigt har eleven använt 

hybridstycken.  

2D har lyckats bra med styckeindelningen och markerar dessa med blankrad, med rätt 

information i rätt stycke. I inledningen förekommer dock ett hybridstycke som egentligen hör 

ihop med ovanstående del. I 2H har eleven misslyckats med styckemarkeringen. Texten har 

genomgående hybridstycken förutom vid ett tillfälle då eleven valt att markera nytt stycke 

med blankrad. 
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3D är en kort text som innehåller många stycken som markerats med blankrad. Hälften av 

styckena består av endast en grafisk mening, vilket gör texten spretig. Förbindelsen mellan 

styckena är ologiska, bland annat för att eleven inlett somliga stycken med pronomen eller 

annat syftningsord. I 3H däremot har eleven lyckats bättre med styckeindelningen. Varje 

stycke kan ses som självbärande och övergångarna är smidigare. Eleven har dock använt 

både indrag och blankrad som markör. I det första stycket förekommer indrag och de 

resterande styckena har eleven markerat med blankrad.  

4D har en genomtänkt styckeindelning som markeras med blankrad. Det förekommer inga 

olämpliga styckemarkeringar eller hybridstycken. I 4H har eleven däremot enbart använt 

hybridstycken som markör. Varje hybridstycke är dock självbärande och ger rätt information 

på rätt plats men utan en korrekt markering.  

5D har lyckats relativt bra med styckeindelningen och markerar dessa med blankrad. 

Däremot är det väldigt långt mellan varje stycke som har avgränsas med 3–4 blanksteg 

istället för ett. Inledningen innehåller också mycket information och skulle möjligtvis kunna 

delas upp i tre mindre stycken. I 5H har eleven istället använt indrag för att markera nytt 

stycke, men har både i inledningen och i avslutet missat att göra nya stycken. 

Gemensamt för alla de datorskrivna elevtexterna är att eleverna använt blankrad för att 

markera nytt stycke. I de handskrivna texterna har 3 av 5 elever istället använt hybridstycken, 

medan de andra två använt blankrad eller indrag. Resultatet påvisar inga markanta skillnader 

och slutsatsen blir att elev 1, 2 och 4 har lyckats bättre med styckeindelningen när de skriver 

på dator, medan elev 5 har mer eller mindre korrekt styckeindelning i båda sina texter. Elev 3 

har å sin sida mycket bättre flyt i sin handskrivna text då styckeövergångarna har bättre 

förbindelser.   

 

4.2.2 Referentbindning 
Referentbindningar visar hur meningar hänger ihop genom ord som syftar tillbaka på något 

som redan uttryckts. I denna undersökning har en konkret analys av texternas centrala 

ledfamiljer3 undersökts utifrån de bindningstyper som bygger på identitet: identisk 

upprepning, modifierad eller varierad upprepning och pronominalisering (se 3.5). 

1D består av tre centrala ledfamiljer, ”våldtäkt”, ”sexualbrott” och de ”personer som blivit 

utsatta”. Det två förstnämnda ledfamiljerna binds samman genom en identisk upprepning där 

alla sambandsled omtalas likadant. Den sistnämnda ledfamiljen beskrivs däremot mer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Referenter är bundna till varandra och bildar ledfamiljer där varje del i ledfamiljen kallas för ett sambandsled.  
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utförligt i textens början men får så småningom en modifierad upprepning när en mindre del 

av det språkliga uttrycket kommer tillbaka: ”personer som blivit utsatta” – ”dem utsatta”. 

Eleven pronominaliserar också så småningom referenten genom att även beteckna dessa 

utifrån ”man” eller ”någon”.  

I elevens handskrivna text förekommer endast en central ledfamilj, ”straffet”. I början 

beskrivs referenten mer utförligt: ”Straffet mot våldtäkt ska vara döden”. Därefter förkortas 

beskrivningen till, ”dödsstraffet”, ”straffet” eller ”bestraffningen”. Ledfamiljen består alltså 

av en varierad upprepning då referenten beskrivs på olika sätt men med samma betydelse.  

Även i 2D är ”våldtäkt och ”sexualbrott” de dominerande bindningarna i texten. Eleven 

använder endast identisk upprepning och båda uttrycken förekommer ofta i texten: 

”[...]siffran ökar på sexualbrott per år så är de allt yngre folk som begår sexualbrotten. 

Sexualbrott ska ha svårare påföljder[...]”. I 2H däremot präglas istället de tre dominerande 

referentbindningarna av en varierad upprepning. ”Våldtäkt” varieras med ”brott”, 

”den/personen som begått våldtäkt” till ”våldtäktsmannen” eller ”straffas med döden” till 

”dödsstraff” och sedan ”straff”.  

I 3D utgör ”inbrottet”, ”tjuven” och ”den som blir utsatt för inbrottet” textens centrala 

referentbindningar. De två sistnämnda bildar ledfamilj med sambandsledet ”dom[!]” och 

bindningen kan uppfattas som otydlig i och med osäkerheten kring vem eleven egentligen 

refererar till, exempelvis: ”[...]bostadsinbrott är det värsta brottet, eftersom att dom[!] tar sig 

in i ens hus när dom[!] t.ex. sover[...]”. Förekommer pronomen förväntas läsaren veta vilken 

referent som åsyftas, vilket inte framkommer i denna text. ”Dom[!]” syftar alltså både på 

tjuven och på de som blir utsatta för handlingen, men det skulle lika gärna kunna syfta på 

enbart tjuvarna. Senare i texten framträder även det indefinita pronomen ”man” vilket också 

hänvisar till ”dem utsatta” som också kan skapa otydligheter i och med uttryckets obestämda 

referent.  

”Inbrottet” däremot präglas av en varierad upprepning genom hela texten och växlar 

mellan de mer beskrivande uttrycken ”bostadsinbrott” eller ”villainbrott”. Även i den 

handskrivna texten förekommer samma ledfamilj av ”bostadsinbrottet”, ”villainbrottet” och 

”brottet”. I texten förekommer också en variation av referenten ”straffet” och 

”livstidsfängelse” som senare modifieras till enbart ”livstid”.  

I 4D dominerar ledfamiljerna ”den utsatta”, ”hot”, ”den som hotar”. Alla tre referenterna 

har identisk upprepning och återkommer ofta i texten, vilket kan ge ett tjatigt intryck. I 

ledfamiljen ”den som hotar” har eleven emellertid varierat subjekten: ”personen som hotar”, 

”människan som hotar”, ”den som hotar”. I 4H sker tillskillnad från 4D en pronominalisering 
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av den centrala ledfamiljen ”Gärningsmannen”–”han/hon”–”de/dom[!]”. Dessa sambandsled 

syftar tillbaka på den överordnade referenten ”gärningsmannen” och behöver därför inte 

introduceras ytterligare för läsaren. De/dom[!] däremot upprepas ofta i textens sista stycke 

och kan liksom här ge ett tjatigt intryck.   

Elev 5 har två centrala ledfamiljer i sin datorskrivna text där den ena, ”Våldtäkt” redan i 

inledningen presenteras som ” [...]det värsta brott en människa kan begå”. Därefter sker en 

varierad upprepning av begreppet i form av ”sexualbrott” och ”brottet” som syftar tillbaka på 

den inledande beskrivningen av ”våldtäkt”. Den andra dominerande ledfamiljen utgörs av en 

identisk upprepning som endast betecknas med pronomen ”man”. Utifrån sammanhanget går 

det att förstå att ”man” relateras till den som blir utsatt för handlingen, men någon utförligare 

beskrivning av pronominaliseringen framgår inte. I 5H utgörs den ena ledfamiljen av en 

identisk upprepning av begreppet ”dödstraff” och likaså när eleven talar om ”våldtäkt”. 

