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Sammandrag 

I den här uppsatsen behandlas språkriktighet i elevtexter som har tilldelats betygen E och F. Syftet 

med undersökningen är att belysa eventuella samband mellan förekomsten av språkriktighetsfel och 

betyget som elevtexterna har fått. Materialet för undersökningen är tio elevtexter som har tilldelats 

betyget E, samt tio elevtexter som har tilldelats betyget F. Samtliga texter kommer från den 

skriftliga så kallade c-delen av det nationella provet i gymnasiets Svenska 1. Undersökningen inleds 

med en kvantitativ variabelanalys där stavfel, felaktiga val av ordformer och interpunktionsfel 

räknas. Utifrån resultaten från variabelanalysen utförs sedan en kvalitativ jämförelse där ett fåtal 

texter fungerar exemplifierande. 

Resultaten visar att F-texterna i undersökningen innehåller större andelar stavfel än E-texterna. 

De innehåller även något större andelar felaktiga val av ordformer och interpunktionsfel, men här är 

skillnaderna mellan E- och F-texterna mycket små. Den kvalitativa jämförelsen visar också att 

språkriktigheten verkar ha varit en bidragande orsak till att några av F-texterna har tilldelats ett F i 

betyg, men att andra F-texter har tilldelats ett F av andra orsaker.  

Slutsatsen är att vissa skillnader i språkriktighet finns mellan E- och F-texter, samt att 

språkriktigheten fortfarande verkar spela in vid betygsättning, men för att resultaten ska bli 

statistiskt säkerställda behövs ett större material. 

 

Nyckelord: språkriktighet, elevtexter, nationella prov, Svenska 1 
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1 Inledning 

Att mycket i dagens samhälle kretsar kring det skrivna ordet är tämligen uppenbart. Varken i 

universitetsvärlden, i arbetslivet, på gatan eller i kontakt med vänner och bekanta kommer 

människan ifrån den skriftliga kommunikationen. Något som däremot är mer debatterbart är 

huruvida det är viktigt att följa normer för språkriktighet i dagens samhälle. Det är inte alltför 

ologiskt att samhällets medborgare ifrågasätter det viktiga i att kunna stava korrekt när de ständigt 

har tillgång till datorer med stavningsprogram och det är heller inte irrationellt att tänka att det i 

dagens mångkulturella samhälle trots allt är viktigast att budskapet når fram, inte att det är 

välformulerat och grammatiskt korrekt. 

I skolan och på universiteten har skriftspråkliga normer trots allt fortfarande en framskjuten 

position. I ämnesplanen för Svenska 1 på gymnasiet är ”Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets 

normer för språkriktighet” ett av kunskapskraven för betyget E (Skolverket 2011:163). En elev som 

inte kan följa de flesta av skriftspråkets normer bör med andra ord få F som slutbetyg i Svenska 1. 

När eleverna sedan fortsätter till högre utbildning möter de olika krav som innefattas i begreppet 

akademiskt skrivande. I Vägar till ett akademiskt skrivande (2007) undersöker Ask nyblivna 

respektive erfarna universitetsstudenters medvetande om det akademiska skrivandet. I och med 

detta konstaterar hon också att språkriktighet är en viktig del av det akademiska språket och att 

”Studenterna förväntas följa allmänna och vedertagna normer för svensk stavning, meningsbyggnad 

och interpunktion” (2007:41).  Titlar som Svenska skrivregler (Språkrådet 2008) eller Skrivboken 

(Strömquist 2010) är antagligen titlar som många universitetsstudenter har i sin bokhylla. 

Vilket utrymme språkriktighet ges kan ha både med samhällsströmningar och med den enskilda 

läraren att göra. Hur undervisning i skolan ska bedrivas och utformas debatteras ständigt. Ändringar 

i styrdokumenten är vanliga och nästan alla tycks ha en åsikt om hur lärarna ska sköta sitt jobb. Ett 

övergripande drag i utvecklingen av skolans syn på skriftspråket kan dock sägas vara en 

förskjutning från detaljerad korrigering utifrån skriftspråksnormer till mer helhetstäckande respons 

som syftar till att främja elevens språkutveckling (Evensen m.fl. 1991:5–12). Med anledning av 

detta är det intressant att undersöka om det fortfarande är så att språkriktighet kan fälla avgörandet 

när en elevtext betygsätts. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

I den här uppsatsen undersöks förekomsten av språkriktighetsvariablerna felaktig stavning, felaktiga 

val av ordformer och felaktig interpunktion kvantitativt i tio elevtexter betygsatta med E, samt i tio 

elevtexter betygsatta med F. De tre variablerna är valda med anledning av att de figurerar i 

beskrivningar av begreppet språkriktighet både i kommentarsmaterialet till ämnesplanerna i 

Svenska och i det kommentarsmaterial till det nationella provet som presenteras i denna uppsats.  

Utifrån den kvantitativa undersökningen genomförs vidare en mer kvalitativ jämförelse av E- 

respektive F-texterna. I denna del får två texter ur varje kategori exemplifiera de genomgående 

dragen. Övriga, för respektive textkategori, utmärkande drag presenteras också. Syftet med 

uppsatsen är därför att belysa eventuella samband mellan förekomsten av språkriktighetsfel och 

betyget som elevtexterna har tilldelats. Frågeställningar som ligger till grund för undersökningen är 

följande: 

 Vilka språkriktighetsfel är framträdande i elevtexter betygsatta med E och F?  

 Vilka skillnader i språkriktighet finns mellan E- och F-texter? I vilka 

språkriktighetsvariabler märks dessa eventuella skillnader? 

 I vilken utsträckning kan språkriktigheten sägas ha varit en bidragande faktor till att några 

av elevtexterna har tilldelats ett E respektive ett F?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 ges en bakgrund till ämnet innehållande tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

I kapitel 3 beskrivs det primärmaterial som ligger till grund för uppsatsen, samt metoden som har 

använts för analys av detta. Resultaten presenteras i kapitel 4 och diskuteras i kapitel 5. I kapitel 6 

finns en kort avslutning som även innehåller förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund 

I följande bakgrund presenteras utgångspunkterna för denna uppsats. En vetenskaplig grund för 

skrivande i skolsammanhang, samt en genomgång av tidigare forskning i ämnena elevtextanalys 

och bedömning, presenteras i 2.1. Begreppet språkriktighet med de för undersökningen relevanta 

underkategorierna stavning, ordformer och interpunktion konkretiseras sedan i 2.2. Slutligen 

placeras begreppet språkriktighet i ett skolsammanhang.  

 

2.1 Sammanhang och forskningsöversikt 

Översikten i 2.1 syftar till att placera uppsatsen i ett sammanhang. Med anledning av detta 

presenteras rådande syner på lärande och skrivande i skolsammanhang, liksom tidigare forskning i 

elevtextanalys och lärarbedömning.  

 

2.1.1 Skrivande i skolsammanhang 

Som en bakgrund till undersökningen i den här uppsatsen presenteras en mer övergripande syn på 

lärande utifrån Säljös Lärande i praktiken (2000). Enligt Säljö ”handlar lärande om vad individer 

och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden” (2000:13 f.). Vad som är 

värdefull kunskap förändras med åren och sätten vi lär oss på ser olika ut beroende på det kulturella 

och sociala sammanhanget för lärandet. Säljö applicerar med andra ord ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande då han intresserar sig för hur grupper och individer tillägnar sig kunskaper (Säljö 

2000:17–22). Han menar också att människor använder sig av språkliga och fysiska redskap i 

hanteringen av verkligheten omkring dem. Dessa fungerar som resurser vilka skapas och förs vidare 

genom interaktion och kommunikation. 

 I skolans institutionella miljö sker inte alltid lärande i de sociokulturella sammanhang eleverna 

är förtrogna med (Säljö 2000:155 ff.). Istället ges skriftspråket stor betydelse och eleverna vistas i 

stor omfattning i textbaserade sammanhang. Det här gör att lärandet mestadels är språkligt och att 

färdigheterna ofta är abstrakta till sin karaktär. De färdigheter eleverna får med sig ger dem sedan 

tillgång till samhällets olika kontexter. Att kunna använda sig av skrift är med anledning av detta en 

sociokulturell aktivitet som är viktig i skolan, men också i samhället i stort (Säljö 2000:186). I 

skolan får eleverna lära sig att identifiera och använda de specifika kommunikationsmönster som 

gäller för olika situationer (Säljö 2000:209).    

