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Sammanfattning 
Syftet med den föreliggande studien är att undersöka språksituationen och grammatiken i exa-
mensarbeten publicerade vid den informationsteknologiska institutionen vid Uppsala universitet 
för att möjliggöra en språkdidaktisk kommentar om grammatikundervisning. Den didaktiska 
kommentaren syftar till att peka på var behov av undervisning finns hos elever och studenter, 
vilket då vägleder engelsklärare. Dels undersöks hur många examensarbeten som skrivits på eng-
elska mellan åren 2008 och 2015, dels undersöks grammatiska fel som förekommer i ett urval 
från 14 av uppsatserna. En värdering av felens allvarsgrad görs med stöd från tidigare forsk-
ningsundersökningar om modersmålstalares uppfattningar om grammatiska fel.  

Som metod används felanalys för att insamla, identifiera, kvantifiera, förklara och värdera 
felen. Materialet är insamlat från DiVA och samtliga uppsatser är skrivna vid den informations-
teknologiska institutionen vid Uppsala universitet. Målspråkets grammatiska normer är vad felen 
analyseras och värderas utifrån.  

Resultatet är att engelska används i högre grad i examensarbeten under 2015, att samtliga upp-
satser innehåller grammatiska fel men att frekvensen därav skiljer sig, att de vanligaste gramma-
tiska felen involverar S/V-kongruens, prepositioner och verb, samt att de vanligaste felen som 
finns i uppsatserna graderas allvarliga av modersmålstalare. Slutsatserna i undersökningen är att 
språkval på universitetet med fördel kan ses över, men att enkom skriva på svenska inte är lös-
ningen då syftet med engelskan är att sprida undersökningar utanför Sverige. Slutsatserna är även 
att fel förekommer i samtliga uppsatser trots att de bör vara noggrant genomlästa, samt att de 
vanligaste felen i uppsatserna är allvarliga fel, vilka kan påverka en läsares uppfattning om uppsat-
sen och skribenten. Didaktiskt pekar undersökningen på områden inom engelsk grammatik där 
flest fel görs och där undervisning, både på gymnasienivå och universitetsnivå, kan minska dessa. 
Formell grammatikundervisning, vilket visat positiva resultat i tidigare studier, skulle kunna mins-
ka de fel som förekommer, därmed är studien av vikt för utbildningsvetenskapen och språkdidak-
tiken.  

Nyckelord: Språkdidaktik, Engelska, Universitetsnivå, Institutionen för informationsteknologi, Ex-
amensarbeten, Felanalys, Grammatik.  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Inledning 

Som blivande gymnasielärare i engelska och svenska finns det olika faktorer att motivera innehåll 
i lektioner och terminsplaneringar utifrån. Just engelskan kommer att vara i fokus i den förelig-
gande undersökningen. En viktig faktor vid planering av undervisning är självklart läroplan och 
styrdokument, men mer specifika behov kan hittas om elevers och studenters faktiska produktion 
analyseras. Grammatikundervisningen i engelska kan med fördel anpassas efter empirisk data 
som visar var behov av grammatikundervisning finns, speciellt då läroplanen inte specifikt uttryc-
ker att grammatisk korrekthet är ett krav för betyget E (Skolverket 2011). Att anpassa undervis-
ningen efter den faktiska produktionen i engelska är vidare viktigt av den anledningen att svens-
kar tenderar överskatta sin förmåga att tala och skriva på engelska (Josephson, 2004:13).  

Tendensen till att överskatta sin egen engelskförmåga bör vidare sättas i relation till språksitua-
tionen i Sverige och på svenska universitet där majoriteten av texterna faktiskt skrivs på engelska 
(Josephson, 2004:13). Då texter och uppsatser som publiceras på engelska ofta har som syfte att 
nå utanför Sveriges gränser är det viktigt att engelskan är målspråksenlig och funktionell, annars 
riskerar uppsatsen inte tas på allvar, vilket studier om modersmålstalares attityder visat. Just den 
engelskan som används på universitetsnivå och i examensarbeten kan bidra med den empirin som 
efterfrågades i stycket ovan för att belysa eventuella grammatiska svårigheter på universitetsnivå.  

Det pågår dessutom en debatt om språk på universiteten och språkprofessorn Olle Josephson 
pekar på risker, men även fördelar, med att engelskan väljs framför svenskan. Att använda engels-
ka vid svenska universitet gör det möjligt att dela kunskapen med internationella vetenskapssam-
fund, men samtidigt riskerar svenskan bli otillräcklig inom en disciplin och studenter kan tappa 
förmågan att tala om sitt ämne på svenska (Letmark, 2015). Josephson har vidare pekat på att 
engelska som undervisningsspråk resulterar i en lägre grad komplexitet i ämneskunskaper jämfört 
med de studenter som fick undervisning på svenska (ibid.). 

Tidigare forskning finns som dels kartlägger andelen texter och uppsatser som skrivs på eng-
elska, dels undersöker grammatiska egenskaper i de uppsatser som finns. Dessa görs ofta på sepa-
rata institutioner; nordiska institutionen för kartläggning av språkval och engelska institutionen 
för undersökning av grammatiken. Då jag, som tidigare nämnt, har studerat på båda institutio-
nerna ser jag ett behov av att kombinera dessa två undersökningar och applicera metoderna på en 
språklig undersökning av examensarbeten skrivna på engelska vid den informationsteknologiska 
institutionen vid Uppsala universitet. Valet av institution motiveras utifrån att den är en institu-
tion inom vilken svenskan drabbats av domänförlust till engelskans fördel. 

Att kombinera dessa två undersökningar och metoder bidrar till att kartlägga och jämföra an-
delen uppsatser skrivna på engelska under ett visst antal år, samt till att grammatiskt analysera de 
uppsatser som används för kartläggning av språkval. Dessutom är de undersökningar som finns 
på engelska på universitetsnivå fokuserade på texter som är skrivna av studenter som studerar vid 
engelska institutionen, vilket föranleder en undersökning fokuserad på andra institutioners texter. 
Resultatet kan bidra med mer kunskap om hur språkvalssituationen ser ut och om engelskan är 
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målspråksenlig i dem. Är den otillräcklig enligt målspråksnormen kan det finnas anledning att se 
över språkval på universitetet och rikta grammatiskt stöd till dem som väljer att skriva på engelska 
eller att istället uppmuntra studenter att skriva på svenska. Resultatet kan även vara vägledande 
för gymnasielärare då grammatiska fel som fortsätter att förekomma på universitetsnivå kan äg-
nas mer tid åt på gymnasienivå. Resultatet kan alltså peka på engelskans eventuella utbredning 
och svenskans ökade domänförlust inom informationsteknologi, på eventuellt behov av språkligt 
stöd för examensskrivande på engelska, och slutligen på var engelsklärare på gymnasiet bör rikta 
sin grammatikundervisning för att ge eleverna goda förutsättningar på universitetet, speciellt med 
tanke på att läroplanen i engelska inte explicit pekar på grammatiska områden att fokusera på 
(Skolverket, 2011).  
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Bakgrund 

Uppsala universitet verkar i en värld där människor enkelt kan förflytta sig från en plats till en 
annan och där det engelska språket används som lingua franca, ett internationellt hjälpspråk (Salö 
& Josephson, 2013:3). Engelskan har en dominerande ställning i världen och är ett av världens 
viktigaste språk (Baugh & Cable, 2002:4). Som andraspråk finns engelskan i Indien, Afrika och 
Singapore och som främmandespråk används engelska i bland annat Frankrike, Japan och Kina 
(Baugh & Cable, 2002:405). Andraspråk innebär att engelskan lärs in efter inlärarens förstaspråk i 
en naturlig miljö, medan främmandespråk lärs in i en miljö som inte är naturlig, exempelvis i den 
svenska skolan (Abrahamsson, 2009: 255, 258). I Europa har engelskan existerat sedan 400-talet 
och är idag det viktigaste språket för kommunikation i EU (Baugh & Cable, 2002:404). I Sverige 
märktes ett ökat inflytande av engelskan under 1800-talet men den mest markanta påverkan på 
svenskan skedde under efterkrigstiden (Pettersson, 2005:143). Debatten om engelskans inflytande 
på svenskan är idag högst levande och det råder delade meningar kring hur pass påverkad svens-
kan är (ibid.). Enligt Chrystal (1988:59) är svensk dagspress inte påverkad av engelska lånord till 
hög grad, utan uppvisar en frekvens på 2,5-3 promille engelska lånord i löpande text. Senare un-
dersökningar visar liknande resultat även om orden idag är andra. Däremot visar statistik att 87% 
av alla avhandlingar publicerade i Libris är på engelska (Salö, 2010:7). Enligt Salö (2010) är det 
inget nytt fenomen, utan engelskan har haft en dominerande ställning som avhandlingsspråk se-
dan 1940-talet. För natur- och teknikvetenskaperna vid Uppsala universitet är tendensen som tyd-
ligast, oavsett om det gäller C-uppsatser eller doktorsavhandlingar (Gunnarsson & Öhman, 
1997:42–43). Engelskans dominans vid uppsatsskrivande väcker frågor om dels utbredning, dels 
grammatiska egenskaper och målspråksanpassning. En sådan undersökning kan peka på var 
grammatikundervisningen på olika nivåer bör fokuseras.  