Däremot är den tredje centrala ledfamiljen i texten mer beskrivande och intar en varierad 

upprepning i texten: ”att begå våldtäkt” - ”våldtäktsmannen”- ”samma/denna person”, till att 

slutligen enbart refereras via en pronominalisering av ”han”.  

De slutsatser man kan dra av denna undersökning är att referentbindningar i form av 

identisk upprepning är mer frekventa i de datorskrivna texterna. I de handskrivna texterna 

utgörs istället de vanligaste bindningarna av varierad eller modifierad upprepning, eller som i 

4H fall av pronominalisering.   

 

4.2.3 Konnektivbindning 
Konnektivbindningar signalerar hur meningar, satser och stycken binds ihop. Bindningarna 

kan antingen vara tillägg (additiva) och, dessutom, dels, eller beskriva tid (temporala) när, 

då, sedan. I argumenterande texter kan det vara att föredra konnektiver som uttrycker 

orsaksförhållanden (kausala) eftersom, därför, följaktligen, eller motsats- och 

slutsatsförhållanden (adversativa) men, dock, trots att.  

Elev 1 har relativt bra konnektivbindningar i båda sina texter. Han använder mestadels 

kausalen ”för att” när han vill visa på konkreta exempel i argumenten. Annars är additiver 

som, ”och”, ”samt”, ”eller”, vanligt förekommande i båda texterna. I 1H är det emellertid 

tätare mellan bindningarna. Detta kan eventuellt bero på att 1H är en mycket kort text men 

innehåller nästintill lika många konnektiver som 1D.   

Både 2D och 2H innehåller många konnektivbindningar och stor variation. I texterna 

uttrycks både motsättningar, ”trots att”, ”men” och orsaksförhållanden, ”eftersom”, ”därför”. 
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Men även tid, ”då”, ”ofta”, ”återigen” och tillägg, i form av förkortningen ”t.ex.”. 

Konnektivbindningarna passar bra i sammanhanget och visar tydligt hur texten ska förstås.  

I 3D använder eleven mestadels kausaler som ”på grund av”, ”eftersom” och ”för att”, 

vilka exemplifierar och preciserar hans argument i texten. I övrigt binder han ihop texten 

genom additiver som, ”och”, ”eller”, ”t.ex.”, eller med temporalen ”då”. 3H däremot 

innehåller få konnektivbindningar men de som finns fungerar på samma sätt som i 3D.  

I både 4D och 4H använder eleven nästintill bara additiva konnektivbindningar så som 

”och”, ”eller”. Eftersom de additiva bindningarna dominerar blir det inget flyt i någon utav 

texterna. Vid två tillfällen i 4D har eleven bundit med det adversativa ”men” för att påvisa 

motsatser i hans argument. I 4H använder han istället kausalerna ”för att” och ”så att” eller 

temporalen ”då” för samma syfte.  

I 5D finns relativt liten variation mellan konnektivbindningar och de som framträder mest 

är till övervägande del additiverna ”och”, ”eller”. I 5H däremot har eleven bland annat använt 

många kausaler för att försvara sina argument, så som, ”för att”, ”om”, ”så att”, ”på grund 

av”. I texten förekommer också temporaler då eleven förklarar en process, ”första, sedan, 

därefter”, och i avslutet använder han också temporalbindningen som metatext, ”Återigen 

som jag nämnde tidigare[…]”.  

Texterna skrivna av elev 1 och 5 påvisar små skillnader vid jämförelser av deras 

datorskrivna- och handskrivna texter. Elev 5 har förändrat typen av bindning från 5D till 5H, 

medan elev 1 ökat användningen av konnektiver i den handskrivna texten. En anledning kan 

vara att den handskrivna texten skrevs efter den datorskrivna texten och att eleverna därför 

har fått en bättre förståelse för genren och då har ökat eller förändrat bindningen. Elev 1 

använder emellertid samma typ av bindningar i den handskrivna som i den datorskrivna 

texten vilket innebär att 4 av 5 elever använder konnektivbindningen på ungefär samma sätt i 

båda texterna.  

 

4.2.4 Textlängd 
Vid beräkningen av textlängd har antal löpord beräknats. Rubriker har uteslutits med 

anledning av att vissa elevtexter har rubrik och andra inte. Vid förekomsten av särskrivna ord 

har dessa räknats som två, likaså med felaktiga sammansättningar som då beräknats som ett 

ord.  

De datorskrivna texternas löpord har räknats automatiskt i Word, medan de handskrivnas 

antal ord har räknats manuellt efter grafisk ordmarkering. För att vara säker på att 
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beräkningen påvisar ett tillförlitligt resultat har även en kurskamrat korrekturräknat alla de 

handskrivna texternas löpord och resultatet stämde överens med mina egna beräkningar.  

 
Diagram 1. Textlängd 

 
 
Av Diagram 1 går att utläsa en markant skillnad. 1D har en textlängd på 279 ord jämfört med 

1H 122 ord. 2D innehåller 352 ord jämfört med 2H 199 ord. I 3D har 246 ord beräknats 

jämfört med de 114 ord som finns i den handskrivna texten. I 4D innehåller 343 ord och 4H 

179 ord och slutligen 5D som har 349 ord mot 5H 163 ord. Gemensamt för alla är att de 

datorskrivna texterna är minst dubbelt så långa jämfört med deras handskrivna motsvarighet. 

När eleverna skriver på dator skriver de alltså betydligt längre texter.  

Av alla de undersökta elevtexterna skriver samtliga elever längre texter på datorn än för 

hand. Den längsta texten bland de datorskrivna texterna innehåller 352 ord medan den 

kortaste har 246 ord. Motsvarande siffror för de handskrivna texterna är 199 ord mot 114 ord. 

Den längsta texten i hela materialet är alltså datorskriven och den kortaste handskriven.  

 

 

4.3 Syntax 
I detta avsnitt redovisas texternas genomsnittliga meningslängd, meningsbyggnad och 

fundamentsinnehåll. Enligt Josephson m.fl. (1990:28) har syntaxen en viktig funktion vad 

gäller texters flyt, rytm och variation.  

 

0	  

100	  

200	  

300	  

400	  

1	   2	   3	   4	   5	  

An
ta
l	  o
rd
	  

Elev	  

Textlängd	  

Handskrivna	  

Datorskrivna	  



	   22	  

4.3.1 Genomsnittlig meningslängd  
	  
Diagram 2. Genomsnittlig meningslängd 
 

	  
 

1D utgörs av 12 stycken grafiska meningar, vilket är nästintill dubbelt så många jämfört med 

den handskrivna texten som innehåller sju grafiska meningar. Den genomsnittliga 

meningslängden för den datorskrivna texten ligger på 23,2 ord per mening, medan den 

handskrivna texten innehåller 17,4 ord per mening. 

2D innehåller 17 meningar varav den genomsnittliga meningslängden är 20,7 ord och 2H 

innehåller i sin tur 11 meningar, varav den genomsnittliga meningslängden är 18 ord. 

3D omfattar 14 meningar med ett genomsnittligt värde på 17,5 ord. 3H innehåller 9 

meningar och ett genomsnittligt värde på 12,6 ord per mening.  

4D har ett högt genomsnittsvärde i båda sina texter. Den datorskrivna texten innehåller 10 

grafiska meningar varav den genomsnittliga meningslängden ligger på 34,3 ord per mening.  

I den handskrivna texten är genomsnittsvärdet något högre med 35,8 ord. Däremot är antalet 

meningar hälften så många, det vill säga endast 5 meningar.  