Även Ivanič (2004:222 ff.) ser texter och skrivande som något som är kopplat till sociala och 

mentala aspekter. Hon menar att det finns fyra nivåer, eller lager, då det kommer till synen på text 

och språk (se figur 2.1). Den första nivån är helt enkelt texten i sig och den andra nivån är kognitiva 

processer hos den skrivande vid skapandet av texten. Den tredje nivån är språkhändelsen. Denna 
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kan ses som den sociala kontexten för texten. Avslutningsvis är den fjärde nivån textens 

sociokulturella och politiska kontext; samhället och hur det styrs påverkar också utformningen av 

texten. Då en text skrivs i ett skolsammanhang påverkar exempelvis sådant som läroplaner och 

ämnesplaner den slutgiltiga utformningen av texten.  

 

 

Figur 2.1. Ivaničs nivåer av text (2004:223)  

 

Ivanič lägger också fram sex olika skrivdiskurser (2004:225). Dessa är färdighetsdiskurs, 

kreativitetsdiskurs, processdiskurs, genrediskurs, social praktikdiskurs och sociopolitisk diskurs. I 

färdighetsdiskursen kretsar undervisningen kring korrekt språkbruk och i kreativitetsdiskursen är 

det kreativitet i form av stil och innehåll som är relevant. I processdiskursen ser läraren till huruvida 

en text har gått igenom skrivprocessens olika steg och i genrediskursen handlar det om anpassning 

efter språkliga och stilistiska normer för en viss genre. Den sociala praktikdiskursen handlar om 

anpassning efter det sociala sammanhanget och mottagaren medan den sociopolitiska diskursen rör 

medvetenhet om textens placering i ett sociopolitiskt sammanhang. Eleven bör med andra ord 

kunna vara kritisk och ifrågasättande i sin text. Alla dessa diskurser kan förekomma i den holistiska 

typ av undervisning som Ivanič rekommenderar (2004:241), men i denna uppsats är det 

färdighetsdiskursen som står i fokus. Genrediskursen kan eventuellt ses som relevant eftersom 

elevtexternas språkliga utformning bottnar i en viss typ av genre. I den krönika som eleverna i det 
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här fallet skriver behöver till exempel inte ett meningsfragment eller en satsradning vara felaktig om 

eleven använder den för att uppnå en stilistisk effekt.    

Den skriftliga delen av det nationella provet beskrivs av Palmér (2013:59) som ett sammanhang 

där eleven ofta befinner sig i en ”fiktiv kommunikationssituation”. Den sociala praktiken är med 

andra ord uppdiktad. Detta ställer krav på eleven och kan ses som ett sätt att placera skolans 

skrivande i en mer verklighetstrogen kontext.   

 

2.1.2 Elevtextanalys 

Ett exempel på tidigare forskning på ämnet elevtexter är bland annat Hultman och Westmans 

Gymnasistsvenska (1977). De undersöker i denna huruvida elever på tre- och fyraåriga 

gymnasieprogram når upp till läroplanens krav på behärskning av ”den slitstarka bruksprosan” och 

genomför en jämförelse av gymnasieelevers texter med texter skrivna av vuxna (Hultman & 

Westman 1977:11). Undersökningen visar att gymnasieeleverna oftast inte når upp till läroplanens 

krav. Brister förekommer gällande områden som interpunktion, ordkunskap, stavning, kritisk 

läsning, analys och rättning av egna fel. I regel visar också undersökningen att elevernas texter är 

sämre än texter producerade av vuxna skribenter. Sammanfattningsvis konstaterar Hultman och 

Westman (1977:259) att arbete med att skapa fler tillfällen för övning av de ovan nämnda 

färdigheterna behövs, och att språkriktighetsträning kan ha en viss plats i detta arbete.  

Liknande resultat får Knutsson (2001) i sin undersökning av grammatiska fel i elevers 

gymnasiearbeten. I ”Njord var en Gud som har makt över hav och skepp”. En undersökning av 

grammatiska normbrott i gymnasisters specialarbeten. skriver Knutsson (2001:35) att de fel som 

förekommer mest i elevtexterna är satsradningar, syftningsfel, konstruktionsfel och kongruensfel. 

Att elever som befinner sig i slutet av sin utbildning gör så många språkliga fel ses av Knutsson 

(2001:39) som oroväckande; han anser inte att gymnasiearbetena i undersökningen når upp till 

styrdokumentens krav. 

År 2000 utkom Nyströms Gymnasisters skrivande. I avhandlingen undersöker Nyström vad 

gymnasieelever skriver genom att titta på texter som är självvalda eller kommer från det nationella 

provet i svenska. Hennes resultat visar att bokrecensioner, berättelser, faktaredovisningar och 

utredande skrivande är vanliga genrer bland de självvalda elevtexterna (Nyström 2000:231 f.). 

Nyström konstaterar att genreprogressionen är relativt liten, samt att genrer som faktaredovisningar 

och utredande skrivande inte är relevanta utanför skolan. I texterna som kommer från det nationella 

provet är debattartiklar, öppna brev och manus till tal allra vanligast (Nyström 2000:81). Nyström 

(2000:25 f.) påpekar också att skolskrivande kännetecknas av att elevtexterna både placeras i fiktiva 

situationer och skrivs för att bli bedömda.  
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Östlund-Stjärnegårdh har forskat på skillnader mellan texter som har fått betyget G respektive 

IG. I hennes avhandling Godkänd i svenska? (2002) beskrivs gränsen mellan dessa två betyg från 

den tidigare betygsskalan. Materialet består av 60 elevtexter från det nationella provet i svenska 

vilka utomstående bedömare har betygsatt. Enkäter och intervjuer används också. En slutsats som 

Östlund-Stjärnegårdh (2002:183) drar är att lärare har en benägenhet att vara snällare i sin 

bedömning när de bedömer elever som de själva undervisar. Medbedömning skulle kunna 

säkerställa att bedömningen blir mer korrekt. Ett drag som undersöks i denna uppsats vilket visar 

sig vara betygsskiljande i Östlund-Stjärnegårdhs undersökning är förekomsten av satsradningar 

(2002:133 f.). IG-texterna i undersökningen visar upp fler satsradningar per 1000 ord och innehåller 

också fler satsradningar utan kommatecken. Satsradningar utan kommatecken förekommer nästan 

inte alls i G-texterna från Östlund-Stjärnegårdhs material. 

 

2.1.3 Läraren och bedömningen 

Östlund-Stjärnegårdh konstaterar som sagt att lärarens kontakt med eleven spelar in när det kommer 

till bedömning och betygssättning. I Skolinspektionens kontrollrättning av nationella prov 

(Skolinspektionen 2010:4 f.) visar sig central rättning av nationella prov skilja sig väsentligt från 

den ursprungliga rättningen av dessa. Avvikelserna är i det här fallet störst då det handlar om längre 

texter, och de flesta av avvikelserna är negativa.  

Vad läraren lägger betoningen på i sin bedömning kan också variera mellan lärare. I Tre lärare, 

tre världar (2003) jämför Bergman-Claesson tre olika lärares sätt att rätta och kommentera texter. 

Lärarna undervisar på olika gymnasieprogram och har olika fokus i sina textkommentarer. En av 

lärarna kommenterar mest ordval och grammatik, medan en annan fokuserar på innehåll och 

struktur (Bergman-Claesson 2003:50 ff.). Den tredje läraren lägger mest tid på innehåll relaterat till 

genren som berörs. Överlag är det textens yta som de tre lärarna fokuserar mest på i sin bedömning, 

men de rör sig också mot att bli mer processorienterade i sitt arbete.  

I Språkets myller påpekar Westman (2001:129) att rättande måste ske utifrån syftet med 

uppgiften. Att rätta varje litet språkriktighetsfel är oftast inte nödvändigt. En sådan rättning kan såra 

en elev som kanske har lagt ner mycket tid på texten, samt skrivit något personligt.  