Språk i Sverige  

Den växande frekvensen av texter skrivna på engelska i Sverige, både i samhället och på universi-

teten, har föranlett diverse rapporter och språklagar som visar en oro över svenskans ställning i 

Sverige. Mål i mun (2002) tillsattes av staten för att framlägga ett språkpolitiskt program för att 

säkra svenskans ställning som samhällsbärande språk. Att svenska ska vara huvudspråk i Sverige 

slogs fast i språklagen anno 2009 med anledning av ökad internationalisering (SFS, 2009:600).   
Dagens universitet är starkt präglat av studentmobilitet och det är även universiteten som fått 

mest efterforskning när det gäller svenskan och dess ställning i samhället (Salö & Josephson, 

2013:3). Studentmobiliteten kan ses som en orsak till engelskans allt viktigare funktion då den 

förenar studenter med olika förstaspråk. Språkbruket inom universiteten har berörts i deklaratio-

nen om nordisk språkpolitik (APN, 2007:746) i vilken det föreskrivs: 
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- att såväl Nordens samhällsbärande språk som engelska bör kunna användas som vetenskap-
liga språk  

- att förmedling av vetenskapliga resultat på Nordens samhällsbärande språk bör vara merite-
rande  

- att undervisningen i vetenskapligt fackspråk, särskilt i skrift, bör ges både i engelska och i 
Nordens samhällsbärande språk  

- att universitet, högskolor och andra vetenskapliga institutioner kan utveckla långsiktiga stra-
tegier för språkval, parallellspråkighet, språkutbildning och översättningsstöd inom sina 
verksamhetsområden. 

Parallellspråkigheten är ett mål enligt deklarationen och innebär att nordens språk kan existera 

samtidigt som engelska inom vetenskapen men att de nordiska språken bör vara meriterande. 

Inom olika discipliner ser verkligheten olika ut och datavetenskapen, som varit ett eget akade-

miskt ämne sedan 1960-talet, var redan från början dominerad av engelska (Salö & Josephson, 

2013:8). En kartläggning av publikationer från Uppsala universitet visar att majoriteten av uppsat-

ser, avhandlingar och konferensbidrag författas på engelska (Gunnarsson & Öhman, 1997:42–

47). Tydligast är detta alltså inom teknik- och naturvetenskap, samt datavetenskapen. 

Språk på universiteten  

Det ovan beskrivna föranleder en närmare granskning av just datavetenskapen. Salö och Joseph-

son (2013:8) har undersökt frekvenser av publicerade texter inom datavetenskapen och presente-

rar siffror som visar att 98% av publikationerna är skrivna på engelska. Dock kan de även konsta-

tera att undervisningsspråket på grundnivå är dominerad av svenskan (Salö & Josephson, 

2013:18).  

Att det är just inom datavetenskap och IT som engelskans dominans är tydligast kan kopplas 

till disciplinernas innehåll. Domänförlust, att ett språk inte används inom ett specifikt område, är 

något som är tydligt inom IT (Josephson, 2004:12). Enligt Josephson (2004:13) är domänförlust 

en allvarlig situation och han hävdar att en person som berövas sitt modersmål i en situation ge-

nerellt hamnar i underläge gentemot modersmålstalare. Att uttrycka sig på ett språk som inte är 

ens modersmål fungerar ofta bättre i informella sammanhang och sämre i akademiska samman-

hang. Att svenskar tenderar överskatta sin förmåga i engelska bör även tagas i beaktning (Joseph-

son, 2004:13).  

Men hur ser språket ut i de uppsatser skrivna på engelska som publiceras vid svenska universi-

tet? Majoriteten av undersökningarna som görs av uppsatser skrivna på engelska vid universite-

ten, exempelvis Uppsala universitet, är ägnade åt att föra statistik över språkval och inte åt att 

grammatiskt granska de engelska uppsatserna. Felanalyser, alltså att identifiera språkliga fel i tex-

ter (Abrahamsson, 2009:257), på engelska är därutöver ofta koncentrerade på yngre åldrar som 

högstadiet och gymnasiet eller på engelska institutioner för att bidra med didaktiska kommentarer  
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och förbättringsförslag för undervisningen. Att använda en språklig felanalys vid närläsning av 

engelska uppsatser skrivna vid Uppsala universitets institution för informationsteknologi möjlig-

gör en språklig utvärdering av uppsatserna och kan komplettera språkvalsundersökningarna och 

undersökningar på engelska institutioner. Just institutionen för informationsteknologi uppmanar 

uppsatsskrivarna att skriva på engelska med syftet att sprida uppsatsen utanför Sverige (Uppsala 

universitet a, 2016). Kurslitteraturen är mestadels på engelska, medan undervisningen på grund-

nivå är på svenska. På programmets hemsida står följande: 

 ▪ Rapporten skall vara skriven på svenska eller engelska. Om ej uppdragsgivaren kräver 
annat rekommenderas att rapporten skrivs på engelska, då detta bidrar till ökad sprid-
ning av resultaten. 

 ▪ Studenten rekommenderas att söka hjälp med språkgranskning där så behövs. Att 
språkbruket i rapporten är bra är viktigare än valet av språk. Språkligt undermåliga rap-
porter godkänns inte, även om innehållet i övrigt komplett. Du kan få hjälp med språket 
via språkverkstaden (Uppsala universitet a, 2016). 

Studenten uppmanas alltså att skriva uppsatsen på engelska, men informeras även om att språkets 

kvalitet är viktigare än valet av språk. Att ta hjälp av Språkverkstaden uppmanas om skribenten 

får språkliga svårigheter, men är inget krav. En språklig felanalys kan även belysa områden inom 

vilka uppsatsskribenter behöver hjälp för att höja den språkliga nivån och bidra till ökad kunskap 

om rekommendationernas konsekvenser.  

Att belysa grammatiska fel i uppsatser skrivna på engelska är viktigt av den anledningen att 

hjälp kan riktas mot studenters problemområden inom grammatiken. Utöver syftet att hjälpa vid 

fel som redan är gjorda, är ytterligare en aspekt av den grammatiska felanalysen att lärare för yng-

re åldrar, exempelvis gymnasielärare, blir uppmärksammade på grammatiska problem som kvar-

står på universitetsnivå. Genom att visa de vanligaste felen i uppsatser kan områden pekas ut som 

problematiska och därmed ägnas mer tid åt i engelskundervisning på olika nivåer.     

Som nämns ovan är Språkverkstaden en gratistjänst för studenter på Uppsala universitets 

grund- och avancerade nivåer. Till Språkverkstaden kan en student som behöver hjälp med skrift-

lig framställning gå, både gällande svenska och engelska. För studenter på informationsteknolo-

giska institutionen finns Språkverkstaden tillgänglig på Ångström, där studenterna själva studerar. 

Språkverkstaden har inte som syfte att korrekturläsa texterna men kan, om studenten så önskar, 

hjälpa med meningsbyggnad och hänvisa vidare till litteratur som handledaren anser vara lämplig 

(Uppsala universitet b, 2016). 
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Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras engelskans utbredning i Sverige och vilken forskning som ägnat sig 
åt kartläggning och språkliga analyser. Då undersökningen fokuserar på både språkval och gram-
matisk felanalys presenteras två fält under separata rubriker. Slutligen presenteras en kommentar 
på hur engelskans inlärningsgångar inte påverkas nämnvärt av en inlärares modersmål.   

Engelska vid svenska universitet  

Linus Salö och Olle Josephson (2013) kan i sin rapport Parallellspråkighet vid svenska universitet och 
högskolor empiriskt peka på engelskans ökade betydelse som språk vid svenska universitet. Rap-

porten ämnar belysa språkanvändningen på universiteten genom att med hjälp av Swepub kart-

lägga antalet texter skrivna på engelska under 2000-talet. Det generella procenttalet visar att 90% 

av alla publicerade avhandlingar skrivs på engelska och detta problematiseras vidare i Salös och 

Josephsons rapport och de menar att de naturvetenskapliga disciplinerna bidrar till den höga siff-

ran (2013:4). För att nyansera bilden presenterar de disciplinerna i separata tabeller och möjliggör 

därmed en jämförelse mellan olika ämnen. Vad rapporten tydligt visar är att tendensen till att 

skriva på engelska är störst inom fysiken (99,3%) medan frekvensen är lägst inom juridiken 

(34,9%). Datavetenskapen, som är i fokus i den föreliggande undersökningen, redovisas separat i 

rapporten och uppvisar en siffra på 98% engelska texter (Salö & Josephson, 2013:8). Slutsatsen 

som dras i rapporten är att det på svenska universitet råder en parallellspråkighet, vilket innebär  

en ”användning av flera språk inom ett eller flera områden” (Salö & Josephson, 2013:3, 26). 