5D omfattar 19 meningar av vilket den genomsnittliga meningslängden ligger på 18,3 ord. 

I 5H finns 13 meningar varav det genomsnittliga värdet är 12,5 ord per mening.  

Av Diagram 2 framgår att den genomsnittliga meningslängden hos 4 av 5 elevtexter är 

längre i de datorskrivna texterna jämfört med de handskrivna texterna. Nedan, i avsnitt 4.3.2, 

finns en utförligare redogörelse över texternas meningsbyggnad.   
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4.3.2 Meningsbyggnad 
De grafiska meningarna i 1D är långa och uppbyggda av en huvudsats med en eller flera 

bisatser som hängs på mot slutet av de grafiska meningarna. Texten saknar tydliga 

konnektivbindningar och satsradning förekommer i stor utsträckning. Även ett syftningsfel 

förekommer i texten: Våldtäkt[…]kan ge mening för livet.”, där man får intrycket av att det 

kan vara någonting positivt med att bli utsatt för våldtäkt, istället menar nog eleven: 

”Våldtäkt kan ge men för livet”. I 1H byggs de grafiska meningarna upp likt 1D av en eller 

två huvudsatser med en eller flera bisatser. Däremot förekommer ingen satsradning och 

satserna binds istället ihop av tydliga konnektiver. Till skillnad från 1D innehåller 1H ett 

meningsfragment: ”Straffet mot våldtäkt ska vara döden. För att våldtäkt är det värsta[...]”. 

Eleven anser att den nästkommande meningen kan stå självständigt och markerar därför 

denna som en egen grafisk mening. I det här fallet hade det nog varit bättre om eleven gjorde 

en mening av två med ett kommatecken emellan.  

I 2D är meningarna framförallt uppbyggda av en huvudsats med flera samordnade 

bisatser. En anledning till att texten utgörs av lång meningsbyggnad är att de grafiska 

meningarna ofta samordnas genom satsradning. Eleven skriver gärna ihop två eller flera 

huvudsatser efter varandra med enbart kommatering: ”Två av pojkarna hade inte svenskt 

medborgarskap, pojkarna dömdes till gruppvåldtäkt”. Men det finns också exempel där 

kommateringar eller andra bindningstyper har utelämnats. Även satsförkortningar med 

uteblivet subjekt och upprepningar av ord förekommer, exempelvis: ”Därför måste våldtäkt 

måste stoppas.”. Detta indikerar att eleven inte har planerat sin text utan skrivit på allt 

eftersom associationerna löper.  

I 2H har eleven mycket bättre meningsbyggnad. Texten innehåller ingen satsradning, 

förutom vid exemplifiering av olika straff som avskiljs med kommatering. Texten innehåller 

dock ett ordvalsfel: ”[...]man ska inleda dödsstraff i Sverige.” istället för ”införa”. I övrigt 

förekommer tre stycken meningsfragment. Dessa är snarare stilistiskt befogade i form av 

retoriska frågor som avskiljs med frågetecken eller med punkt för att ge eftertryck åt det som 

står i fragmentet: ”Våldtäkt är det värsta brott man kan begå. Ett brott helt utan empati.” 

3D har varierad meningsbyggnad, oftast rör det sig om en huvudsats intill flera 

samordnade bisatser vilket resulterar i långa meningar. I vissa fall binds satserna ihop av 

konjunktioner vilket också bidrar till att öka meningslängden. Det förekommer även 

satsförkortningar där subjekt eller predikat utelämnats. Likaså satsradningar och 
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meningsfragment finns i texten: ”[…]att man inte litar på samhället idag. Och att det bli allt 

mer inbrott[…]”.  

I 3H är det däremot mer vanligt att meningarna byggs upp av enbart en huvudsats eller 

en huvudsats och bisats. Detta gör meningarna något kortare jämfört med 3D. I den 

handskrivna texten förekommer inga satsradningar, dock två meningsfragment där eleven satt 

punkt före konjunktion.  

I 4D består styckena av endast en eller två hela grafiska meningar eftersom eleven 

kommaterar istället för att sätta ut punkt. Meningarna är alltså överlånga på grund av 

satsradning. Det kan mycket väl vara så att eleven anser att det råder en samhörighet mellan 

satserna och därför valt att inte sätta ut punkt. I texten finns också ett meningsfragment som 

fungerar mycket bra i sammanhanget och snarare bör ses som ett stilistiskt grepp för att lyfta 

fram ett argument.  

4H utgörs också av lång meningsbyggnad. Här handlar det snarare om att eleven binder 

ihop flera satser till en enda lång grafisk mening med hjälp av konjunktionen ”och” (hs+bs-

konj+hs+bs). Även huvudsatser och bisatser sammanbinds med tydliga konnektiver, vilket 

innebär att texten inte innehåller några satsradningar eller meningsfragment.  

Den genomsnittliga meningslängden är längre i 5D vilket beror på att huvudsatser till 

övervägande del samordnas av additativa konnektiver som ”och”, ”eller”. I den handskrivna 

texten domineras istället textens grafiska meningar av enskilda huvudsatser. I 5D 

förekommer fyra satsradningar och ett meningsfragment. I 5H finns endast en satsradning 

men två meningsfragment som uppträder på samma sätt som i 5D.  

Här visar undersökningen på en markant skillnad vad gäller satsradning. 4 av 5 elever har 

tillämpat satsradning i sina datorskrivna texter men inte i de handskrivna texterna. Där har 

eleverna istället samordnat två eller flera huvudsatser (med eller utan bisatser) med tydliga 

konjunktioner. I övrigt går inte att utläsa om eleverna har mer korrekt meningsbyggnad i vare 

sig dator- eller handskriven text då meningsbyggnaden överlag innefattar många brister som 

exempelvis förekomsten av meningsfragment.  

	  

4.3.4 Fundament  
Ett sätt att undersöka elevtexternas ordföljd och meningsbyggnad är att närmre granska 

texternas fundamentsfält. Ett formellt skriftspråk utmärks oftast av att fundamenten 

innehåller många ord, medan ett talspråksnära, vardagligt skriftspråk, istället utgörs av korta 
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fundament. För att en text ska ha det som Josephson m.fl. (1990:37) kallar flyt, rytm och 

variation bör eleven kunna variera fundamentsinnehållet. 

Elev 1 har till övervägande del subjektinledda meningar i båda sina texter. Eleven 

uttrycker sig generellt kort och informationsfattigt i fundamenten och ofta används personliga 

pronomen ”jag” eller det formella subjektet ”det”. Det finns däremot några enstaka undantag 

där eleven varierat fundamentsfältet genom antingen omvänd ordföljd i form av exempelvis 

adverbial som: ”sen[!] få man lida”.  

Elev 2 har stor variation i båda sina texter. I 2D varieras de inledande satsdelarna mellan 

subjektinledda huvudord som: ”Pojkarna”, eller med eventuella bestämningar som 

måttattribut: ”Två av pojkarna[…]”. Fundamenten kan även innehålla adverbial som: ”Trots 

att våldtäkterna[...]” eller: ”I en lägenhet[...]”. I 2H utgörs fundamenten antingen av korta 

subjekt eller bisatser. Fundamenten kan också stå tomma i och med förekomsten av 

imperativsatser (uppmaning) som: ”Ett brott helt utan empati.”.  

I både 3D och 3H börjar nästintill alla meningar med ett kort subjekt. Fundamenten utgörs 

sällan av utbyggda nominalfraser och eleven tillämpar främst enskilda substantiv som: 

”Tjuven kan[...]” eller pronomen ”Dom tar[...]”. De få fundament som inte utgörs av subjekt 

bildar istället omvänd ordföljd med adverbial: ”Då skulle[...]” och även dessa är mycket korta 

och informationsfattiga.  