Parmenius-Swärds avhandling Skrivande som handling och möte: gymnasieelever om 

skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet (2008:230 f.) visar också att elever kan ta 

illa vid sig om läraren har ett alltför stort fokus på att leta fel i deras texter. Om eleverna ständigt 

blir påminda om sina brister finns det en risk för ett utvecklande av en negativ självbild. En del 

elever utelämnar mycket av sig själva i sina texter och kan därför se kritiken som riktad mot den 

egna personen. 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter: begreppet språkriktighet 

I 2.2 presenteras teorin som den här uppsatsen vilar på. Detta görs bland annat utifrån följande bas 

för diskussion av språknormer vilken presenteras av Teleman i Språkrätt (1979:17): 

Ett språk är ett normsystem som i en viss språkgemenskap reglerar sambandet mellan innehåll och uttryck 

i meddelelsen. Den som behärskar dessa konventioner kan räkna ut vad som menas när hon hör eller ser 

ett uttryck och hon kan producera komplexa innehåll och ge dem ett uttryck, förståeligt för andra som har 

tillgång till samma språk, dvs samma system av språkliga normer. 

 

Språknormer har med andra ord en stor påverkan på vad vi säger och skriver, samt på hur vi agerar. 

Vad som anses vara normen varierar dock mellan olika sammanhang och tider (Teleman 1979:26 

ff.). 

I Svenska språknämndens Språkriktighetsboken beskrivs språkriktighet som ett brett begrepp 

som innefattar ”normer för vad som är lämpligt respektive olämpligt och bra respektive dåligt i 

kommunikativt hänseende” (2005:7). Även här ses med andra ord språkriktighet som något som 

inte bara handlar om rätt och fel, utan också om vilka normer för korrekthet som är aktuella i olika 

sammanhang (Språkriktighetsboken 2005:21). Ett sådant sammanhang kan exempelvis vara det 

skrivna språket i en viss genre. 

 

2.2.1 Stavning 

Stavningen av ett ord bör enligt Svenska skrivregler (2008:86 ff.) kunna ge en viss vägledning för 

hur ett ord ska uttalas och böjas. Detta gäller dock för långt ifrån alla ord i det svenska språket. 

Aspekter som brukar vålla problem är stavning av främmande, inlånade och ljudstridiga ord, samt 

dubbelteckning av konsonanter. Dekorativ eller internationell stavning kan användas när det finns 

en föredragen svensk stavning och misstag kan göras då det till exempel dyker upp undantag från 

regeln som säger att det ska vara dubbel konsonant efter kort vokal. Något annat som kan vålla 

problem är stavningen av personnamn och utländska geografiska namn (Svenska skrivregler 

2008:91 f.). Personnamnen bör i regel stavas så som personerna själva stavar dem och de 

geografiska namnen bör stavas på det som i Sverige anses vara det mest vedertagna sättet. 

I Skrivboken sammanfattas användningen av stor och liten bokstav (Strömquist 2010:224 f.). 

Stor bokstav bör först och främst användas efter varje punkt, frågetecken eller utropstecken. Utöver 

detta markeras namn på personer och geografiska platser med stor bokstav. Sammansättningar vars 

första led innehåller namn kan inledas med liten bokstav om de har implementerats till att beteckna 

en specifik sort av något, men inleds annars med stor bokstav. Avledningar i samma kategori skrivs 

med liten bokstav, liksom veckodagar, månader och perioder, samt namn på växter och djur. Till 

dessa råd tillkommer ett betydande antal undantag, vilket gör att det kan vara svårt att avgöra när 
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det ska vara versal respektive gemen. Löptexten ska enligt Svenska skrivregler skrivas med 

gemener om den är utformad efter vad som är språkriktigt vedertaget (2008:14). Versal kan dock 

användas efter kolon om den efterföljande texten har formen av direkt anföring eller kan betraktas 

som ett citat (2008:105). 

Enligt Språkriktighetsboken kännetecknas svenskan av att bildande av sammansättningar sker i 

stor omfattning (2005:41 ff.). I anslutning till detta finns också problemet med särskrivningar. I 

regel skrivs sammansättningens olika led som ett ord utan mellanrum eller bindestreck. Att skriva 

”jätte bra” istället för ”jättebra” anses i allmänhet inte som korrekt språkbruk.  

 

2.2.2 Ordformer 

När ord böjs bör detta göras korrekt utifrån relevanta ordlistor (Svenska skrivregler 2008:92 ff.). 

Användning av talspråkliga former, vilka exempelvis kan sakna ändelser, anses inte korrekt i 

skriven text. Korrekt verbtempus ska naturligtvis användas, men något som kan utelämnas i bisatser 

idag är hjälpverben har och hade (Språkriktighetsboken 2005:372). Vid substantivanvändning 

uppstår ofta problem då singular ska skiljas från plural (Språkriktighetsboken 2005:145). En del 

adjektiv vållar också problem; att adjektiv kongruerar med andra ord i texten kan vara speciellt 

bekymmersamt för skribenter (Språkriktighetsboken 2005:237). 

Formord kan också skapa problem vid valet av ordformer. En första aspekt är att prepositioner 

kan vara svåra att hålla isär (Språkriktighetsboken 2005:178 ff.). Vidare måste skribenten kunna 

skilja på befintlighet (var) och riktning (vart) vid användning av var och vart (Språkriktighetsboken 

2005:192), samt kunna skilja på subjekts- och objektsform vid användning av pronomen 

(Språkriktighetsboken 2005:210). I skriftspråk används i regel de och dem, och inte den talspråkliga 

formen dom. Det är heller inte vedertaget att använda formuleringar som ”jag såg han” istället för 

”jag såg honom” (Språkriktighetsboken 2005:215). Båda varianterna ”han är äldre än jag” och ”han 

är äldre än mig” anses dock vara korrekta (Språkriktighetsboken 2005:235).  

Huruvida infinitivmärket att får utelämnas eller inte är beroende av vilket verb det kombineras 

med, men trenden är att infinitivmärket blir valfritt i allt fler sammanhang (Språkriktighetsboken 

2005:356 ff.). Även artiklar kan utelämnas i vissa kontexter (Språkriktighetsboken 2005:122 ff.).    

Obestämd artikel sätts ut i högre grad vid hänvisning till något mer specifikt än vid hänvisning till 

något mer allmänt. Bestämd artikel används vanligtvis då substantiv står i bestämd form, men 

framförallt då substantivet modifieras av ett adjektiv. Huruvida bestämdhet ska användas 

överhuvudtaget vållar också problem. I Språkriktighetsboken pekas konstruktioner med substantiv 

innan som och konstruktioner med substantiv som efterföljer detta eller denna ut som speciellt 

problematiska (2005:133–144).  
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2.2.3 Interpunktion 

Strömquist skriver att det är användningen av skiljetecken som avgör om en text blir överskådlig 

och tillgänglig för läsaren (2010:229). Målet med interpunktionen bör med andra ord vara att dela 

upp texten, samt göra den tydlig. Strömquist väljer att dela upp skiljetecknen i egentliga skiljetecken 

och skrivtecken. De egentliga skiljetecknen delas sedan upp i kategorierna större och mindre. Den 

första av dessa innefattar punkt, frågetecken och utropstecken medan den andra innefattar 

kommatecken, kolon, semikolon, parentes och tankstreck. Skrivtecken delar inte upp texten så som 

egentliga skiljetecken gör; de talar istället om något annat för läsaren. Exempel på skrivtecken är 

citattecken, bindestreck, asterisker och snedstreck (Strömquist 2010:238–243). 

 I enlighet med Svenska skrivregler ska stort skiljetecken användas i slutet av en mening 

(2008:171). I den enskilda meningen och mellan textens olika delar kan det sedan förekomma 

kommatecken, semikolon, kolon och tankstreck. Kommatering tydliggör vad som ska hållas isär i 

en mening och kan också visa på grammatiska samband (2008:178). Mellan två huvudsatser 

används ett semikolon ibland istället för en punkt eller ett komma, och innan exempel, citat och 

uppräkningar används kolon (2008:187 f.). Tankstreck används exempelvis som markering vid ett 

instick eller ett tillägg (2008:191). 