Svenskan räcker språkligt inte till för att rapportera om resultat inom flertalet ämnen. Inte heller 

som undervisningsspråk räcker svenskan och i rapporten redovisas tendensen att engelska är 

dominerande som undervisningsspråk på högre nivåer (Salö & Josephson, 2013:15).  

Hur språksituationen vid Uppsala universitet ser ut kartlades av Britt-Louise Gunnarsson och 

Katarina Öhman år 1997. Syftet med deras studie var att undersöka hur långt internationalise-

ringen gått när det handlar om undervisnings- och skrivspråk. Främst baserar de sin undersök-

ning på enkäter och skriftlig produktion så som uppsatser, artiklar, rapporter och avhandlingar 

(Gunnarsson & Öhman, 1997:1). Resultatet visar samma tendens som Salös och Josephsons rap-

port, nämligen att engelskan har en stark ställning både som undervisningsspråk och vid skriftlig 

produktion. Likt i tidigare rapport är tendensen starkast inom naturvetenskaperna (Gunnarsson 

& Öhman, 1997:52). Studien undersöker ytterligare en aspekt av språksituationen på Uppsala 

universitet och undersöker anlitandet av språkgranskare för publikationer på engelska. Vad som 

framkommer är att det vid samtliga fakulteter är mer regel än undantag att inte anlita en språk-

granskare och att det förekommer färst gånger på den tekniska- och naturvetenskapliga fakulte-

ten (Gunnarsson & Öhman, 1997:47). 
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Felanalyser på elev- och studenttexter  

I Sverige har det genomförts flertalet undersökning på engelska texter producerade i svenska sko-

lor och på svenska universitet. Pia Köhlmyr (2001) har i sin doktorsavhandling To Err is 

Human...” An investigation of  grammatical errors in Swedish 16-year-old learners’ written production in gjort 

textanalyser på elevuppsatser med syfte att kartlägga vilka fel de gör. Vad Köhlmyr (2001:354) 

fann i textanalysen av 383 elevuppsatser var att fel är vanligast förekommande när det gäller verb 

(25%), substantiv och artiklar (22%), kongruensböjning (18%) och prepositioner (12%). Slutsat-

sen av studien är att fel är vanligt förekommande och att felen som görs hindrar informations-

förmedling och att skribenten riskerar att framstå som opålitlig och mindre kompetent (Köhlmyr, 

2001:342). Felanalysen på elevtexter visar även att elever inte bör lämnas själva att utveckla eng-

elskan, utan att de behöver lärarens hjälp för att inte stanna i utvecklingen. Att samma fel före-

kommer oavsett ålder tyder på att grammatiska fel bör uppmärksammas och eleverna bör bli 

medvetna om felen för att lära sig att behärska dem (Köhlmyr, 2001:356f). 

Vid Engelska institutionen på Uppsala universitet har det bedrivits studier på en korpus bestå-

ende av elevuppsatser skrivna av elever mellan 14 och 19 år. Korpusen ULEC består av 253 000 

ord och uppsatserna är insamlade från olika skolor i Sverige med syftet att grammatiskt granska 

elevtexter på engelska (Johansson & Geisler, 2009: 181). Vad Johansson och Geisler (2009) kan 

visa genom felanalyser av elevuppsatserna är att de vanligaste felen tillhör någon utav följande sex 

kategorier, vilka förklaras vidare i Teoretiska utgångspunkter: 

- Subject-verb agreement 
- article usage (generic reference) 
- capital letters (spelling) 
- the ’s-genitive 
- prepositions 
- verb form (Johansson & Geisler, 2009: 184). 

En liknande databas finns som består av studentuppsatser skrivna på universitetet: korpusen 

USE. Vare sig ULEC eller USE kan garantera att författaren till texten har engelska som andra-

språk och de benämner därmed den producerade engelska som Learner English. En grammatisk 

felanalys av uppsatserna har använts med syfte att kartlägga hur studenter vid svenska universitet 

skriver på engelska och vilka fel som är vanligt förekommande. Genom felanalys har Westergren-

Axelsson (2000:293ff.) kunnat visa att fyra av de sex kategorierna ovan förekommer även på uni-

versitetsnivå. Subject-verb agreement, article usage, capital letters och the ’s-genitive är de kategorier inom 

vilka fel fortsätter göras. Slutsatsen som Johansson och Geisler (2009:185), samt Westergren-Ax-
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elsson (2000:302) gör av sina empiriska studier är att grammatiska fel tenderar att ha samma ka-

raktär och att kartläggningen visar vad grundskola och gymnasieskola bör fokusera på i engelsk-

undervisningen.   

Att forskare i engelska är överens om vilka fel som är mest frekventa i texter producerade av 

personer som inte har engelska som modersmål stärks ytterligare av Monica Karlssons studie Pro-
gression and Regression- Aspects of  Advanced Swedish Students’ Competence in English Grammar (2001). 

Karlsson fokuserade sin studie på S/V-kongruens, prepositioner och användandet av artiklar i 

texter bestående av 300-500 ord skrivna av studenter på universitetet. Genom felanalys och error 

score, en metod som sätter antalet fel i relation till antalet möjliga fel, finner Karlsson (2001) att 

felen förekommer främst i de tre vanligaste konstruktionen: verbkongruens, prepositioner och 

användandet av artiklar.   

Undersökningar om universitetsstudenters engelska har vidare undersökts av Inger Ruin 

(1996) i Grammar and the advanced learner. Undersökningen bidrar till ytterligare kunskap då den är 

longitudinell och följer en grupp studenter från A-nivå till C-nivå i engelska på Uppsala universi-

tet. Totalt ingår 76 studenter i studien och deras skriftliga produktion utgör datan i studien som 

använder sig av felanalys (Ruin, 1996:17). I fokus är prepositioner, S/V-kongruens och använ-

dandet av adjektiv och adverb, även om andra grammatiska fel förekommer. Ruin (1996) visar i 

den longitudinella studien att antalet fel minskar och Ruin drar slutsatsen att det är en följd av 

formell grammatikundervisning.  

Ulla Thagg Fisher, filosofie doktor i engelska vid Lunds universitet, har i sin doktorsavhand-

ling The Sweet Sound of  Concord- A Study of  Swedish Learners’ Concord Problems in English (1985) un-

dersökt S/V-kongruens i svenska studenters engelska produktion. Thagg Fishers syfte var att be-

skriva vilka fel som görs av svenska studenter, att jämföra fel mellan inlärare av engelska och mo-

dersmålstalare, samt att mäta graden av acceptans mot normbrytande grammatiska strukturer. 

Materialet bestod av muntlig och skriftlig produktion skrivna på engelska av studenter i Lund, 

varur fel insamlades med hjälp av felanalys. Felen kategoriserades sedan efter subjektets egenskap 

och avstånd till det finita verbet. På så vis kunde Thagg Fisher (1985:186) visa att de mest pro-

blematiska konstruktionerna för inlärare av engelska i muntlig produktion var meningar där ver-

bet följde direkt på subjektet, *”My sister want”. I skriven produktion orsakade oregelbundna sub-

stantiv, kollektiva substantiv, substantiv öppna för tolkning, koordinerade substantiv, samt sub-

stantiv som behandlas olika i förstaspråket och andraspråket mest problem (Thagg Fisher, 

1985:187–188). Slutsatsen som Thagg Fisher (1985) gör är att kongruensfel existerar hos både 

inlärare och till viss del hos modersmålstalare, att egenskaperna hos subjektet spelar roll, samt att 

automatiserade normer hos modersmålstalare är de minst accepterade felen som görs. 

!  12



Engelska som icke-modersmål 

Vad samtliga forskningsresultat ovan pekar på är att liknande fel görs av personer som inte har 

engelska som modersmål oavsett ålder och grad av utbildning. Resultaten visar tendensen att 

felen minskar, men felen görs fortfarande inom samma felkategorier. Ovan beskrivna forskare 

studerar texterna med utgångspunkten att skribenten har svenska som modersmål, ett sådant an-

tagande är korrekt i Ruins studie (1996), men kan ifrågasättas i korpusarna ULEC och USE, i 

Köhlmyrs studie (2001), samt i Karlssons studie (2001). Texterna i korpusarna är insamlade från 

svenska skolor och Uppsala universitet men någon garanti för textförfattarens modersmål finns 

inte. Karlsson (2001) utgår från namnen men kan heller inte garantera ett svenskt modersmål hos 

författaren. Oavsett detta finner de liknande resultat, vilket kan kopplas till att engelskan har en 

specifik utvecklingssekvens. Sekvensen är främst beforskad av amerikanska forskare och språk-

forskaren Krashen (1981) har efter att ha undersökt studier likt de redogjorda för ovan kommit 

fram till en universell utvecklingssekvens. Vad utvecklingssekvensen innebär är att inlärare av 

engelska, oavsett modersmål, går igenom samma typ av fel och utvecklas enligt liknande mönster. 