Inte heller hos elev 4 går det att urskilja några märkbara skillnader mellan elevens 

datorskrivna och handskrivna text. Eleven har i bägge texterna vanligtvis tillämpat korta 

subjektsfundament med undantag för de gånger då konnektivbindningar i form av kausaler 

inleder ny mening som bildar omvänd ordföljd.  

I både 5D och 5H är fundamenten korta, däremot förekommer ofta formellt subjekt i den 

datorskrivna textens fundament. Där placeras oftast känd information och ny information 

kommer först senare i meningen. Förklaringarna av fundamentet, det vill säga subjektet, 

hamnar ofta direkt till höger om det finita verbet i 5D. I 5H innehåller fundamenten 

mestadels adverbial av samma förklaring som i 4H.  

Slutsatser man kan dra av resultatet ovan är att 4 av 5 elever fyller fundamentsfältet på ett 

liknande sätt oavsett om de skriver på dator eller för hand. Fundamentsfälten är mestadels 

korta och texterna är till största andel högertyngda.  
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4.4 Ord och formord 
I följande avsnitt redovisas resultaten av analysen av texternas ortografi, innehålls- och 

formord, funktionstecken samt förekomsten av talspråkliga uttryck, slang, förkortningar och 

lånord. 

 

 

4.4.1 Ortografi  
I 1H förekommer åtta stavfel och fyra särskrivningar, medan det i 1D finns ett stavfel och tre 

särskrivningar. Elev 2 har å sin sida inga stavfel i någon av texterna. Dock har eleven i den 

handskrivna texten gjort en sammansättning av ”tillochmed”. I 3D och 3H däremot skriver 

eleven ut ”det” som ”de”. I övrigt stavar eleven väl. Elev 4 stavar endast fel på 

”alvarligt/alvarliga”, ett fel som förekommer i båda texterna. Elev 5 stavar väl i 5D men har 

två stavfel i 5H: ”våldtäksmannen” och ”döddstraff”.  

Resultatet visar att eleverna stavar förhållandevis korrekt i båda sina texter och inga 

markanta skillnader går att utläsa. I 2 av 5 fall är de datorskrivna texterna felfria, medan 

några enstaka stavfel eller inkorrekta sammansättningar förekommer i de handskrivna 

texterna. För de tre andra framträder samma typ av stavfel eller särskrivningar i båda 

elevernas texter, trots att rättstavningsprogram använts.  

 

4.4.2 Talspråkliga uttryck, slang, förkortningar eller lånord 
I 1D förekommer en förkortning, ”OK”. I övrigt har texten inga talspråksliknande uttryck 

eller stavningar. I 1H förekommer emellertid inga slangord eller förkortningar men eleven 

skriver subjunktionen ”sedan” och negationen ”kanske” med en talspråksliknande stavning: 

”sen” och ”kanche”.  

I 2D har eleven använt förkortningar som ”t.ex.” och ”ca”. Han använder också 

talspråkligt uttryck som ”klena” och lånord som ”party”. I den handskrivna texten finns 

förkortningar som ”t.ex.” och ”pga” (utan punkter), men inga slangord, lånord eller andra 

talspråkliga varianter förekommer. Däremot har eleven även i den handskrivna texten använt 

uttrycket ”klena”.  

I 3D använder eleven förkortningen ”t.ex.” och slangordet ”snor” istället för det mer 

formella ”att stjäla”. I 3H skriver eleven ut räkneordet ”2” istället för ”två” och använder 
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liksom elev 2 det talspråkliga uttrycket ”klent” och ”medans”. I båda texterna skriver också 

eleven de och dem som ”dom”.  

Det enda som utmärker elev 4s texter är förkortningar som ”t.ex.” och ”ex”. Texterna visar 

inga prov på varken talspråkliga uttryck, slang eller lånord.   

I 5D förekommer förkortningen ”ca”. I övrigt har elev 5 i båda sina texter använt 

”fegt/fegaste” som man skulle kunna kategorisera som ett talspråkligt uttryck.  

Av resultatet kan slutsatser dras att eleverna till övervägande del anpassar sitt språk efter 

standardspråket. I 4 av 5 fall påträffas ett eller två slangord eller talspråksliknande uttryck, 

men detta kan inte sägas vara representativt för hela texterna. Förkortningar används däremot 

mer frekvent av alla elever oavsett om de skriver på dator eller för hand. De förkortningar 

som eleverna tillämpar är också accepterade och standardiserade.  

 

4.4.3 Innehållsord och formord 
Innehållsord innebär öppna ordklasser (verb, substantiv, adjektiv m.m.) som bär på 

information i texten, medan formorden innefattar slutna ordklasser (pronomen, konjunktion, 

preposition m.m.) vars främsta uppgift är att klargöra relationen mellan de innehållsliga 

orden. Josephson m.fl. skriver att när elevtexter ger ett tungt och pratigt intryck beror detta 

oftast på att meningarna byggs upp av allt för många formord (1990:39). 

Både 1D och 1H domineras av många korta och enkla formord. Innehållsord som 

substantiven är enkla och konkreta och består till övervägande del av tingbeteckningar. Dock 

finns det en del innehållsord i 1D som tyder på att eleven har förutsättningar att uttrycka sig 

mer formellt: ”incident”, ”dubbelmoral”, ”föreläsningar” och ”existerar”. Även i den 

handskrivna texten har eleven gjort ett försök att använda specifika uttryck men till skillnad 

från 1D är dessa felstavade: ”injektserad” och ”konsekventer”.  

Eftersom verben i 2D står relativt tätt kan texten uppfattas som verbal. I texten 

förekommer upprepningar av substantiviska innehållsord (se 4.2.2) vilket inte nödvändigtvis 

tyder på ett smalt ordförråd, men visar att eleven skriver precist. Däremot finns en tendens till 

utökat och mer avancerade uttryck som: ”definieras grundläggande” ”fruktansvärt”, 

”uppmärksamma”, ”påföljder” och ”garanterat”, vilket ger en någorlunda formell stil på 

texten. 2H liknar på många sätt 2D. Texten lutar åt en mer verbal stil då eleven använder fler 

formord än innehållsord. Liksom i den datorskrivna texten ger eleven ett försök till mer 

avancerat språk även i 2H: ”empati”, ”påföljder”, ”begått”, ”samhälle”. Ibland kan dock 
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elevens ambition att formulera sig mer specifikt orsaka syftningsfel som ”inleda dödsstraff” 

istället för att ”införa dödstraff”.  

Elev 3 har ett enkelt och okomplicerat språk i båda sina texter. Det förekommer många 

formord och tät verbföljd i båda texterna. Eleven ger inget försök till mer formella, långa 

eller specifika uttryck, istället upprepar eleven allmänna uttryck som exempelvis obestämda 

referenter i form av indefinita pronomen: ”man” och ”ingen”.  

Liksom de ovanstående, så lutar även elev 4s texter åt en verbal stil där satserna kommer 

raskt efter varandra med tät verbföljd. I båda texterna är språket enkelt, men med tendenser 

till ett mer avancerat ordförråd i form av sammansatta och specifika ord som 

”gärningsmannen”. Däremot är variationen låg och eleven tenderar att upprepa sig. I 4H rör 

det sig främst om innehållsord som ”den utsatta” och ”hot”, medan det i 4H är formordet 

”de” som återupprepas. Den största skillnaden mellan texterna rör främst bindningen. I 4H 

binder eleven ihop satserna med hjälp av konjunktioner, vilket skapar bättre flyt i texten, till 

skillnad från 4D där eleven istället tillämpat kommatering. 