Vid osäkerhet kring interpunktion är det vanligt att fenomenet satsradning uppstår 

(Språkriktighetsboken 2005:331 ff.). En satsradning är flera huvudsatser efter varandra, vilka 

antingen skiljs åt av kommatecken eller inget alls. Hos skolelever är detta ett mycket vanligt 

textdrag. Att förbjuda satsradningar är dock svårt eftersom de kan ha stilistiska funktioner i flera 

genrer. Enligt Svenska skrivregler kan satsradningar ses som korrekta ”så länge den andra 

huvudsatsen på något sätt förklarar, preciserar eller modifierar den första” (2008:180). 

En liknande diskussion kan föras kring ofullständiga meningar (Språkriktighetsboken 2005:342). 

Dessa kan också ha stilistiska funktioner. En viktig aspekt är dock att dessa ofullständiga meningar 

kan vara meningsfragment som borde placeras in som satsled i meningen som står närmast framför 

eller bakom dem. Om detta är fallet kan den ofullständiga meningen inte ses som korrekt. 

 

2.2.4 Språkriktighet och skolan 

I den här uppsatsen är det språkriktighetens roll i skolan som står i fokus; mer precist handlar det 

om språkriktighet i elevtexter skrivna på gymnasiekursen Svenska 1. Redan då Teleman skrev 

Språkrätt uttryckte många lärare att ett fokus på språkriktighet var något föråldrat (1979:116). 

Teleman avvisar dock tanken om att majoriteten av lärarna skulle ha släppt språkriktigheten i sin 

undervisning. Vid skrivandet av Språkrätt var fortfarande grammatikundervisning och 

rödmarkering av språkfel något som Teleman ansåg var representativt för språkundervisning. 



14 

 

 I Hultman och Westmans undersökning Gymnasistsvenska ser författarna exempel på att 

lärarnas rättningstradition tycks karaktäriseras av markering av fel, snarare än av förtjänster 

(1977:227 f.). Dessutom fokuserar lärarna mer på ytliga aspekter som stavning och interpunktion än 

på exempelvis sammanhang, källhantering och disposition. 

Hur ser då synen på språkriktighet ut idag? Något som redan har nämnts är att ”Eleven kan i 

huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet” är ett av kunskapskraven för betyget E i 

Svenska 1 (Skolverket 2011:163). Termen språkriktighet förklaras i Skolverkets kommentarer till 

ämnesplanerna för Svenska på gymnasiet. Det som åsyftas är ”sådant som kan anses vara riktigt 

eller felaktigt, såsom stavning, användning av skiljetecken, ordformer, fasta konstruktioner och 

meningsbyggnad” (Skolverket 2011:4). I kommentarsmaterialet påpekas det att detaljer är viktiga 

för helhetsintrycket av en text, men att termen korrekt inte används tillsammans med 

språkriktighetsbegreppet för att undvika ett alltför stort fokus på detaljerat rättande av ”småfel”. 

Formuleringen normer för språkriktighet används för att markera det viktiga i att texten fungerar 

väl i det tilltänkta sammanhanget. Anpassning till sammanhanget ingår dock inte i begreppet 

språkriktighet enligt kommentarsmaterialet utan kopplas istället till textens kommunikativa kvalitet.  

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska 

språk vid Uppsala universitet förklarar begreppet språkriktighet i anslutning till ett utgivet 

kommentarsmaterial till den skriftliga c-delen av det nationella provet i Svenska 1 (2012). Till 

materialet hör exempellösningar, bedömningsmatriser och kommentarer till dessa. I kommentarerna 

till bedömningsmatriserna tas begreppet språkriktighet upp under rubriken ”språk och stil” 

(2012:26). De aspekter av språkriktighet som tas upp här är meningsbyggnad, stavning och 

användning av skiljetecken. Meningarna bör vara korrekt markerade, samt sammanhängande, men 

samtidigt finns ett påpekande i texten om att det idag kan vara accepterat att använda fristående 

bisatser i, till exempel, tidningar. Felstavade ord, liksom felaktigt särskrivna och sammanskrivna 

ord, bör enligt kommentarsmaterialet undvikas; dessutom bör eleven se upp med satsradningar. 

Enligt materialet är dock inte enstaka satsradningar något som i sig gör att en text bör underkännas. 

Viktigt att notera är att kommentarerna kring språkriktighet avslutas med meningen ”Fullständig an-

passning till skrivreglerna krävs inte för nivå E, men skriftspråksnormerna ska följas i stora delar av 

texten”. I matrisen som hör till provet uttrycks följande riktlinjer för bedömning av språkriktighet 

gällande betyget E på den skriftliga c-delen av de nationella proven i Svenska 1 (2012:71): 

 

Tablå 2.1. Bedömningsmatris delprov c, Svenska 1 

Aspekter E 

Språk och stil 

Skriftspråksnormer 

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets 

normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om 

meningsbyggnad, stavning och skiljetecken. 
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3 Material och metod 

I följande kapitel presenteras först materialet som undersökningen bygger på i 3.1. Därefter följer en 

detaljerad genomgång av metodens olika steg i 3.2. Metoddelen avslutas med en beskrivning av den 

forskningsetiska hänsyn som har tagits vid skrivandet av uppsatsen. 

 

3.1 Material 

Materialet består av tjugo datorskrivna elevtexter från det skriftliga nationella provet i Svenska 1. 

Det nationella provet i Svenska 1 innehåller tre delprov och det skriftliga provet går under 

benämningen delprov c. Provet genomfördes vårterminen 2012 och urvalet innefattar tio texter som 

har tilldelats betyget E, samt tio texter som har tilldelats betyget F. Den typ av text som eleverna har 

skrivit är i det här fallet en krönika. Texterna är sekretessbelagda, vilket gör att viss hänsyn behöver 

tas vid hanteringen av dem. Detta utvecklas vidare i 3.2.5.  

Fyrtio texter hämtades från arkivet hos gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Tjugo av dessa var E-texter 

och tjugo var F-texter. För att urvalet skulle bli representativt var hälften av E- respektive F-texterna 

slumpvis utvalda från texter skrivna av kvinnliga elever och den andra hälften slumpvis utvald från 

texter skrivna av manliga elever. Från dessa texter valdes tio E-texter och tio F-texter ut. F-texterna 

valdes utifrån kriteriet att de skulle innehålla en korrekt källhänvisning. Då det visade sig att tio av 

F-texterna inte innehöll detta blev urvalet helt enkelt de tio texter som återstod. E-texterna valdes 

mer slumpmässigt; varannan text skriven av en manlig elev och varannan text skriven av en 

kvinnlig elev valdes ut för analys. Både de valda E-texterna och de valda F-texterna visar upp en 

jämn könsfördelning.  Detta i kombination med att texterna är hämtade ur ett arkiv som innehåller 

elevtexter från olika delar av Sverige bidrar till att göra materialet representativt. Elevernas kön 

eller hemort är dock inte relevant för undersökningen i sig.  

Viktigt att notera är att uppsatsens omfång på 15 hp gör materialet begränsat. En större 

undersökning skulle säga mer om vilken ställning lärare ger språkriktighet vid elevtextbedömning. 

Dessutom skulle en kombinerad undersökning med stilistiska variabler säga mer om vad som har 

gjort att en viss elevtext har fått E eller F. 

 

3.2 Metod 

För att besvara de uppställda frågeställningarna i denna uppsats genomförs en variabelanalys på de 

tjugo utvalda texterna. De variabler som studeras kvantitativt är som tidigare har nämnts felaktig 

stavning, felaktiga val av ordformer och felaktig interpunktion. För att finna exempel på de olika 
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variablerna görs upprepade närläsningar av elevtexterna. Varje närläsning har ett fokus på stavning, 

val av ordformer eller interpunktion. Resultaten redovisas sedan genom sammanställning i tabeller. 

Utifrån dessa resultat genomförs en kvalitativ jämförelse där exemplifiering sker genom 

användning av två texter från respektive kategori. 