Svårast enligt utvecklingssekvensen är behärskning av tredje person singular -s och genitiv -s (Ab-

rahamsson, 2009:59). Oavsett om undersökningarna genomförda av Köhlmyr, Ruin och Karlsson 

innehåller texter skrivna av etniska svenskar eller inte, kan de ändå komma fram till liknande och 

värdefulla redogörelser för hur engelskan lärs in och används. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras begrepp som kommer att användas i presentationen av resultatet och som var 
en del i insamlandet och klassificeringen av data. Först presenteras vad engelskan analyseras uti-
från, samt hur grammatikundervisning i Sverige ser ut. Felanalysen som metod beskrivs sedan, 
följt av en grammatisk översikt där kategorierna i vilka felen indelats presenteras.  

Målspråksnormer och grammatik i undervisning 

Engelskan i det här sammanhanget kallas för målspråk då det är engelska som är målet för kom-
munikationen och målspråksnormer, alltså grammatiska regler inom engelskan, är det som felen 
kategoriseras utifrån (Abrahamsson, 2009:14). Det språket som analyseras kategoriseras som fel 
då det inte uppfyller alla målspråkets grammatiska normer (ibid.). Det är alltså det producerade 
språket som felanalyseras enligt målspråkets grammatiska normer.  

När målspråksnormer diskuteras är det i undersökningen grammatik som åsyftas. Hur mål-
språksnormer och grammatik lärs ut kan variera dels beroende på var studenten tidigare studerat, 
dels beroende på lärarens tolkning och applicering av läroplanen. Generellt finns det inom språk-
didaktik två övergripande sätt att lära ut grammatik: formell grammatikundervisning och kommunikativ 
undervisning i vilken grammatiken är implicit (Ruin, 1996:112). Den kommunikativa metoden upp-
stod som en respons till den traditionella grammatikundervisningen, där fokus förflyttades från 
individuellt arbete till att på ett funktionellt sätt kommunicera (med mindre fokus på grammatisk 
korrekthet). Ruin (1996:118) visar i sin studie att universitetsstudenter minskar grammatiska fel 
efter att ha genomgått formell grammatikundervisning med lärarstyrning, översättningsövningar 
och diskussion om och förklaring till de fel som gjordes. Även Köhlmyr betonar vikten av formell 
grammatikundervisning vilken försvunnit ur läroplanen för engelska.  

I motsats till tidigare undersökningars slutsatser står läroplanen för ämnet engelska. I den 
nämns inte ordet grammatik och elever ska enkom utveckla förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, 
använda språkliga strategier i olika sammanhang, samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och situa-
tioner (Skolverket, 2011). Hur pass språkligt korrekt enligt målspråkets normer en text eller dylikt 
bör vara, framkommer alltså inte. Däremot betonar institutionen för informationsteknologi vik-
ten av språkbruket i uppsatsen måste vara bra för att bli godkänd.  

Felanalys  

Felanalys, Error Analysis, är en metod som används inom lingvistiken för att upptäcka fel som 
görs av språkanvändare som använder ett målspråk som inte är deras modersmål (Ellis, 
1997:139). Felen som det fokuseras på i felanalyser sker på grund av att språkbrukaren saknar 
regler för målspråkets normer. Ellis (1997) utskiljer två sorters fel i felanalysen: fel och misstag. Fel 
görs på grund av avsaknad av målspråkets grammatiska regler, medan misstag är tillfälliga och 
kan bero på störande moment i den aktuella situationen (Ellis, 1997:17). Fel görs därmed på 
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grund av att språkanvändaren inte är medveten om normer, medan misstagen ofta kan rättas till 
av språkbrukaren själv. En felanalys kan göras på all språklig produktion och är ett tillvägagångs-
sätt för att kartlägga den språkliga användning på ett systematiskt vis. Stegen i analysen består av:  

- Insamling av språkprov 
- identifiering av fel 
- beskrivning och kvantifiering av fel 
- förklaring av fel 
- värdering av fel (Ellis & Barkhuizen, 2005:51). 

Stegen ovan innebär att data producerad av en specifik målgrupp först samlas in för att sedan  
markeras för språkliga fel och/eller misstag. För att möjliggöra identifiering av fel kan materialet 
behöva bearbetas, exempelvis att välja ut en lämplig mängd ur en lång uppsats eller att transkribe-
ra en intervju. För att kunna beskriva och kvantifiera fel måste personen som gör undersökningen 
bestämma sig för språkliga drag att undersöka. Att förklara felen kan vara problematiskt då 
språkbrukaren ofta inte finns att fråga. Samma fel kan dessutom ha förklaring i olika teorier, ex-
empelvis som fel beroende av kunskapslucka eller som misstag beroende på ouppmärksamhet 
(Thagg Fisher, 1985:190). Värdering av fel har en didaktisk relevans och används därmed i den 
föreliggande studien då syftet är att vägleda engelsklärare och visa språkstrukturer som är pro-
blematiska för studenter och som kan ägnas mer tid till i engelskundervisningen (Abrahamsson, 
2009:47–49). 

Grammatiska fel kan kategoriseras utifrån olika normer och i vissa kontexter inte ens betraktas 
som fel. Den situationella kontexten och språkliga variationer kan acceptera ett fel som inte en 
grammatikbok eller en engelsklärare skulle göra. De språkliga drag som i den här undersökning-
ens felanalys kategoriseras som fel är fel som tas upp i grammatikböcker som riktar sig mot både 
infödda engelsktalare och inlärare av engelska.  

Grammatisk översikt  

De kategorier beskrivna i forskningsöversikten är för studiens syfte nödvändiga att precisera, dels 
för att de är vanligt förekommande i datan, dels för att möjliggöra en jämförelse med skriftlig 
produktion i tidigare studier. Kategorierna som används utgår från Johanssons och Geislers 
(2009) lista då det möjliggör en jämförelse. Andra undersökningar har klassat exempelvis subject-
verb agreement som tillhörande verb-kategorin. Detta görs dock inte i den här studien. Tillagd i stu-
dien är fel med bindestreck och en övrig kategori. Kategorierna exemplifieras med exempel ur 
undersökningens data.  

S/V-kongruens är ett vanligt förekommande fel bland inlärare av engelska och innebär att ver-
bet inte böjs efter subjektets numerus. S/V-kongruens är ofta ett problematiskt område för 
språkbrukare med annat modersmål än engelska då engelskans tredje person singular kräver ett 
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verb med ändelsen s/-es, som i walks och catches, eller is av verbet be, has av verbet have, och was av 
verbet be (Estling Vannestål, 2007:80). Består subjektet av första och andra person singular eller 
plural används inte -s på verbet (Estling Vannestål, 2007:81). Problem uppstår då subjektet består 
av fler än ett substantiv, exempelvis The purchase of  the chairs, som har ett substantiv postmodifierat 
av ett substantiv i plural men som alltså är en substantivfras i singular. Problematiska är även de 
fall där substantivfrasen består av ett huvudord i plural men postmodifikation i singular, exem-
pelvis The chairs in the household. Hit räknas fel som * However the output from the sensors, both with and 
without electrodes deliver comparable quality (2015B). 

Prepositioner är en ordklass som uttrycker förhållande relaterat till tid, plats, orsak eller sätt (Est-
ling Vannestål, 2007:363). Prepositionsanvändning är något som skiljer sig mellan språk och vissa 
språk, som finskan, saknar dem helt. Ett språks användande av prepositioner skiljer sig inte sällan 
från engelskans användning och det är problematiskt att uttrycka klara regler då användandet ofta 
är bestämda i fasta uttryck som i suffer from eller charge with (Estling Vannestål, 2007:378). Vanligt 
är att prepositionsfel kan förklaras med transfer, alltså processen att överföra modersmålets an-
vändning till målspråket (Abrahamsson, 2009:271). Hit räknas fel som *[…] without any pre instruc-
tions on how to use the program (2014B). 

Verb är en kategori som innehåller fel/misstag som berör verbfrasen. Av relevans för den här 
studien är verbens olika funktion i olika språk och delvis böjning av verb. De problemen som fö-
rekommer på universitetsnivå är inte fel böjningsform i verbfrasen, utan snarare valet av verb. 
Modala hjälpverb i engelska är något som skapar problem då de har en annan pragmatisk bety-
delse än vad inläraren är van vid (Estling Vannestål, 2007:165). Hit räknas fel som användandet av 
can i strukturer där could vore det rätta valet. 

Bindestreck betecknar en kategori innehållande fel relaterade till premodifierade substantiv. I 
engelskan används bindestreck för att binda samman flerords-adverbial som modifierar substan-
tiv, som i a diesel-powered engine eller pre-instructions (Quirk et ali, 1972:912).  