I båda elev 5s texter byggs meningarna upp av många formord och texterna är inte 

speciellt innehållstäta. Däremot är elev 5 mer specifik i sitt ordval i den datorskrivna texten 

och använder många långa och mer formella uttryck, exempelvis: ”medvetslös”, 

”anmälningar”, ”minskning”. I den handskrivna texten finns inga försök till mer avancerat 

språk och texten utgörs till övervägande del av korta, allmänna innehållsord. 

Slutsatser som man kan dra är att alla de undersökta texterna har en verbal stil. Det är tätt 

mellan formorden på bekostnad av innehållsorden. 4 av 5 eleven tenderar att tillämpa 

innehållsord som har en mer formell karaktär och 3 av dessa 4 elever applicerar detta på båda 

sina texter. I det stora hela förekommer inga tydliga skillnader mellan de datorskrivna och de 

handskrivna texterna vad gäller ordförrådet.  

 

4.4.4 Funktionstecken 
Det förekommer ingen överanvändning av funktionstecken i 1D. Eleven markerar endast de 

grafiska meningarna med punkt och stor bokstav och kommateringar uteblir. Eleven tillämpar 

istället konnektivbindningar för att binda samman de syntaktiska meningar som ingår i 

textens långa grafiska meningar. Även i den handskrivna texten förekommer ingen 

kommatering, utan eleven bygger sina meningar endast med punkt följt av stor bokstav. Vid 

två tillfällen har eleven emellertid misslyckats med användning av versal då det uppträder 

inuti en mening: ”Den bestraffningen tycker jag är lämplig för att Den har med[...]” och ”Det 
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är även en Påminelse[!] till alla[...]”. Eleven har också valt att vid ett tillfälle placera punkt 

efter en konjunktion som sedan följts av liten bokstav: “[...]tills döden återstår. och man 

får[...]” 

Elev 2 markerar i båda sina texter de grafiska meningarna korrekt med punkt och stor 

bokstav. De retoriska frågorna följs av frågetecken och även stilmedel i form av utropstecken 

förekommer. Eleven använder också kommatering i båda sina texter. I 2H används 

kommateringen på rätt sätt men följs vid två ställen av stor bokstav. I 2D fungerar 

kommateringen mindre bra i och med förekomsten av satsradning.  

I 3D har eleven vid ett tillfälle glömt att sätta ut punkt efter avslutad grafisk mening. 

Precis som hos elev 1 förekommer även stor bokstav inuti meningar i båda elevens texter, 

exempelvis: ”[...]farligt för Tjuven.”.  

Elev 4 använder punkt, stor bokstav och frågetecken vid retoriska frågor. Däremot leder 

de flesta kommateringar i 4D till satsradning, medan kommateringen i 4H fungerar bra. I 4H 

används också snedstreck i tal om ”han/hon”.  

I både 5D och 5H fungerar interpunktionen bra. I 5D används också snedstreck för: 

”sexualbrott/våldtäksbrott[!]” och texten avslutas effektfullt med utropstecken. I 5H används 

däremot citattecken på fel sätt ”våldtäksmannen[!]”. I och med att eleven markerar ordet med 

citattecken uppfattas ordet ha en annan betydelse än den vanliga, vilket inte stämmer överens 

med textens sammanhang. 

Sammanfattningsvis kan man även i denna analyspunkt dra slutsatsen att ingen större 

skillnad finns mellan de datorskrivna och handskrivna elevtexterna. Funktionstecknen 

används förhållandevis korrekt i alla texterna. Däremot använder 2 av 5 elever kommatering 

bättre i sina handskrivna texter medan kommatecknens utplacering i de datorskrivna texterna 

orsakat satsradning.  

 
 

5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet med återkoppling till den tidigare forskningen. Avsnittet är 

disponerat på samma sätt som resultatdelen, det vill säga: språkfunktioner, disposition och 

textbindning, syntax och ord och formord.  
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5.1 Språkfunktioner 
I jämförelser mellan texternas språkfunktioner (se 4.1) visar undersökningen att 3 av 5 elever 

har lyckats bättre med den kommunikativa funktionen i sin handskrivna text. 4 av 5 elever 

tillämpar även en bättre kognitiv funktion när de skriver för hand, medan resultatet från den 

sociala funktionen inte visar på några markanta skillnader.  

Vad gäller de kommunikativa villkoren menar Nyström att dessa är speciella i skoltexter 

eftersom elevernas skrivande främst fyller en strategisk funktion att bli bedömd, snarare än 

att anpassa sig efter uppgiftens kommunikativa syfte (i detta fall att eleven ska skriva in till 

ett radioprogram) (2000:25). Ett sådant exempel kan vara att elevtexter ofta saknar inledning, 

vilket kan förklaras med att eleverna inte skriver för en given mottagare (Nyström 2000:25). 

Av resultatet framgår att detta typexempel förekommer hos 2 av 5 handskrivna elevtexter 

(elev 4 och 5). Eleverna har alltså uteslutit inledning i sina handskrivna texter där läsaren 

istället förväntas veta vad eleverna talar om. Med tanke på hur den andra skrivuppgiften är 

konstruerad (se Bilaga 2) är det svårt att avgöra om eleverna faktiskt riktar sin 

kommunikativa funktion mot en given mottagare eller inte och på så sätt anpassat sig efter 

uppgiftens kommunikativa syfte. Uppgiften är formulerad på ett sådant sätt att eleven mycket 

väl kunnat tolka det som om mottagaren är väl medveten om de ämnen som behandlas i 

radioprogrammet och varför.  

Att eleverna har bättre kommunikativ och kognitiv funktion i sina handskrivna texter kan 

ses som en följd av att elevernas datorskrivna texter visar på ett otydligt sammanhang i 

motsats till deras handskrivna texter. Drygt hälften av de elever som deltog i Elmfeldt & 

Erixons (2007:195) enkätundersökning påstod att skrivandet på dator var mer oplanerat och 

mer improviserat än för hand. Enligt eleverna behövde inte skrivandet ske kronologiskt då 

datorn tillförde redigeringsmöjligheter som innebar att skrivandet lika väl kunde börja i 

mitten som i inledningen. Det är mycket möjligt att datorns redigeringsmöjligheter ligger till 

grund för att elev 1, 3 och 5 inte lyckats lika bra med sin kommunikativa och kognitiva 

funktion i de datorskrivna texterna. Det är tydligt att datorns möjlighet att flytta om stycken i 

dokumentet påverkat de kommunikativa och kognitiva funktionerna negativt.  

 

5.2 Disposition och textbindning 
I fråga om texternas disposition och textbindning (se 4.2) varierar utfallet. Vad gäller 

styckeindelning har 3 av 5 elever lyckats bättre med styckeindelning och korrekt markering i 
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sina datorskrivna texter. Bland de övriga två har en elev mer eller mindre korrekt 

styckeindelning och markering i båda sina texter, medan den andra eleven har tydliga 

markeringar, men bättre indelning i den handskrivna texten. Widman (2013:9) som undersökt 

endast styckemarkering har sett ett liknande utfall där eleverna har tydligare markeringar på 

datorn än för hand och menar på att elevers ovana att skriva längre texter för hand kan vara 

en orsak till detta. Det kan också tänkas att eleverna får en bättre överblick med hjälp av 

datorn till skillnad från när de skriver för hand och därför är mer medvetna om textens 

indelning och markering.  