 

3.2.1 Felaktig stavning 

Felaktig stavning ses i det här fallet som en kategori som utöver inkorrekt stavade ord innefattar 

såväl särskrivning och sammanskrivning som felaktig användning av stor och liten bokstav. Värt att 

notera är att stavning av det som de räknas som ett stavfel och inte som ett felaktigt val av ordform. 

Undersökningen av stavfel görs i flera steg. Först räknas det totala antalet ord i elevtexten. Därefter 

räknas antalet felaktigt stavade ord. En procentsats räknas slutligen ut för hur många av textens ord 

som är felstavade. Detta görs i alla E- respektive F-texter. Ett medelvärde för respektive 

textkategori presenteras också. Detta räknas ut genom att det totala antalet fel i samtliga E- 

respektive F-texter ställs i relation till det totala antalet ord i samtliga E- respektive F-texter. 

 

3.2.2 Felaktiga val av ordformer 

Felaktiga val av ordformer syftar till grammatiska fel; exempel är problem med användningen av de 

och dem och verbformer i dåtid som saknar preteritumändelser. Undersökningen av felaktiga val av 

ordformer görs på samma sätt som undersökningen av stavfel, men för tydlighetens skull 

presenteras felen som antalet misstag per hundra ord och inte som procentsatser. Ett medelvärde för 

respektive textkategori beräknas också. I tabell 4.2 anges det totala antalet felaktiga val av 

ordformer i respektive text inom parentes och i tabell 4.3 redovisas några av de vanligaste felen. 

Extrainsatta eller missade småord räknas inte som felaktiga val av ordformer i denna undersökning. 

Ett exempel från en av elevtexterna där både ett extrainsatt småord och ett missat sådant 

förekommer är: ”Man kan som börja små tänka (  ) om man kan göra ett val mellan […].” Här har 

eleven satt in ett extra, antagligen dialektalt, som, samt missat prepositionen på. Undantag från 

denna regel om småord är att konstruktioner som saknar ”att”, samt artiklar, räknas.  

 

3.2.3 Felaktig interpunktion 

Begreppet felaktig interpunktion innefattar inkorrekta val av skiljetecken, saknade skiljetecken, 

samt förekomsten av satsradningar och ofullständiga meningar. Eleverna ska både kunna skriva 

sammanhängande meningar med rätt interpunktion och skilja på huvudsatser och bisatser. 

Undersökningen av felaktig interpunktion inleds genom att antalet grafiska meningar i respektive 

elevtext räknas. Sedan räknas antalet meningar som har felaktig, respektive korrekt, interpunktion. 

En procentsats räknas ut för hur många av det totala antalet meningar som är inkorrekta i varje 
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elevtext. Ett medelvärde för E- respektive F-texter presenteras även här. Detta räknas ut på samma 

sätt som medelvärdet för stavfelen. 

 

3.2.4 Kvalitativ jämförelse 

Efter jämförelsen av dessa tre variabler i E- och F-texterna genomförs en mer kvalitativ jämförelse 

där två texter ur de båda kategorierna får exemplifiera genomgående drag för E- respektive F-

texterna. Jämförelsen görs med utgångspunkt i resultaten från den kvantitativa undersökningen. 

Andra aspekter som kan ha varit avgörande för de betyg eleverna har tilldelats presenteras också. 

Den kvalitativa jämförelsen fungerar även som en typ av kontrollfunktion. Om andra aspekter än 

språkriktighet verkar ha varit mer avgörande för huruvida en text har tilldelats ett E eller ett F måste 

detta diskuteras i anslutning till eventuella resultat från den kvantitativa undersökningen. 

 

3.2.5 Forskningsetisk hänsyn 

I överensstämmelse med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), samt med anledning 

av att de nationella proven är sekretessbelagda, utövas anonymisering och försiktighet i samband 

med skrivandet av denna uppsats. I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer måste alltid kravet på 

att forskning bedrivs ställas mot kravet på att individen skyddas (2002:5). Vetenskapsrådet 

presenterar vidare flera huvudkrav för forskning där kraven på konfidentialitet och försiktighet vid 

nyttjande av information utmärker sig som mycket centrala för denna uppsats (2002:12 ff.). 

Försiktighet innebär i det här sammanhanget att visa respekt för sekretessen. Att inte sprida texterna 

vidare, att inte avslöja något om eleverna och deras bakgrund, samt att låta bli att bifoga hela 

elevtexter i uppsatsen blir därför viktiga aspekter. Med anledning av detta tilldelas elevtexterna 

beteckningen E eller F beroende på vilket betyg de har fått. Därefter tilldelas de även en siffra 

mellan ett och tio. Vid hänvisning till texterna används med andra ord beteckningar som E1 och F1. 

Exempel från elevernas texter väljs med omsorg och kön eller hemort för eleven som har skrivit 

texten tas inte med i undersökningen. Med anledning av sekretessbeläggningen ges heller ingen 

utförlig information om provuppgiften i denna uppsats. 
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4 Resultat 

I följande resultatdel redovisas först de kvantitativa och sedan de kvalitativa resultaten från 

språkriktighetsundersökningen. I 4.1 presenteras de kvantitativa resultaten i kommenterade tabeller 

och i 4.2 görs en kvalitativ jämförelse där ett fåtal av E- respektive F-texterna fungerar 

exemplifierande.   

 

4.1 Kvantitativa resultat 

Förekomsten av stavfel, felaktiga val av ordformer, samt interpunktionsfel undersöks i tjugo 

elevtexter från c-delen av det nationella provet i Svenska 1. Felen räknas och presenteras som 

procentsatser eller värden i relation till antalet ord eller meningar i respektive text enligt den metod 

som finns presenterad i kapitel 3. Någon statistisk säkerställning av resultaten från undersökningen 

kan inte göras då materialet är för litet, men resultaten kan ge en fingervisning om vad som kan vara 

intressant att bedriva vidare forskning kring. 

 

4.1.1 Stavfel 

I tabell 4.1 presenteras stavfelen i E- respektive F-texter som procentsatser av det totala antalet ord i 

respektive elevtext. Procentsatserna är avrundade till en decimal. 

  

Tabell 4.1. Andelen felstavade ord av det totala antalet ord i E- och F-texter  

E-texter  F-texter  

E1 2,3 % (12/512) F1 0,6 % (3/491) 

E2 0,5 % (2/420) F2 0,9 % (5/550)  

E3 0,5 % (2/418) F3 3,4 % (11/327) 

E4 0,8 % (4/482) F4 0,9 % (5/580) 

E5 1,2 % (5/402)  F5 0,7 % (4/578) 

E6 0,5 % (3/594) F6 8,3 % (25/302) 

E7 0,5 % (2/425) F7 4,5 % (24/529) 

E8 1,0 % (5/522) F8 2,8 % (11/400) 

E9 0,2 % (1/577) F9 6,3 % (20/315) 

E10 0,7 % (3/413) F10 4,3 % (19/441) 

Medelvärde: 0,8 % (39/4765) Medelvärde: 2,8 % (127/4513) 

 

Tabell 4.1 visar att den E-text som innehåller den minsta andelen stavfel har 0,2 % felstavade ord, 

medan den E-text som innehåller den största andelen stavfel har 2,3 % felstavade ord. De 
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motsvarande procentsatserna för F-texterna ligger på 0,4 % respektive 8,3 %. Sex av F-texterna 

visar upp högre procentsatser än den högsta procentsatsen i E-kategorin och bara två av F-texterna 

visar upp procentsatser som ligger lägre än medelvärdet för E-texterna.  

Bland stavfelen märks särskrivningar som väldigt vanliga. Sådana förekommer i majoriteten av 

texterna och exemplifieras i exempel (1)–(3) nedan. 

(1) […] är numera evigt tacksam att min kämpar vilja tog över. 

(2) Efter ett halv år på sjuk huset […] 

(3) […] varje dag om året med mitt favorit lag. 

 

Övriga stavningsmisstag som förekommer i flertalet texter är felaktig användning av dubbel och 

enkel konsonant och felaktig stavning av ljudstridiga ord. I flera fall verkar det som att eleverna har 

stavat orden så som de själva uttalar dem. I exempel (4)–(8) nedan visas några exempel på de här 

typerna av misstag. 

(4) […] och därför kände han ett vist ansvar. 