Artiklar syftar till användandet av the och a/an. Substantiv i engelskan kan hänvisas till både 
generellt och specifikt, exempelvis hänvisar inte the tigers och tigers till samma sak. Den generella 
tigern åsyftas i exemplet utan artikel medan the tigers syftar på en specifik grupp tigrar (Estling 
Vannestål, 2007:129). Grammatikböcker listar ofta substantiv där inlärare av engelska gör fel, ex-
empelvis *the society, *the nature och *the death (Estling Vannestål, 2007:130). Användning av de in-
definita artiklarna a/an betecknar ett nyintroducerat objekt och är beroende av det efterföljande 
substantivets initialljud. Det heter följaktligen a European city och an honour (Estling Vannestål, 
2007:123). Hit räknar fel som *1. During the testing phase the significance of  an fairly quite environment 
showed up (2013B).  

Pronomen är en kategori där fel innefattande utelämnande av eller felanvändning av pronomen. 
Pronomen innefattar i studien ord som kvantifierar substantiv, agerar bisatsinledare eller relaterar 
ett subjekt till en beskrivning. Exempelvis används i några uppsatser much istället för many, eller 
det personliga pronomenet who för att referera tillbaka på ett inanimat objekt.  
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Adverbkategorin består av fel och misstag rörande böjningen av adverb. Adverb är en ordklass 
som beskriver hur, när, var och till vilken grad något görs (Estling Vannestål, 2007:53). I uppsat-
serna i studien förekommer vid flertalet tillfällen en adjektivböjning där det ska vara en adverb-
böjning. Även om adverb och adjektiv sammanfaller i vissa ord, är de inkorrekt böjda i de belägg 
som finns i uppsatserna. Exempelvis kan adverbet evenly felaktigt skrivas som adjektivet even.  

Genitiv-s är ofta en problematisk konstruktion för inlärare av engelska då språk tenderar att 
skilja sig från varandra gällande detta. I engelskan tillsätts ett -s + apostrof  på substantivet för att 
markera ägande. Genitivformen för cat blir därmed i singular cat’s och i plural cats’. Vanliga pro-
blem för inlärare av engelska är glömma apostrofen, att sätta apostrofen på fel ställe eller att an-
vända apostrof  för ett substantiv i plural utan genitivfunktion (Estling Vannestål, 2007:118). Hit 
räknas fel som * VLC is considered to be of  interest for the project because of  it's fine WMV recording abili-
ties (2008B). 

Adjektivkategorin består av fel där adjektivet som är använt har böjts fel eller när adjektivet an-
vänds på ett inkorrekt vis. Adjektiv är en ordklass som beskriver och klassificerar substantiv. Fel 
inom adjektivkategorin innefattar instanser där adjektivet är felanvänt och/eller felstavade adjek-
tiv, som quite istället för quiet.  

Oförståeliga/stavning av substantiv ingår i den ”övriga” kategorin där fel som består av enstaka 
belägg finnes. Det finns i uppsatserna ett antal meningar där innebörden går förlorad på grund av 
en anledning som är svår att härleda. I uppsatserna förekommer tillfällen där substantiv är felsta-
vade. Dessa hamnar i den övriga kategorin.  

De teoretiska utgångspunkterna beskrivna ovan kommer bidra studien med tillvägagångssätt 
för kategori-indelning av fel. Felanalysen är sättet på vilket felen samlas in och den grammatiska 
översikten motiverar indelningen i kategorier. En kategori som innehåller många fel pekar på vad 
studenter på universitetet finner svårt, vilket kan användas av lärare för att minska felen i framti-
den.  
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Syfte och frågeställningar 

I ljuset av bakgrund och litteraturöversikt kan det konstateras att engelskan är vanligt förekom-
mande på universitetet, både som undervisningsspråk och som språk i uppsatser. Inom natur- 
och teknikområden är detta tydligast. Följaktligen är syftet med den föreliggande studien att un-
dersöka hur många examensarbeten som skrivs på engelska vid institutionen för informations-
teknologi vid Uppsala universitet, samt deras grammatiska målspråksanpassning. Studien kombi-
nerar därmed forskningsöversiktens statistiska arbeten angående språkval med de språkliga 
grammatiska arbetena för att möjliggöra en diskussion om resultatets didaktiska konsekvenser i 
ljuset av värdering gjorda av modersmålstalare och forskare.  

Forskningsfrågorna som besvaras i undersökningen är följaktligen: 

1. Hur många examensarbeten på institutionen för informationsteknologi skrevs på engels-
ka respektive svenska mellan åren 2008-2015?  

2. Vilka grammatiska fel framkommer i en felanalys av examensarbeten på institutionen för 
informationsteknologi mellan åren 2008-2015? 

3. I vilken utsträckning är felen allvarliga och vilka didaktiska konsekvenser uppstår i ljuset 
av resultatet?  
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Metod 

För att operationalisera det ovan beskrivna syftet består materialet av publicerade examensarbete 
på den informationsteknologiska institutionen vid Uppsala universitet. Nedan följer en precise-
ring av metod, urval, genomförande, databearbetning och etiska hänsynstaganden. 

Metod för datainsamling  

För att kunna besvara frågan om språkval och grammatisk målspråksanpassning i uppsatser be-
hövs det två sorters data. Dels behövs det en lista över samtliga publicerade examensarbeten där 
språkval framkommer, dels behövs det tillgång till uppsatserna för att grammatiskt kunna granska 
dem. På den informationsteknologiska institutionens hemsida är det möjligt att navigera fram till 
en sida som presenterar alla publicerade examensarbeten mellan åren 2008-2015. Till samtliga 
examensarbeten finns länkar till en sida där uppsatsen fritt kan laddas ner. Från den sidan här-
stammar det material som genom analys kan besvara studiens forskningsfrågor. 

Urval  

Urvalet av uppsatserna publicerade på den informationsteknologiska institutionens hemsida be-
står i att samla in samtliga uppsatser för att procentuellt redovisa förhållandet mellan språkvalen 
svenska och engelska. För den grammatiska felanalysen är det nödvändigt att, för studiens om-
fång, begränsa urvalet av uppsatser som för den grammatiska forskningsfrågan granskas. Därmed 
har två uppsatser för varje år mellan 2008-2015 valts med undantag för år 2009 då endast en upp-
sats publicerades totalt. Den ingår inte i studien då den ensam skulle representera ett år som då 
inte kan jämföras med de övriga åren mellan 2008 och 2015. Urvalet av uppsatserna som genom-
går den grammatiska felanalysen har slumpvis valts med enda kravet att de är skrivna på engelska. 
Urvalet för varje uppsats består vidare i att resultatdelen valts ut för analys. Totalt är det 1000 ord 
från varje uppsats som samlats in och markerats för grammatiska fel.  

Totalt är det 14 uppsatser som studeras, varur 1000 ord alltså valts ut för grammatisk felanalys. 
Dessutom är uppsatserna enkom från en teknisk institution och dessutom begränsad till Uppsala. 
Att inkludera fler universitetsstäder, fler institutioner, fler uppsatser och fler ord hade inte varit en 
reell möjlighet då tid och utrymme är begränsade. Ett alternativ hade varit att den grammatiska 
felanalysen gjordes på färre ord i uppsatserna för att därmed kunna täcka in fler uppsatser i studi-
en. Risken med det valet är att analysen kan bli missvisande då det kan finnas enstaka stycken och 
kapitel i en uppsats med ovanligt många grammatiska fel eller inga alls. Att välja 1000 ord för ana-
lys möjliggör en rättvisare bedömning och visar om skribenten gör samma fel flera gånger eller 
om det helt är ett fel gjort på grund av tillfälligt bristande uppmärksamhet. Omfånget hindrar 
även en procentuell jämförelse med tidigare studier presenterade i forskningsbakgrunden, men 
möjliggör å andra sidan en jämförelse mellan felkategorierna.  
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Att just den informationsteknologiska institutionen valdes kan också ifrågasättas. Orsaken till 
det valet är att ämnet är starkt präglat av engelskan och en domän inom vilken svenskan förlorar 
till engelskans fördel. Om engelskan visar sig alltför bristfällig kan studiens resultat peka på vikten 
av en försvenskad vokabulär inom informationsteknologin eller på behovet av grammatiskt stöd 
till studenter som skriver på engelska. 

Genomförande  

Samtliga uppsatser finns publicerade på DiVA, digitala vetenskapliga arkivet, dit länken från den 
informationsteknologiska institutionens hemsida leder. För forskningsfrågan rörande språkval 
laddas uppsatserna enkom ned för att undersöka språkvalet. Den totala mängden uppsatser note-
ras sedan och i ett excel-dokument förs statistik över språkval. Då olika antal uppsatser publiceras 
varje år räknades den procentuella andelen engelska uppsatser för att göra en jämförelse möjlig.  