Det mest slående och avvikande resultatet kommer från studien av texternas 

referentbindning som visar att bindningar i form av identisk upprepning är mer frekventa i de 

datorskrivna texterna, medan de handskrivna i sin tur omfattas av varierad, modifierad eller 

pronominaliserad upprepning. Däremot är konnektivbindningen ungefär densamma hos 4 av 

5 elever oavsett texttyp, ett resultat som även Haak (2010) fått fram. Nyström (2000) 

framhåller att konnektivbindningen är en process som kräver en medveten strategi i 

skrivandet för att markera textens samband. Då en majoritet av eleverna lyckas bra med 

konnektivbindningen i båda texterna skulle det kunna tänkas vara så som Nyström beskriver 

det, att eleverna har en stor medvetenhet vad gäller konnektivbindning, vilket innebär att 

skrivverktyget inte har någon betydelse för denna språkliga aspekt.  

Vad gäller skillnaden i referentbindningen finns det inga jämförbara resultat i den tidigare 

forskningen. Därför kan jag här endast spekulera om orsakerna till skillnaden. Det kan 

eventuellt vara så som med den kommunikativa- och kognitiva funktionen, att 

skrivuppgifterna haft betydelse för resultatet. Eftersom eleverna i skrivuppgift 1 (se Bilaga 1) 

behandlar referenter som rör ett specifikt brott så kan det tänkas vara svårare för eleverna att 

variera referenten och tillämpar därför identisk upprepning. I skrivuppgift 2 (se Bilaga 2) 

däremot talar eleverna om ett straff och den som utför ett brott. Det är med andra ord lättare 

att variera referenterna utifrån dessa begrepp jämfört med skrivuppgift 1.  

Skillnaden i textlängd är emellertid stor och tydlig. I Diagram 1 syns en markant ökning 

av textlängden i alla fem datorskrivna texter. Även Haak (2010:22) och Widman (2013:9) har 

fått fram ett liknande resultat där en majoritet av de undersökta eleverna skrev mycket längre 

texter på dator. I Widmans (2013:17) studie framhålls att många av de datorskrivna texterna 

var upp till tre gånger längre än de handskrivna, vilket är jämförbart med resultatet från 

denna undersökning. Widman påpekar att detta troligtvis kan bero på att elevers skrivande 

underlättas av datorn, något som även en majoritet av eleverna själva framhåller i den 

enkätundersökning hon genomfört. Denna teori går även att applicera på eleverna i denna 



	   32	  

undersökning med tanke på deras reaktion vid tal om att skriva för hand. Elever är inte bara 

vana vid att använda datorn som skrivverktyg, datorn underlättar även skrivandet i den mån 

att skrivhastigheten är snabbare på dator än för hand (Widman 2013:10). I och med att 

eleverna tilldelats lika lång tid för båda skrivuppgifterna är skillnaden i textlängd ett förväntat 

resultat eftersom eleverna skriver snabbare på datorn. Nyström (2000:170) undersöker också 

texternas längd som ett mått på kvalité. Detta för att den tidigare forskningen har påvisat en 

tydlig korrelation mellan betyg och textlängd (Tor. G. Hulman & Margareta Westman 1977, 

Kent Larsson 1984). Eftersom denna studie inte studerat elevtexterna i relation till en 

betygskala är det svårt att utläsa ett samband mellan textlängd och betyg. Vad man däremot 

kan säga är att resultaten visar att eleverna skriver snabbt, men efterarbetar inte sina 

datorskrivna texter tillräckligt för att man ska kunna se en kvalitetsskillnad mellan 

texttyperna, vilket kan tänkas bero på att eleverna inte läst igenom texterna ordentligt innan 

inlämning.  

 

5.3 Syntax 
Även i avsnittet som berör texternas syntax (se 4.3) varierar resultaten. Av Diagram 2 går att 

utläsa att den genomsnittliga meningslängden i 4 av 5 elevtexter är längre i de datorskrivna 

texterna jämfört med de handskrivna texterna. Detta kan ha sin förklaring i att 4 av 5 elever 

har tillämpat satsradning i sina datorskrivna texter men inte i de handskrivna texterna. 

Bortsett från detta går det inte att utläsa några tydliga skillnader mellan texterna. Haak (2010) 

har fått fram ett liknande resultat där 3 av 5 elever har längre meningslängd i sina 

datorskrivna texter, men några definita eller tydliga skillnader utöver detta kan inte heller hon 

utläsa. Vad gäller Haaks (2010) undersökning av elevtexternas fundamentfält anser hon att de 

datorskrivna texterna i hennes undersökning tenderar att ha mer varierade, längre och 

informationstäta fundamentsfält, vilket avviker från resultatet i denna undersökning. 

Jämförelser mellan fundamenten här visade inte på några markanta skillnader eftersom 4 av 5 

elever fyller fundamentsfältet på ett liknande sätt i båda textversionerna. Eleverna har i 

motsats till Haaks informanter mestadels tillämpat korta subjektsinledda meningar och 

texterna lutar därför mot en mer verbal stil. 

För att återknyta till skillnader i meningsbyggnaden kan en förklaring vara det som 

Elmfeldt och Erixon (2007:85) lyfter fram, nämligen den synkrona kommunikationen. Med 

synkron kommunikation menas direkt kommunikation i realtid, så som exempelvis chatt. Det 

kan tänkas att elevernas vana av att tillämpa datorn som synkront kommunikativt verktyg 
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utanför det formella skrivandet, det vill säga privat via chatt, mail, m.m. också har påverkat 

deras skrivande i skolan. Elmfeldt och Erixon menar att det viktigaste inom den synkrona 

kommunikationen är att budskapet når fram. Om sedan texten i sin helhet bryter mot 

skriftspråksregler är inte relevant om sammanhanget ändå är klart för mottagaren (2007:85). 

Möjligtvis kan det vara så att satsradning tillämpas i större utsträckning i de datorskrivna 

texterna just för att, det som Elmfeldt och Erixon påpekar, eleverna inte planerar sitt 

skrivande, utan skriver på allt eftersom associationerna löper. När eleverna sedan skriver för 

hand går det långsammare vilket troligtvis resulterar i en mer planerad meningsbyggnad.  

Denna teori är intressant i förhållande till vad eleverna i Widmans (2013:17) 

enkätundersökning svarat. I den anger en majoritet av eleverna att de kan koncentrera sig 

bättre på datorn eftersom de anser att datorn underlättar deras skrivande.  

 

5.4 Ord och formord 
Slutligen visar resultatet från avsnittet ”Ord och formord” (4.4) att eleverna till övervägande 

del anpassar sitt språk efter standardspråket och inga markanta skillnader går att utläsa i 

någon av de undersökta analyspunkterna. I likhet med Bellanders (2010) och Sofkova 

Hashemi & Hård af Segerstads (2007) studier har eleverna god förmåga att förhålla sig till de 

formella skrivreglerna oavsett vilket skrivverktyg som tillämpas. Texterna är däremot inte 

felfria. Hos 3 av 5 elever finns några enstaka stavfel, där samma typ av stavfel förekommer i 

båda elevernas texter, vilket är intressant med tanke på att eleverna använt 

rättstavningsprogram när de skrivit på dator. I den tidigare forskning jag har tagit del av ges 

två anledningar till förekomsten av stavfel. Det ena är att eleverna ställer sig osäkra till 

datorns förmåga att rätta rätt och den andra är att vissa elever inte tar hänsyn till datorns 

rättstavningsprogram. I de elevintervjuer som Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad 

(2007:5) genomfört framhåller många elever att de uppmärksammat att datorn kan felmarkera 

korrekta ord i texten, vilket skapar osäkerhet bland eleverna. När rättstavningsprogrammen 

inte erbjuder några förslagsalternativ låter eleverna en del ord stå kvar i förhoppning om att 

läraren kan ge svar vid ett senare tillfälle. Rättstavningsprogrammen har också en förmåga att 

inte markera skrivfel, detta gäller framförallt vid förekomster av särskrivningar som blir 

tydligt i analyser av eleverna i denna undersöknings datorskrivna texter där många särskrivna 

ord inte markerats som fel då datorn registrerar särskrivningar som två ord och då inte 

markerar dessa. Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad (2007:11) lyfter denna problematik 

i sin undersökning och menar på att skriftspråksanvändningen inte stöds av bra skrivstöd på 
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datorn då rättstavningsprogrammen är anpassade efter en viss typ av texter, det de kallar för 

”vuxna skribenters texter”. Något de anser är problematiskt i samband med just elevers 

skrivande vilka behöver stödet i större utsträckning än vuxna skribenter. 