(5) […] hon spelar stor rol för mig […] 

(6) […] och man känner sig tryg och glad […] 

(7) […] som ska hålla på i 7 väcker […] 

(8) Men man ska vell bry sig om varandra? 
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4.1.2 Felaktiga val av ordformer 

I tabell 4.2 presenteras förekomsten av felaktiga val av ordformer i respektive text i E- och  

F-kategorin. Värdena representerar antalet felaktiga val av ordformer per 100 ord och är avrundade 

till en decimal. I parentesen efter värdet anges det totala antalet fel i texten. 

  

Tabell 4.2. Antalet felaktiga val av ordformer per 100 ord i E- och F-texter 

E-texter  F-texter  

E1 1,0 (5) F1 0,2 (1) 

E2 0,7 (3) F2 1,6 (9) 

E3 1,4 (6) F3 0,6 (2) 

E4 1,0 (5) F4 0,5 (3) 

E5 1,2 (5) F5 1,9 (11) 

E6 0,3 (2) F6 1,3 (4) 

E7 0,9 (4) F7 5,3 (28) 

E8 5,6 (29) F8 1,8 (7) 

E9 0,7 (4) F9 1,9 (6) 

E10 1,0 (4) F10 1,1 (5) 

Medelvärde: 1,4 Medelvärde: 1,6 

 

Tabell 4.2 visar att E-texterna i undersökningen har ett spann från 0,3 till 5,6 felaktiga val av 

ordformer per 100 ord. De motsvarande värdena för F-texterna är 0,2 och 5,3. Det högsta värdet 

finns med andra ord hos E-texterna och det lägsta värdet bland F-texterna. Medelvärdet för  

F-texterna är dock något högre än medelvärdet för E-texterna. I varje kategori är det en text som har 

ett betydligt högre antal fel än de andra texterna. För E-kategorin är det E8 och för F-kategorin är 

det F7. I dessa texter finns totalt 29 respektive 28 fel. De fyra texter som placerar sig närmast dessa 

två texter då det handlar om flest antal fel per 100 ord är de fyra F-texterna F2, F5, F8 och F9.  
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Tabell 4.3 visar de felaktiga val av ordformer som finns representerade i flest av de tio E-texterna 

och de tio F-texterna. 

 

Tabell 4.3. De vanligaste felaktiga valen av ordformer i E- och F-texter 

E-texter   F-texter  

Adjektivkongruens 

Ex. Relationer […] är 

ömsesidigt 

6 Adjektivkongruens 

Ex. […] roliga 

händelser som kan 

vara trevligt […] 

5 

De/dem 

Ex. En av dem roligaste 

sakerna […] 

4 Användning av dom 

Ex. […] för att dom 

finns där […] 

5 

Missat att 

Ex. […] är orolig ( ) det 

ska hända mig något. 

3 De/dem 

Ex. […] att dem 

skulle fixa lungan 

[…] 

4 

Bestämdhet/obestämdhet 

Ex. […] hennes 

viktigaste relationen 

[…] 

3 Den/det 

Ex. […] skälla på ett 

djur och sen kommer 

den tillbaka […] 

4 

Presens för infinitiv 

Ex. […] något som är 

speciellt med att har en 

tjej […] 

2 Tappad 

preteritumändelse 

[…] när foten väl 

hade läkt hoppa jag 

[…] 

3 

Infinitiv för presens 

Ex. […] det är bra att vi 

bråka […] 

2 Var/vart 

Ex. Men vart finns 

din familj […] 

2 

Användning av dom 

Ex. Dom kan tänka […] 

2 Saknad artikel 

Ex. […] sen är det ( ) 

bra ställe för att […] 

2 

 

Av tabell 4.3 framgår det att problem med adjektivkongruens, samt problem med användning av de, 

dem och dom, är vanliga i både E- och F-kategorin. Olika typer av felaktig användning av 

verbtempus framträder också som vanliga i texterna. Problem med bestämdhet och användning av 
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den och det förekommer i en del av texterna, liksom saknade artiklar och saknade att. Felaktig 

användning av var och vart, samt tappade preteritumändelser, förekommer bara bland F-texterna. 

Utöver det som nämns i tabell 4.3 förekommer bland annat olika typer av prepositionsmisstag, samt 

ytterligare hopblandningar av subjektsform och objektsform av pronomen, i texterna.  

 

4.1.3 Interpunktionsfel 

I tabell 4.4 presenteras utbredningen av interpunktionsfel i texterna genom att antalet grafiska 

meningar med inkorrekt interpunktion relateras till det totala antalet meningar i texten. 

Procentsatserna är avrundade till närmaste heltal. 

 

Tabell 4.4. Andelen meningar av det totala antalet meningar med inkorrekt interpunktion i E- och 

F-texter 

E-texter  F-texter  

E1 50 % (7/14) F1 46 % (11/24) 

E2 13 % (3/23) F2 18 % (7/39) 

E3 39 % (9/23) F3 41 % (7/17) 

E4 42 % (8/19) F4 30 % (12/40) 

E5   6 % (1/16) F5 26 % (12/47) 

E6 28 % (8/29) F6 83 % (10/12) 

E7 50 % (8/16) F7 53 % (10/19) 

E8 32 % (10/31) F8 26 % (7/27) 

E9 42 % (10/23) F9 67 % (6/9) 

E10 40 % (8/20) F10 53 % (9/17) 

Medelvärde: 34 % (72/214) Medelvärde: 36 % (91/251) 

 

Tabell 4.4 visar att både E- och F-texterna generellt visar upp höga andelar meningar med felaktig 

interpunktion. Sju texter i respektive kategori visar upp procentsatser som ligger på 30 % eller mer. 

De två högsta procentsatserna finns i F-kategorin och ligger på 83 % respektive 67 %, medan de 

lägsta procentsatserna finns i E-kategorin och ligger på 6 % respektive 13 %. Medelvärdet är något 

högre i F-kategorin, men någon större skillnad framgår inte. Ingen av E-texterna har dock en andel 

meningar med felaktig interpunktion på över 50 %. Hos F-texterna finns fyra texter som har detta. 

Bland E-texterna finns procentsatser mellan 6 % och 50 % och bland F-texterna finns procentsatser 

mellan 18 % och 83 %. 
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Den vanligaste anledningen till att elevernas meningar inte kan anses ha korrekt interpunktion är 

att eleven ifråga ”bara har skrivit på”. Meningarna blir med anledning av detta väldigt långa och 

innehåller ofta flertalet satsradningar. Två exempel på detta ges i exempel (9)–(10) nedan. 

(9) Jag har en väldigt speciell relation till min lille bror 1 år, från de att jag hälsade på honom 

på BB 2 dagar gammal har han vart fäst vid mig, vet inte riktigt vad det är som gör att han 

alltid så fort han ser mig vill vara i min famn, sitta med mig när jag äter han ska dessutom 

alltid krafsa han liksom klöser nästan, med alla fingrar samtidigt på iPaden, min telefon min 

mat allt jag gör vill han också göra.  

(10) Man kan som börja små tänka om man kan göra ett val mellan att åka skidor i mjuksnö 

eller att vara med familjen, och det konstiga är att jag skulle välja att åka skidor i mjuksnö 

istället för att vara med familjen, jag började tänka på den frågan när jag läst de Hanna 

Hellquists hade skrivit i dagens nyheter (26.1.2011) men då väljer hon mellan hennes katt och 

kvinnorna i hennes liv. 

 

Andra exempel på felaktig interpunktion som förekommer i elevtexterna är missade kommatecken 

och punkter, samt felaktig angivning av citat. Några exempel på dessa fel ges i exempel (11)–(13). 

(11) Vi lämnar aldrig varandra, det finns alltid någon vid min sida, och att veta det, att veta att 

man aldrig måste vara ensam ( ) det är nog den tryggaste känslan som finns. 

(12) Min pappa sa: ”När det gäller familjen så kan man ge tusentals chanser, men så många 

chanser han har fått och så många gånger han aldrig har gjort något gott för mig, kan jag inte 

längre kalla oss syskon (  )” 

(13) jag Tycker precis som Hanna Hellquist Dagens Nyheter (26.1.2011) ( )  

 

4.2 Kvalitativa resultat 

Utifrån de kvantitativa resultaten har även en kvalitativ undersökning gjorts. Genom 

undersökningarna av stavfel, felaktiga val av ordformer och interpunktionsfel har vissa 

genomgående drag för E- respektive F-texterna blivit synliga. Dessa presenteras nedan. Två texter 

ur varje kategori har dessutom valts ut för exemplifiering av de genomgående dragen.  