För felanalysens skull väljs två uppsatser från 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015 
slumpmässigt ut, varur 1000 ord ur resultatkapitlen kopieras och granskas. Felanalysen genom-
fördes på de 14 uppsatsernas 1000 utvalda ord. Grammatiska fel kopierades sedan över i ett ex-
cel-dokument till den kategori där felet var hemmahörande, alltså S/V-kongruensfel hamnade i 
S/V-kategorin och prepositionsfel hamnade i kategorin för prepositioner. Felen sätts därefter i 
relation till modersmålstalares uppfattning om felens allvarsgrad, samt till forskning om den for-
mella grammatikundervisningens roll i undervisning.  

Material, kontext och deltagare  

Det insamlade materialet består alltså av examensarbeten skrivna av studenter på den informa-
tionsteknologiska institutionen vid Uppsala universitet. Mer information om skribenterna än de-
ras namn och publiceringsår finns inte att tillgå. De insamlade uppsatserna behandlar ämnen som 
applikationsutveckling, hur olika TV-kanaler tillgängliggör sina program efter sändning och hur 
notifikationer från databaser kan effektiviseras. Innehåll och ämne i uppsatserna är inte relevanta 
för den föreliggande studien.  

Etiska hänsynstagande som görs vid insamling och analys av data består i att koda uppsatser-
na. Då de undersökta examensarbetena är publicerade på DiVA är de offentliga handlingar, men 
hänsyn bör likväl tagas till författaren. Kodningen är gjord på följande vis: uppsatser från samma 
år betecknas med året för publicering och bokstaven A eller B, därmed blir koderna för uppsat-
serna från 2008 2008A och 2008B.  

Databearbetning och analysmetod  

För studiens första forskningsfråga räknas uppsatserna skrivna på svenska och på engelska för att 
procentuellt kunna redovisa för frekvensen av språkvalet engelska. För studiens andra forsknings-
fråga används en grammatisk felanalys där samtliga grammatiska fel markeras och samlas in i ett 
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excel-dokument. Att klassificera ett ordval eller en verbböjning som grammatiskt inkorrekt kräver 
stöd från grammatikor. I litteraturöversiktens teoretiska utgångspunkter har kategorierna presen-
terats och det är dessa som används vid klassificeringen. De kategorier som används är: 

- S/V-kongruens 
- prepositioner 
- artiklar 
- verb 
- bindestreck 
- genitiv-s 
- adverb 
- pronomen 
- adjektiv 
- övrig (oförståeliga+stavning av substantiv). 

För att analysera den insamlade datan används tidigare forskningsresultat som jämförande materi-
al. Köhlmyrs och Johanssons och Geislers studier bidrar med en möjlig jämförelse mellan fel på 
högstadie- och gymnasiet och på universitetet. Westergren-Axelssons, Karlssons, Ruins och 
Thagg Fishers studier möjliggör en jämförelse mellan felkategorier på universitetsnivå. Thagg 
Fishers och Köhlmyrs studier bidrar vidare med en värderingsmöjlighet av felen då de mätt in-
föddas uppfattning om fel. Ruins studie är viktig i den föreliggande studiens kommentar om di-
daktiska konsekvenser av resultatet då hon sett att grammatikundervisning minskar fel inom 
samtliga kategorier. Samtliga tidigare forskning har bidragit med tillvägagångssätt för att undersö-
ka det studien ämnar undersöka. Skillnaden ligger i att tillvägagångssätten appliceras på annan 
data för bidra till ytterligare kunskap om engelsk målspråksanpassning och utbredning vid Uppsa-
la universitet. 

Kritik kan riktas mot felanalysen som metod. Metoden innebär att fokus enkom läggs på vad 
som görs fel och inte på vad studenterna gör rätt. I studien ägnas inget utrymme åt komplicerade 
grammatiska konstruktioner som görs rätt i uppsatserna, även om sådana förekommer. De fel 
som finns i uppsatserna och som samlats in kan inte helt okomplicerat klassas som fel, då det inte 
finns en möjlighet att veta om studenten gjort det på grund av bristande uppmärksamhet eller för 
att denne inte känner till engelskans grammatiska regler. Däremot kan kategoriseringen ”fel” 
styrkas om felet förekommer fler än en gång i den undersökta texten, vilket är en orsak till mäng-
den ord som studeras i varje uppsats. Att felanalysen används trots sina brister är för att den bi-
drar med viktig kunskap om vad som görs fel i uppsatserna och kan därmed uppmärksamma 
problematiska områden inom engelsk grammatik och rikta studenters och handledares uppmärk-
samhet mot dem för att i framtiden minska frekvensen av dessa. Relevansen av god grammatik 
minskar därmed risken att framstå som det som Köhlmyr (2001:341) beskriver som ”opålitlig och 
mindre kompetent”.  
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Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet av felanalysen med belägg och teorikoppling. Analyskapitlet är upp-
delat i enlighet med studiens forskningsfrågor, vilket resulterar i följande ordning: språkval, 
grammatisk målspråksanpassning och värdering av fel och deras didaktiska följder för engelskun-
dervisning. Under den andra frågeställningen presenteras belägg tagna ur uppsatserna. Beläggen 
är kodade för att garantera anonymitet. För att underlätta för läsaren presenteras datan i tabeller 
och figurer, vilket möjliggör en översikt över den insamlade datan.  

Uppsatsernas språk vid IT-institutionen 

På den informationsteknologiska institutionens sida för rekommendationer inför examensarbets-
skrivande rekommenderas studenten att skriva på engelska med argumentet att resultatet då kan 
spridas utanför Sverige. Spridning och läsning utanför Sverige kräver rimligtvis att språket är nå-
gorlunda grammatiskt korrekt och följer målsptråksnormer. Nedan presenteras resultatet för en 
språklig granskning av uppsatserna på den informationsteknologiska institutionens publicerade 
examensarbeten mellan åren 2008 och 2015 (med undantag för år 2009 då den endast publicera-
des en uppsats). Antalet uppsatser skiljer sig åt mellan åren och den totala mängden presenteras i 
parentes efter procenttalen i tabell 1.   

Tabell 1. Språkval i examensarbeten mellan åren 2008 och 2015 vid institutionen för informa-
tionsteknik vid Uppsala universitet. 

Kategori  Svenska  Engelska  Totalt 

2008  33,3% (2)  66,6% (4)  100% (6) 
2010  10% (1)  90% (9)  100% (10) 
2011  5,5% (1)  94,5% (17)  100% (18) 
2012  17,6% (3)  82,4% (14)  100% (17) 
2013  26,6% (4)  73,4% (11)  100% (15) 
2014  7,2% (1)  92,8% (13)  100% (14) 
2015  0% (0)  100% (11)  100% (11) 

Totalt  13,2% (12)  86,8% (79)  100% (91) 

Tabell 1 visar frekvensen av uppsatser skrivna på svenska och engelska. Resultatet visar att det 
skedde en ökning i antalet uppsatser skrivna på engelska under den undersökta perioden. Lägst 
andel engelska uppsatser var år 2008 och högst andel engelska uppsatser skrevs år 2015. Åren 
2012 och 2013 sjönk andelen engelska uppsatser till fördel för svenska och från 2012 till 2013 
fortsatte andelen att sjunka. Till 2014 ökade däremot andelen engelska uppsatser och nådde näs-
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tan samma siffra som år 2011, året innan det började sjunka. Till år 2015 uppnådde andelen eng-
elska uppsatser 100%.  

Vad tabell 1 även visar är att ett litet antal uppsatser kan ge stora utslag om den totala mäng-
den publicerade uppsatser är liten under ett år, exempelvis som år 2008 då det endast publicera-
des sex uppsatser. Men oavsett det totala antalet uppsatser publicerade under ett år är det under 
alla år vanligare med engelska uppsatser än med svenska.  

Åren 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015 kombinerade visar en fördelning till fördel 
för uppsatser skrivna på engelska. Under de sju åren beräknade i undersökningen har 86,8% av 
uppsatserna skrivits på engelska och 13,2% har skrivits på svenska. 

I relation till tidigare forskning om språkval på universitetet visar inte ovanstående siffror på 
nya och revolutionerande resultat. Tvärtom bekräftar en språkgranskning av den informations-
tekniska institutionens publicerade examensarbeten vad Salö och Jospehson (2013) och Gunnars-
son och Öhman (1997) konstaterade i sina undersökningar, nämligen att engelska texter ökar i 
andel vid Uppsala universitet inom IT. Salö och Josephson (2013) presenterar en siffra på 98% 
gällande publiceringar på engelska medan siffrorna i tabell 1 visar en siffra på 100%. Den höga 
siffran kan bero på att det är just det engelskdominerade IT-ämnet som studeras eller på att den 
föreliggande studien är gjord senare än de andra studierna. Å andra sidan kan siffrorna för 2013 
tabell 1 jämföras med Salö och Jospehsons motsvarande siffra för 2013, vilken är 98%. Siffran för 
studiens 2013 är 73,4%. Salö och Josephson fick alltså en högre frekvens engelska texter än vad 
som framkommer i den här studien. Orsaken kan vara att Salö och Josephson studerade samtliga 
författade texter, inklusive forskningsrapporter och övriga produktioner, medan den här studien 
är koncentrerad på publicerade examensarbeten. Det totala antalet texter är i den här studien är 
mer begränsad och bakom procenttalet 73,4 finns det 11 uppsatser (15 uppsatser totalt för år 
2013).   