 I de elevintervjuer som Elmfeldt och Erixon (2007:194) genomfört framkommer det att 

åsikterna går isär bland eleverna vad gäller datorers hjälp till stavning och grammatik. Å ena 

sidan betonar några elever att de får hjälp av datorns skrivprogram när de skriver, medan 

andra elever anser att skrivandet på dator inte har någon större betydelse vad gäller ortografi, 

grammatik eller ordval. Eftersom jag själv inte genomfört några elevintervjuer kan jag inte 

uttala mig om vilken av anledningarna som gäller eleverna för denna undersökning. Det är i 

alla fall tydligt att eleverna inte utnyttjat möjligheterna som datorn tillför då de ignorerat 

rättstavningsprogrammets felmarkörer. Denna iakttagelse är intressant i relation till Widmans 

(2013) diskussion kring rättvis bedömning. Widman ansluter sig till diskussionen kring 

huruvida det är orättvist att låta vissa elever skriva på dator och få tillgång till hjälpprogram 

för stavning och grammatik. Detta argument faller lite med tanke på vad min undersökning 

visat samt de ovan nämnda elevintervjuerna som antyder att eleverna ändå inte tar hänsyn till 

datorers rättstavningsprogram. 

 

6. Avslutning 
Mitt syfte med denna undersökning var att ta reda på om elevers texter skiljer sig åt utifrån 

vissa språkliga aspekter beroende på om de skriver på dator eller för hand. Svaret är att det 

finns skillnader mellan de datorskrivna och handskrivna elevtexterna, men bara på vissa 

områden. För att besvara undersökningens syfte har jag utgått ifrån följande frågeställningar:  

- Vilka språkliga skillnader finns mellan elevers datorskrivna och handskrivna text vad gäller 

språkfunktion, disposition, textbindning, syntax och ortografi? 

- Hur kan de språkliga skillnaderna förklaras? 

- Finns det skäl att tro att elever får en fördel när det skriver på dator jämfört med när de 

skriver för hand i och med tillgången till rättstavningsprogram, synonymordbok och 

möjligheten att möblera fritt i texten?  

De tydligaste språkliga skillnaderna som undersökningen visat berör främst de kvantitativa 

undersökningsområdena: textlängd och genomsnittlig meningslängd. I Diagram 1 och 2 

framgår att eleverna både skriver längre texter och meningar på datorn, vilket kan ha sin 

förklaring i att elevers skrivande underlättas av datorn. Datorns möjlighet till ökad 
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skrivhastighet samt elevers vana av att tillämpa datorn som skrivverktyg kan ha påverkat de 

kvantitativa resultaten. Likaså visar undersökningen att eleverna satsradar i större 

utsträckning när det skriver på dator än för hand (se 5.3). Undersökningar av texternas 

kommunikativa funktion samt referentbindning visar också på en mindre skillnad som tros ha 

ett samband med skrivuppgifternas konstruktion. Trots att skrivuppgifterna konstruerats 

utifrån likvärdiga grunder är det ändå viktigt att ha i åtanke att uppgifterna kan ha uppfattats 

olika av eleverna, vilket kan ha påverkat resultatet.  Utöver detta visar de övriga 

analyspunkterna inte på några markanta skillnader mellan elevernas datorskrivna och 

handskrivna texter.  

Inledningsvis presenterades den utbredda diskussionen som förs bland lärare kring hur 

datorn påverkar elevers skrivande. Diskussionen rör sig framförallt kring två dilemman: 

rättvis bedömning och positiva och negativa effekter. Diskussionen om datorers tillgång till 

rättstavningsprogram, synonymordbok och möjligheten att möblera fritt i texten antas 

underlätta elevernas skrivande och därmed uppstår en problematik angående rättvis 

bedömning. Vad denna undersökning visat är att eleverna ignorerat de skrivstöd som finns 

tillgängliga, vilket innebär att ovan beskrivna problematik kan ses som överdriven. Vad 

gäller de positiva och negativa effekterna har jag kunnat konstatera att datorns skrivstöd, när 

den tillämpats, inte nödvändigtvis inneburit att texterna blivit bättre. Exempelvis har mitt 

material visat att omstrukturering av texten på dator snarare försämrar den kommunikativa- 

och kognitiva funktionen. Tänkbara förklaringar till detta ges i 5.1.  

Avslutningsvis vill jag lyfta fram förslag på framtida forskning inom området. Eftersom 

studier rörande sambandet mellan elevers skrivande på dator och för hand ännu är relativt 

nytt och outforskat område skulle fler undersökningar som denna vara intressant att ta del av. 

För att kunna göra mer generella jämförelser krävs ett mer omfattande material som skulle 

kunna ge en bredare bild och djupare förståelse för skrivverktygens betydelse för elevers 

skrivande i skolan.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Dantes	  helvetestratt	  

	  
Den	  italienska	  skalden	  Dante	  Alighieri	  (1265-‐1321)	  fullbordade	  år	  1320	  det	  som	  kom	  att	  bli	  
ett	  av	  medeltidens	  mest	  kända	  verk,	  Den	  gudomliga	  komedin.	  I	  verket	  skildras	  hur	  
huvudpersonen,	  som	  också	  heter	  Dante,	  går	  igenom	  porten	  till	  dödsriket	  och	  sedan	  vandrar	  
ner	  i	  helvetet.	  I	  verket	  framställs	  helvetet	  som	  en	  tratt	  med	  nio	  avsatser.	  I	  varje	  avsats	  som	  
Dante	  kommer	  till	  möter	  han	  människor	  som	  plågas	  på	  grund	  av	  sina	  synder.	  Ju	  längre	  ner	  i	  
tratten	  han	  kommer	  desto	  svårare	  synder	  har	  människorna	  begått.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

(Stalfelt, Sven Olov (1999), Litterära vägar. Litteraturhistoria. Stockholm: Natur och kultur.) 



	   40	  

Instruktion	  till	  skrivuppgift	  1	  

I	  radioprogrammet	  Nu	  &	  Då	  diskuterar	  man	  Dantes	  helvetestratt	  och	  frågar	  sig	  hur	  en	  
helvetestratt	  skulle	  kunna	  se	  ut	  idag	  utifrån	  de	  synder	  och	  brott	  som	  finns	  i	  dagens	  
samhälle?	  I	  programmet	  pratar	  man	  om	  vilket	  brott	  som	  skulle	  kunna	  få	  en	  person	  att	  
hamna	  längst	  ner	  i	  Dantes	  helvetestratt	  och	  åsikterna	  går	  isär.	  

Radioprogrammet	  vill	  nu	  undersöka	  vad	  du	  som	  lyssnar	  tycker	  och	  ber	  dig	  att	  skriva	  ett	  
debattinlägg	  i	  frågan:	  Vilket	  brott	  är	  den	  värsta	  en	  person	  kan	  begå	  idag	  och	  varför?	  
	  