 

4.2.1 E-texter 

I E-kategorin är ingen av texterna kortare än 400 ord, men några av dem sticker ut genom att de 

innehåller över 500, och ibland nästan 600, ord. Både de långa och de lite kortare E-texterna 

innehåller relativt få stavfel och flera av de längsta texterna innehåller knappt några stavfel alls. 

Värt att notera är också att det faktum att texterna är skrivna på dator gör att en del av stavfelen 
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skulle kunna vara slagfel på tangentbordet. Med undantag av E8 är också antalet felaktiga val av 

ordformer få i dessa längre texter. Något dessa texter däremot innehåller är många meningar med 

felaktig interpunktion. Text E9 innehåller till exempel alla dessa kännetecken. Av textens 577 ord är 

bara ett felstavat och fyra är exempel på felaktiga val av ordformer. Det som försämrar texten 

språkligt är att 42 % av textens meningar har felaktig interpunktion.  

Även majoriteten av de kortare E-texterna innehåller många felaktiga meningar. Det är 

egentligen bara E2 och E5 som har låga procentsatser då det kommer till felaktig interpunktion. 

Problemet i texterna är oftast att eleven ”bara har skrivit på” och därmed inte har satt ut tillräckligt 

med punkter och kommatecken. Text E1 är ett tydligt exempel på detta. Texten är 512 ord lång, 

men innehåller bara 14 meningar. Många av dessa är satsradningar och många av dem skulle 

behöva delas upp i flera meningar. Detta drag är också vanligt i F-texterna, vilket utvecklas i 4.2.2. 

Det som skiljer E-texterna från F-texterna är att eleven i samtliga fall håller sig till ämnet. 

Eleverna som har skrivit E-texterna har dessutom genomgående tagit språkliga risker genom att 

variera sin meningsbyggnad och använda sig av stilistiska grepp. En del av eleverna som har 

författat F-texterna gör inte detta. Deras texter innehåller många liknande meningskonstruktioner, 

vilka oftast inleds med subjektsfundament. 

 

4.2.2 F-texter 

Efter den kvantitativa undersökningen av F-texterna framträder två olika typer av elevtexter. Den 

första typen av elevtext är lång och har få stavfel. Speciellt många felaktiga val av ordformer 

förekommer inte heller. Problemet med dessa texter är i regel att de ligger för långt ifrån ämnet. 

Meningsfragment och satsradningar är vanliga i dessa texter, men ofta hänger felen ihop med att 

skribenten har tagit fler språkliga risker genom att variera sina meningskonstruktioner eller genom 

att eftersträva en stilistisk effekt.  

Text F5 är ett exempel på en text som stämmer väl överens med beskrivningen ovan. Texten 

innehåller 578 ord och bara fyra stavfel. En del felaktiga val av ordformer, liksom interpunktionsfel, 

förekommer, men ofta är dessa relaterade till elevens risktaganden och stilistiska val. I texten finns 

varierad meningsbyggnad, poetiskt språk och flertalet stilfigurer. Problemet med texten ligger i att 

skribenten har skrivit på utan att tänka på om hen faktiskt gör det som står i instruktionen. 

Källhänvisningen är korrekt, men det eleven har skrivit kan svårligen kopplas till innehållet i den 

citerade källan. Dessutom har eleven missat att ta med något som uttryckligen bör finnas i texten 

enligt instruktionen. Dessa tendenser förekommer i fler F-texter än F5. Gemensamt för de här 

texterna är att de visar upp samma språkliga kvalitet som många av E-texterna, vilket illustrerar att 

språkriktigheten inte verkar ha fällt avgörandet vid betygsättningen av texterna.  
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Den andra typen av elevtext som är vanlig i F-kategorin är kort och innehåller fler stavfel och 

felaktiga val av ordformer. Skribenterna håller sig till ämnet, men väljer genomgående liknande 

meningskonstruktioner och tar inte speciellt stora språkliga risker. Det här gör att denna typ av 

elevtext inte behöver innehålla speciellt många interpunktionsfel. En del av dessa texter lider dock 

av att eleven ”bara har skrivit på”. Eleven har i de här fallen missat att sätta ut såväl kommatecken 

som punkter genom i stort sett hela texten. Resultatet har blivit texter som innehåller mängder av 

meningar som inte avslutas i tid.  

Text F9 är en av dessa korta texter. Skribenten håller sig till ämnet, använder en korrekt 

källhänvisning och utnyttjar humor och läsartilltal. Trots detta har texten tilldelats ett F. I det här 

fallet verkar det som att språkriktigheten har fällt avgörandet vid betygsättningen. Elevtexten 

innehåller särskrivningar, stavfel som kan relateras till användning av enkel och dubbel konsonant, 

samt genomgående felaktig användning av de och dem. Det som är mest iögonfallande är dock 

interpunktionen. Hela texten innehåller bara nio meningar och endast tre av dessa är korrekta. 

Skribentens meningar innehåller flertalet tankar som radas efter varandra utan att markeras med 

skiljetecken; textens andra stycke består till exempel av en enda mening.  

Flera av de andra F-texterna liknar text F9 i att de inte kan sägas nå upp till ämnesplanens krav 

på att ”i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet” (Skolverket 2011:163). 

Språkriktigheten har med andra ord varit bidragande till att en del av elevtexterna har tilldelats ett F, 

men i vissa fall är det andra faktorer som verkar ha fällt avgörandet. 

  

4.2.3 Övriga kommentarer  

E- och F-texterna skiljer sig bara marginellt gällande textlängd. I snitt innehåller F-texterna 451 ord 

medan E-texterna har ett snitt på 477 ord. De kortaste texterna finns i F-kategorin, men långa texter 

figurerar i både E-kategorin och F-kategorin. 

Av undersökningen framgår det också att vissa av felen som skulle kunna anknytas till 

språkriktighet inte går att placera in i någon av de undersökta kategorierna. Ett i texterna vanligt 

förekommande fel är något som skulle kunna benämnas som ett synonymfel. Det handlar om att 

eleven har valt ett ord som inte betyder det hen tror att det gör. Två exempel på detta ges i exempel 

(15)–(16).   

(15) Så som ni förstår så har jag och Hellquist ungefär samma relationer fast jag har de till att 

åka skidor i mjuksnö och hon har till katter. 

(16) En del är väldigt viktiga för oss, medan andra är relationer som man inte kan neka. 
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5 Sammanfattande diskussion 

I kapitel 5 kopplas resultaten från den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen till syftet och 

frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen. Frågeställningarna besvaras och resultaten 

ställs i relation till den bakgrund som presenteras i kapitel 2. 

 

5.1 Språkriktighet i E- respektive F-texter 

Syftet med den här uppsatsen är som tidigare har nämnts att belysa eventuella samband mellan 

förekomsten av språkriktighetsfel och betyget som elevtexterna har fått. Genom den kvantitativa 

delen av undersökningen kan de första frågeställningarna besvaras; undersökningen visar 

språkriktighetsfel och eventuella skillnader mellan E- och F-texter.  

Undersökningarna av Hultman och Westman (1977) och Knutsson (2002) visar båda att 

elevtexter innehåller många språkliga fel. Detsamma kan nog sägas gälla för elevtexterna i min 

undersökning. Både E- och F-texterna visar upp brister då det kommer till språkriktighet och kanske 

mest framträdande är de stora andelarna meningar med felaktig interpunktion. Trots att 

satsradningar och meningsfragment med stilistiska funktioner, i enlighet med Språkriktighetsboken 

(2005:331 ff. & 342) och Svenska skrivregler (2008:180), inte räknas som felaktiga dyker misstag 

genomgående upp i nästan alla texterna. Detta stämmer väl överens med de ovan nämnda 

undersökningarna; i båda undersökningarna omtalas interpunktion som ett område där många 

misstag begås (se 2.1.2). 