Felanalysens resultat  

Felanalysen har resulterat i totalt 142 grammatiska fel, vilka kategoriserats i kategorierna presente-
rade i figur 1. För att möjliggöra en översikt över fördelning av fel i kategorierna presenteras det 
sammanställda resultatet i figur 1 nedan. Varje felkategori redogörs det sedan för i separata styc-
ken med belägg från uppsatserna.  
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Figur 1. Fördelning av fel i kategorier och uppsatser.  

Figur 1 visar hur de 142 grammatiska felen som finns i uppsatserna är fördelade. Kolumnen till 
vänster visar uppsatsens kod och varje år består av två uppsatser med koden året och bokstaven 
A eller B. Vad som kan konstateras generellt i figur 1 är att antalet fel var högst 2013 med 29 fel 
totalt, medan lägst antal finns i uppsatserna från 2011 med 12 fel totalt. Det finns ingen uppsats 
som har fel inom alla kategorier och det finns ingen uppsats som totalt saknar fel. Ingen uppsats 
är heller ensam om att innehålla ett specifikt fel. De två vanligaste felen, S/V-kongruens och pre-
positioner, finns i 11 av 14 uppsatser. Felet som det finns minst antal instanser av är adjektiv och 
”övriga”, vilka finns i fem, respektive fyra uppsatser av 14. Fel med genitiv förekommer i färst 
uppsatser, nämligen i uppsatserna 2008B och 2015B. Totalt sett har felen generellt ökat och gått 
från 22 år 2008 till 25 år 2015. I de kommande styckena redogörs det för de olika typerna av fel 
och deras fördelning i uppsatserna.  

S/V-kongruens 

Kongruensböjningen mellan subjekt och verb är fel i 32 av de 142 grammatiska felen i de stude-
rade uppsatserna. För flest kongruensfel står uppsatserna 2013B och 2015B med vardera sex 
kongruensböjningsfel. Uppsatserna 2013B och 2015B är dessutom två av de fyra uppsatserna i 

S/V-
kongr.

Prepo
sition

Verb Binde
streck

Artikel Prono
men

Adver
b

Geniti
v

Adjekt
iv

Övrig Totalt

2015A 3 1 3 - - - 1 - - - 8

2015B 6 1 1 2 - - 3 3 - 1 17

2014A - 1 1 1 - - - - - - 3

2014B 2 4 4 1 1 2 1 - 2 1 18

2013A 1 - - 1 - 1 - - 1 - 4

2013B 6 4 5 - 5 1 2 - 1 1 25

2012A 1 1 - 1 1 - - - - - 4

2012B 6 2 - 2 1 - - - 1 - 12

2011A 2 1 - 4 1 - - - - - 8

2011B - 1 - 2 - 1 - - - - 4

2010A - 1 - 1 - 3 - - - - 5

2010B 1 4 3 - 1 1 - - - 2 12

2008A 1 - - 1 2 - - - - - 4

2008B 3 - 4 1 3 3 - 3 1 - 18

Totalt 32 21 21 17 15 12 7 6 6 5 142
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undersökningen som innehåller flest fel med 26 respektive 17 fel. Det finns tre uppsatser som 
inte innehåller några kongruensfel, nämligen 2010A, 2011B och 2014A. De tre uppsatserna hör 
därutöver till undersökningens uppsatser som innehåller färst fel.  

De grammatiska fel som är S/V-kongruens kan vidare delas upp i tre underkategorier: subjekt 
och verb följer på varandra, subjekt med lång postmodifiering, samt verb placerat framför sub-
jekt. Subjekt som är direkt följt av verb utgör 13 av de 32 felen, subjekt med lång postmodifiering 
står för 18 fel, och verb placerat framför subjektet står för ett fel.  

Subjekt direkt följda av verb exemplifieras i (1) och (2) nedan.  

(1) Skew weight distribution is closely related to unbalanced lifting where one of  the practitio-
ners measured muscles is activated more than the other (2015B). 

(2) Instruments is a tool used for debugging, analyzing and proling (2011A). 

Kongruensfel med subjekt direkt följt av verb är vanligt förekommande med subjekt som är icke-
räkningsbara, som data och people. Dessa substantiv visar inte sin pluralform genom morfologi, 
utan genom vad de representerar och innebär. Exempel med ovan beskrivna substantiv är dock 
inte vanligt förekommande i den här undersökningen, utan majoriteten av kongruensfel före-
kommer med substantiv som dem exemplifierade i (3) och (4).  

Subjekt med postmodifiering exemplifieras i (3) och (4) nedan. 

(3) The focus of  this thesis was to recode the network so alterations of  the client-side of  the 
application was kept to a minimum (2010B). 

(4) The constraints in this section begins with S1 or S2 followed by a double colon :: to indi-
cate which type of  special ordered set it is (2012A). 

Att fel med subjekt följda av modifieringar är vanligt förekommande återfinns även i Thagg 
Fishers studie (1985:89). Orsaken till kongruensfel i meningar där subjektet är långt är att avstån-
det mellan subjekt och verb ökar och avståndet ökar därmed risken för kongruensfel. Detta är 
vanligast i fall där subjektets postmodifiering inte står i samma numerus som huvudordet som 
exempel (3) ovan.  

Felet med verbet framför subjektet finns i exempel (5) nedan.  

(5) Included in these 4 weeks was also investigating the found TV- channels and learning the 
concepts of  the Python language and Django Frame- work (2008B). 

Felet i (5) är alltså det enda kongruensböjningsfelet i vilket verbet föregår subjektet. Konstruktio-
nen innebär att adverbialet är placerat initialt i meningen och kan sägas vara en tämligen kompli-
cerad konstruktion. Konstruktionen innebär att verbet skrivs ut innan subjektet är utskrivet och 

!  25



skribenten har i fallet (5) använt singularböjning för ett långt subjekt i plural. Korrekt form skulle 
därmed vara were som då kongruerar med investigating […] and learning […].  

Prepositioner 

Totalt finns det 21 prepositionsfel i uppsatsernas undersökta delar. Flest fel har uppsatserna 
2010B, 2013B och 2014B med vardera fyra prepositionsfel. De tre uppsatser som saknar preposi-
tionsfel är uppsatserna 2008A, 2008B och 2013A. 2008A och 2013A är därutöver två av de upp-
satserna med färst grammatiska fel i undersökningen.  

Fel när det gäller prepositioner är uppdelade i följande kategorier: tillagd preposition, bortta-
gen preposition, samt fel preposition. Flest instanser finns av fel preposition med 16 instanser, 
borttagen preposition utgör tre instanser och två instanser finns av tillagd preposition. Fel prepo-
sition exemplifieras i (6) och (7) nedan.  

(6) Under the interview, (2014B) […]  
(7) To optimize and be more accurate in the terms on how the analysis works in general, more 

phones from different manufactures should be included in the testing to see if  the microphones 
differs much in comparison to each other (2013B).  

Prepositionen i exempel (6) bör istället bytas ut mot during, och prepositionen i exempel (7) bör 
bytas ut mot of. Det är just användandet av fel preposition som orsakar flest problem hos upp-
satsskribenterna och flertalet av dessa kan härledas till transfer, alltså direktöversättning från 
förstaspråket till målspråket (Abrahamsson 2009:271). Det innebär att det på inlärarens moders-
mål finns en preposition som används på ett sätt och det sättet överförs sedan på målspråket. I 
exempel (6) kan det därmed tänkas att skribenten till uppsats 2014B har svenska som modersmål 
då det är grammatiskt korrekt att på svenska skriva Under intervjun. Transfer är dock inte enda or-
saken till att fel preposition används då prepositioner sällan följer tydliga regler i språk, vilket även 
beskrivs ovan i teoretiska utgångspunkter.  

Borttagen preposition exemplifieras i (8) och tillagd preposition exemplifieras i (9). 

(8) If  the recipient wants to receive the message it's added X the network (2010B). 
(9) This traffic does not make much sense on a low-level view of  the network (though it’s still 

supported) so it's kept in on a minimal level (2010B). 

Vad som har skett i exempel (8) är att en preposition har utelämnats, nämligen to. I exempel (9) 
har skribenten adderat en preposition där det korrekta sättet att skriva hade varit to. Det är där-
med en kombination mellan en adderad preposition och fel preposition.  
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Verb 

Fel med verbkonstruktioner förekommer 21 gånger bland de 142 grammatiska felen i studien. 
Flest fel står uppsats 2013B för med fem verbfel och helt utan fel är uppsatserna 2008A, 2010A, 
2011A och B, 2012 A och B, samt 2013A. 2013B är dessutom den uppsats som har flest gramma-
tiska fel i undersökningen. Verbfelen kan delas in i tre kategorier beroende av typ, nämligen fel 
verb, fel tempus och felstavat. Flest fel finns inom kategorin fel verb med 14 fel, fem fel finns i 
tempusböjning och två stavfel finns totalt. Fel verbval exemplifieras i (10), (11) och (12) nedan. 