Du	  bestämmer	  dig	  för	  att	  medverka	  och	  ska	  nu	  skriva	  ett	  debattinlägg	  till	  programmet	  där	  
du	  argumenterar	  för	  din	  ståndpunkt!	  
	  
	  
Mall	  för	  debattinlägg:	  	  
	  

1. Inledning:	  Skriv	  en	  inledning	  som	  fångar	  läsarnas	  uppmärksamhet	  och	  som	  också	  får	  
dem	  välvilligt	  inställda	  till	  dig	  och	  det	  du	  har	  att	  säga.	  	  
	  

2. Framställande:	  Nu	  är	  det	  dags	  att	  berätta	  vad	  det	  är	  du	  tycker	  och	  vad	  det	  är	  du	  vill	  
övertyga	  det	  andra	  att	  tycka:	  Nämligen	  din	  tes.	  	  

	  
3. Argumentation:	  Det	  är	  nu	  du	  ska	  argumentera	  för	  din	  ståndpunkt,	  och	  därigenom	  

övertyga	  läsarna.	  Skriv	  två	  argument	  FÖR	  din	  tes,	  och	  ett	  argument	  EMOT	  din	  tes	  
(glöm	  inte	  att	  bemöta	  och	  motbevisa	  motargumenten).	  Fundera	  också	  över	  vad	  du	  
har	  för	  stöd	  för	  dina	  argument.	  
	  

4. Avslutning:	  Till	  sist	  är	  det	  dags	  för	  avslutningen.	  Det	  är	  här	  du	  verkligen	  övertygar	  
läsarna	  och	  plockar	  fram	  ditt	  absolut	  bästa	  argument	  för	  varför	  just	  den	  synd	  eller	  
det	  brott	  du	  tycker	  är	  det	  värsta	  man	  kan	  begå	  idag.	  	  

Även	  om	  det	  flesta	  människor	  tror	  sig	  bli	  övertygade	  av	  rent	  logiska	  argument	  så	  
är	  det	  faktiskt	  känslor	  som	  påverkar	  oss	  mest	  och	  du	  måste	  därför	  få	  dina	  läsare	  att	  
känna	  det	  du	  vill	  övertyga	  dem	  om.	  	  

	  
	  
Att	  tänka	  på	  när	  du	  skriver	  på	  dator:	  
	  

-‐ Ditt	  svar	  måste	  vara	  minst	  en	  halv	  datorskriven	  text	  (12p,	  enkelt	  radavstånd)	  för	  att	  
jag	  ska	  få	  tillräckligt	  med	  material	  att	  analysera.	  

	  
-‐ När	  du	  skriver	  på	  dator	  får	  du	  använda	  rättstavningsprogram	  och	  synonymordbok.	  

Du	  får	  bara	  använda	  internet	  för	  att	  söka	  information	  och	  glöm	  inte	  att	  källhänvisa!	  
	  

-‐ Ditt	  debattinlägg	  bör	  hålla	  en	  saklig	  ton	  (inga	  personangrepp).	  	  
	  

Lycka	  till	  och	  stort	  tack	  för	  att	  du	  hjälper	  mig	  med	  min	  undersökning!	  
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Bilaga 2 

Instruktion	  till	  skrivuppgift	  2	  

Engagemanget	  från	  er	  lyssnare	  har	  varit	  enormt	  och	  radioprogrammet	  Nu	  &	  Då	  har	  fått	  in	  
mängder	  med	  debattinlägg	  från	  er	  lyssnare	  rörande	  frågan:	  Vilket	  brott	  är	  den	  värsta	  en	  
person	  kan	  begå	  idag	  och	  varför?	  På	  grund	  av	  det	  stora	  intresset	  från	  er	  lyssnare	  
bestämmer	  sig	  programredaktionen	  för	  att	  fortsätta	  diskussionen	  om	  Dantes	  helvetestratt	  
även	  i	  nästa	  sändning.	  Denna	  gång	  diskuteras	  de	  olika	  nivåer	  av	  evigt	  straff	  som	  syndarna	  
fick	  utstå.	  Ju	  djupare	  ner	  i	  helvetestratten	  som	  Dante	  gick	  desto	  värre	  och	  grövre	  blev	  
straffen.	  När	  Dante	  hade	  nått	  den	  nionde	  och	  sista	  avsatsen	  fick	  han	  möta	  det	  absolut	  
värsta	  straffet	  som	  en	  syndare	  kunde	  utstå,	  nämligen	  att	  vara	  helt	  infrusen	  i	  sjön	  Cocytos	  
och	  samtidigt	  tuggas	  levande	  av	  Satan	  som	  befann	  sig	  sjöns	  mitt.	  	  
	  
Även	  denna	  gång	  vänder	  sig	  radioprogrammet	  till	  dig	  som	  lyssnar	  och	  frågar:	  Vilket	  straff	  
skulle	  du	  ge	  den	  brottsling	  som	  du	  tycker	  är	  allra	  värst	  om	  hen	  hamnade	  i	  helvetestrattens	  
nionde	  krets,	  och	  varför?	  
	  
Precis	  som	  förra	  gången	  skriver	  du	  ett	  debattinlägg	  som	  du	  skickar	  in	  till	  programmet.	  
	  
Mall	  för	  debattinlägg:	  
	  

5. Inledning:	  Skriv	  en	  inledning	  som	  fångar	  läsarnas	  uppmärksamhet	  och	  som	  också	  får	  
dem	  välvilligt	  inställda	  till	  dig	  och	  det	  du	  har	  att	  säga.	  	  
	  

6. Framställande:	  Nu	  är	  det	  dags	  att	  berätta	  vad	  det	  är	  du	  tycker	  och	  vad	  det	  är	  du	  vill	  
övertyga	  det	  andra	  att	  tycka:	  Nämligen	  din	  tes.	  	  

	  
7. Argumentation:	  Det	  är	  nu	  du	  ska	  argumentera	  för	  din	  ståndpunkt,	  och	  därigenom	  

övertyga	  läsarna.	  Skriv	  två	  argument	  FÖR	  din	  tes,	  och	  ett	  argument	  EMOT	  din	  tes	  
(glöm	  inte	  att	  bemöta	  och	  motbevisa	  motargumenten).	  Fundera	  också	  över	  vad	  du	  
har	  för	  stöd	  för	  dina	  argument.	  
	  

8. Avslutning:	  Till	  sist	  är	  det	  dags	  för	  avslutningen.	  Det	  är	  här	  du	  verkligen	  övertygar	  
läsarna	  och	  plockar	  fram	  ditt	  absolut	  bästa	  argument	  för	  varför	  just	  den	  synd	  eller	  
det	  brott	  du	  tycker	  är	  det	  värsta	  man	  kan	  begå	  idag.	  	  

Även	  om	  det	  flesta	  människor	  tror	  sig	  bli	  övertygade	  av	  rent	  logiska	  argument	  så	  
är	  det	  faktiskt	  känslor	  som	  påverkar	  oss	  mest	  och	  du	  måste	  därför	  få	  dina	  läsare	  att	  
känna	  det	  du	  vill	  övertyga	  dem	  om.	  	  

	  
	  
Att	  tänka	  på	  när	  du	  skriver	  för	  hand:	  
	  

-‐ Ditt	  svar	  måste	  vara	  minst	  1,5	  -‐	  2	  handskrivna	  sidor	  för	  att	  jag	  ska	  få	  tillräckligt	  med	  
material	  att	  analysera.	  
	  

-‐ När	  du	  skriver	  för	  hand	  får	  du	  om	  du	  behöver	  använda	  en	  ordbok.	  
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