Den tydligaste skillnaden i språkriktighet mellan E- och F-texterna i undersökningen framträder i 

undersökningen av stavfel. De sex texterna med den största andelen stavfel finns samtliga i F-

kategorin. I E-kategorin är stavfelen överlag få; bara två av texterna har en andel stavfel som är 

högre än 1 %. Viktigt att notera är dock att fyra av F-texterna uppvisar låga andelar stavfel. Detta 

skapar en uppdelning av F-texterna som diskuteras vidare i 5.2. Stavfel som framträder som vanliga 

är särskrivningar, fel relaterade till problem med dubbel och enkel konsonant och fel relaterade till 

problem med ljudstridiga ord. Detta stämmer väl överens med de vanliga fel som tas upp i Svenska 

skrivregler (2008:86 ff.) och Språkriktighetsboken (2005:41 ff.) och diskuteras i 2.1.1. 

I undersökningen av felaktiga val av ordformer framträder inga tydliga skillnader mellan E- och 

F-texterna. En text från respektive kategori sticker ut genom att innehålla betydligt fler fel än de 

andra texterna. De fyra texter som placerar sig närmast dessa två texter gällande antalet felaktiga val 

av ordformer per 100 ord är alla F-texter, men att läsa in för mycket i detta vore att 

övergeneralisera. E- och F-texterna ligger genomgående nära varandra i antalet fel i denna kategori. 

De vanligaste typerna av felaktiga val av ordformer ser också liknande ut i de båda textkategorierna. 

Svårigheter med att skilja på subjekts- och objektsform (se Språkriktighetsboken 2005:210) präglar 
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till exempel såväl E- som F-kategorin. Felaktiga val av var och vart samt tappade 

preteritumändelser förekommer dock bara bland F-texterna.  

Inte heller i undersökningen av interpunktionsfel framträder några klara skillnader mellan E- och 

F-texterna. Generellt sett innehåller både E- och F-texterna höga andelar meningar med felaktig 

interpunktion, men de allra högsta värdena finns bland F-texterna. I Östlund-Stjärnegårdhs 

Godkänd i svenska? (2002:133) visar sig satsradning vara ett betygskiljande drag och i vissa fall 

förefaller det även vara så i min undersökning. Det verkar som att en text där nästan alla meningar 

har felaktig interpunktion inte kan nå upp till E-gränsen, men för att verifiera detta krävs en 

betydligt större undersökning av betygsatta elevtexter. 

Skillnader i språkriktighet mellan E- och F-texter i denna undersökning förekommer med andra 

ord framförallt då det kommer till stavning. E- och F-texterna innehåller överlag liknande antal 

felaktiga val av ordformer och liknande andelar meningar med felaktig interpunktion.  

 

5.2 Vad var lärarnas fokus? 

Den mer kvalitativa jämförelsen av texterna kan också ge en fingervisning om huruvida 

språkriktigheten är något som har bidragit till att lärarna har tilldelat elevtexterna i undersökningen 

ett E eller ett F.  

Språkriktigheten har enligt såväl Teleman (1979) som Hultman och Westman (1977) varit något 

som lärare historiskt sett har prioriterat, men att lärare idag skulle välja att enbart ha språkriktighet i 

fokus vid bedömning är varken troligt eller i överensstämmelse med styrdokumenten. Då kunskap 

och lärande i enlighet med Säljös Lärande i praktiken (2000:13 f.) ses som något föränderligt som 

skapas i sociala situationer måste också normer för språkriktighet ses som föränderliga och 

diskuterbara. Enligt Ivanič (2004:225) är dessutom den så kallade färdighetsdiskursen bara en av 

flera diskurser som bör förekomma i undervisning. Utifrån detta är det logiskt att tänka sig att fler 

aspekter än korrekt språkbruk har spelat in då lärarna har bedömt elevtexterna i undersökningen. 

Därtill tillkommer läroplanens betoning av att läraren bör arbeta på ett sätt som främjar elevens 

lärande, samt stärker dennes självförtroende (Skolverket 2011:10). Då både Parmenius-Swärd 

(2008:230 f.) och Westman (2001:129) påpekar att ett alltför stort fokus på att ”leta fel” kan 

påverka elevernas självbild till det negativa kan det konstateras att ett sådant arbetssätt inte är 

kompatibelt med styrdokumenten. Samtidigt visar Bergman-Claessons Tre lärare, tre världar 

(2003:50 ff.) att olika lärare väljer att lägga fokus på olika saker, vilket självfallet gör att vissa av de 

bedömande lärarna i min undersökning kan ha lagt mer fokus på språkriktighet än andra. 

Det som den kvalitativa delen av min undersökning visar är att språkriktigheten verkar ha spelat 

en betydande roll vid betygsättningen av elevtexterna i vissa fall.  En del av F-texterna ligger på 
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samma språkliga nivå som många av E-texterna. Dessa texter verkar oftast ha tilldelats ett F med 

anledning av att skribenten har frångått det som står i instruktionen genom att till exempel låta bli 

att hålla sig till ämnet. Detta stämmer väl överens med resultaten från den lärarenkät om bedömning 

som finns presenterad i Östlund-Stjärnegårdhs Godkänd i svenska? (2002:50 ff.). Resultaten visar 

att lärarna anser att två av de viktigaste kriterierna för bedömning av IG- och G-texter är just 

Relevant innehåll och Hur eleven följt instruktionen. Elevernas problem med dessa aspekter kan 

dessutom vara kopplade till att texten som ska skrivas befinner sig i en ”fiktiv 

kommunikationssituation” i enlighet med det som beskrivs av såväl Palmér (2013:59) som Nyström 

(2000:25). Några av F-texterna har dock tilldelats betyget F av andra orsaker. Dessa texter ligger på 

en språklig nivå som borde göra att de inte kan få ett E. Texterna med den allra högsta andelen 

felaktig interpunktion finns i den här kategorin och trots att dessa texter oftast är korta innehåller de 

många stavfel, samt, i vissa fall, många felaktiga val av ordformer. 

Att säga att speciellt många av E-texterna ligger på en påfallande mycket högre språklig nivå än 

F-texterna går dock inte. Stavfelen är visserligen få i de flesta av texterna, men antalen felaktiga val 

av ordformer liknar dem i F-texterna och även här är interpunktionsfelen många. Trots detta är det 

inte konstigt att texterna har tilldelats ett E. I enlighet med ämnesplanen för Svenska 1 (Skolverket 

2011:163) och bedömningsmatrisen som har tagits fram av gruppen för nationella prov i svenska 

och svenska som andraspråk (2012:26) behöver inte fullständig anpassning till skriftspråksnormer 

ske för att en elev ska tilldelas ett E i betyg. Det handlar om att eleven i huvudsak ska följa dessa 

normer.  
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6 Avslutning 

Utifrån diskussionen ovan framgår det att språkriktighet fortfarande är något som verkar spela in 

vid betygssättningen av elevtexter. En del av texterna i undersökningen verkar ha tilldelats ett F 

med anledning av att de inte når upp till ämnesplanens krav på språkriktighet. Framträdande är att 

interpunktionsfelen är många i både E- och F-texterna, vilket stämmer överens med tidigare 

undersökningar på området. Även i ett så litet material som mitt framgår också vissa 

språkriktighetsskillnader mellan E- och F-texter.  

I framtida forskning skulle det vara intressant att utvidga undersökningen. Om fler texter hade 

undersökts hade resultaten kunnat bli statistiskt säkerställda. Att involvera fler variabler, samt att 

ställa dessa mot stilistiska och innehållsliga krav hade också tillfört fler dimensioner till 

undersökningen. Vidare skulle det vara intressant att jämföra resultaten med texter författade av 

samma elever då de är i slutet av sin gymnasieutbildning. 

Med den holistiska syn på lärande och bedömning som råder idag är det möjligt att ett minskat 

fokus på språkriktighet kan komma att prägla framtidens klassrum, men samtidigt går det inte att 

komma ifrån att alltför många språkriktighetsfel gör texter väldigt svårlästa och svårbedömda. 

Eventuella förändringar i synen på språkriktighet kan bara framgå av framtidens forskning. 
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