(10) The participants told that it would simplify the rescaling if  they were able to do so in xy-
axis by dragging the view on the edge (2014B). 

(11) […] there should not be any problems to make it up and running for Ios (2013B). 
(12) A rather big part of  the thesis was spent searching through the codebase and trying to 

figure out where things actually got done in the network (2010B), […].  

Vanligast är fel med ordval i verbfraser, vilket kan resultera i meningar som inte kan tolkas på ett 
korrekt vis. För att tolka ett felaktigt ordval krävs det ofta att läsaren har samma modersmål som 
skribenten då ordet har en liknande motsvarighet på modersmålet men ett annat användningsom-
råde. Vad som skett i exempel (10) är att said är utbytt mot told. Betydelsen är likartade men de 
används på olika sätt. Exempel (11) bör vara to get it up and running och exempel (12) bör vara was 
done.  

Fel tempus exemplifieras i (13) och (14). 

(13) […] it is set to failed (2013B). 
(14) […] and the reason why people would chose KeySafe rather than Keeper (2015A). 

Exempel (13) visar en skribent som inte behärskar infinitformen efter to. Korrekt hade varit att 
skriva to fail. I exempel (14) har skribenten använt preteritumformen av chose istället för den kor-
rekta infinitivformen choose. Båda felen visar därmed på samma sak, nämligen att böja ett verb i 
dåtid som inte bör böjas i dåtid. Å andra sida kan det tänkas att exempel (14) är ett stavfel då det 
saknas ett o i mitten av ordet, medan samma ska inte är troligt i (13) då skribenten lag till ändelsen 
-ed.  

Felstavat verb exemplifieras i (15). 

(15) The participants though that the Reference brush tool looked like a brush with a "jaeger 
sight", they found it hard to understand how it worked just by looking at it (2014B). 
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Totalt finns det två fel när det gäller stavning av verb och det är de ovan exemplifierade. Värt att 
notera är att båda felen förekommer i samma uppsats, uppsats 2014B, och att båda saknar en 
bokstav. Korrekt hade varit att skriva thought i exempel (15). 

Bindestreck 

Av undersökningens 142 fel är det 17 fel som involverar utelämnandet av bindestreck i en pre-
modifierad subjektsfras. Felet förekommer i 11 av 13 uppsatser och flest fel med bindestreck i en 
uppsats är fyra, vilket innebär att fördelningen är tämligen jämn. Nedan redovisas tre exempel på 
utelämnandet av bindestreck.  

(16) [… ] this tool was considered to be of  great value since it can provide playlists for a large 
amount of  TV-channels in a easy to use format without the need for developing a new tool for 
each TV-channel found (2008B). 

(17) without any pre instructions (2014B). 
(18) up to date information (2014A).  

Exempel (16), (17) och (18) exemplifierar subjekt premodifierade i frasen där förvirring kan upp-
stå vid läsning. Vid tal skulle dessa ord hänga samman på ett sätt som binder dem tydligare till 
varandra. I sina kontexter kan det dock vara oklart vad som hör till vad, men logiskt är att på ett 
tydligare vis binda samman premodifieringarna för att klargöra subjektet i satsen.  

Artikel 

I uppsatserna förekommer det totalt 15 grammatiska fel när det gäller användandet av artiklarna 
a/an och the. Uppsatsen 2013B är den uppsats som innehåller flest artikelfel med en siffra på fem, 
medan uppsatserna 2010A, 2011B, 2013A, 2014A och 2015B inte innehåller några artikelfel. De 
kategorier som artikelfel kan delas in i är dels a/an och the, dels adderade artiklar och borttagna 
artiklar. Fel med a/an exemplifieras i (19) och (20) nedan.  

(19) The login shall take user/pass and then set a api-key via the preferences (2011A). 
(20) During the testing phase the significance of  an fairly quite environment showed up 

(2013B).  

Ovan exemplifieras hur skribenterna använt sig av fel artikel. Ett efterföljande ord med ett initialt 
vokalt ljud bör föregås av an, medan ett initialt konsonantljud bör föregås av a. Vad författaren 
gjort i (20) är att använda an för att referera till huvudordet environment, men bortsett från att ordet 
är premodifierat av fairly quite. 

Exempel med adderad artikel finns i (21) och med borttagen artikel i (22). 

(21) The Figure 4 shows the main menu with simple temporary graphics (2013B). 
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(22) The application market for the smartphone is a fairly new market that did not exist X 
couple of  years ago with a lot of  opportunities (2013B). 

Vad som exemplifieras i (21) och (22) är dels addition av artikel, dels utelämnande av artikel. I 
(21) bör The tas bort och i (22) bör det adderas artikeln a innan couple. Vad som är nämnvärt är att 
felen förekommer i samma uppsats och att skribenten inte tycks lärt sig behärska användandet av 
artiklar.   

Pronomen 

Fel med pronomen förekommer i 12 av de 142 felen. Flest pronomenfel har uppsatserna 2008B 
och 2010A med tre respektive fel. Fel med pronomen kan kategoriseras i fel val och i utelämnan-
de av pronomen. Fel pronomen utgör åtta av de 12 felen och utelämnande utgör resterande. Fel 
pronomen exemplifiera i (23), (24) och (25). 

(23) For example, each students could start with at score of  100 (2013A). 
(24) As seen in figure 3.1, the whole process begins with the Visualizer sending a subscription 

request to the Monitor, who acknowledges it with a reply (2010A). 
(25) This is probably because the Menu bar follows the regular standard of  how a Menu bar 

usually looks like (2014B). 

Korrekt val i (23) skulle varit att skriva all/every, i (24) that/which, och i (25) what. Tolkning och för-
ståelse kompliceras inte nödvändigtvis av valen ovan, men valen resulterar i konstruktioner som 
inte förespråkas av grammatikor. Who är ett pronomen som föregås av animata subjekt, vilket 
inte the Monitor är. Looks like är ett uttryck som föregås av what, och skribenten i exempel (25) har 
troligtvis blandat ihop how…look och what…looks like. Each syftar på en singular form av ett sub-
stantiv och i exempel (23) framgår det att substantivet står i plural.  

Utelämnande av pronomen exemplifieras i (26) och (27).  

(26) Even considering X it includes some addressing information about the appropriate chan-
nel for the message, such a large size is hardly acceptable (2011B). 

(27) This design choice was motivated due to the interest X lies in live data, and therefore buf-
fering it is of  no concern (2010A). 

Vad som exemplifieras i (26) och (27) är utelämnande av that. Båda exemplen bör inledas med that 
då de är fraser med finita verb. Att utelämna that komplicerar inte nödvändigtvis förståelse, men 
resulterar likväl i grammatiskt inkorrekta meningar. 
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Adverb 

Av de 142 grammatiska felen i uppsatserna är det sju fel som involverar adverb. Dessa sju fel är 
koncentrerade på fyra av de 14 uppsatserna, vilket innebär att felet inte är vanligt förekommande 
utan tämligen bundet till skribenten. Av de fel involverande adverb som förekommer är fyra böj-
da som adjektiv, två är stavfel och ett är utelämnande av adverb. Nedan finns ett exempel på  två 
felböjda adverb i (28) och (29), ett stavfel i (30), samt utelämnande i (31).  

(28) […] it could be useful to be able to see how even two muscles are activated (2015B). 
(29) […] tags which are reasonable cheap (2015A). 
(30) […] been to short to be able (2015B) […]. 
(31) To be able to port the game the library LibGDX was used X described in the background 

section (2013B). 

Korrekt form av (28) är evenly, av (29) är reasonably, och av (30) är too. I (31) har skribenten uteläm-
nat as. I de två första exemplen har adjektiv använts istället för adverb, vilket inte stör tolkning 
och förståelse i exempel (29). I exempel (28) kan däremot förståelse försvåras då even och evenly 
inte betyder liknande sak. I likhet med exempel (29), hindras inte tolkning i exempel (30) då to 
och too visserligen har olika grammatiska funktioner, men vid uttal skulle de betyda samma sak. 
Förståelse är heller inte problematisk i (31), även om as fyller en viktig funktion.  

Genitiv–s 

Genitiv markeras i engelskan med -’s eller -’ beroende på föregående bokstav. I undersökningen 
finns det sex fel med användning av eller utelämnandet av -’ och dessa instanser är koncentrerade 
på två uppsatser, nämligen 2008B och 2015B med tre fel vardera. I tre av fallen handlar det om 
att skribenten adderat ett -’ där det inte bör finnas, och i tre av fallen handlar det om att skriben-
ten utelämnat -’. Addition exemplifieras i (32) och utelämnande i (33). 

(32) […] this since it should relate better to the bar graphs orientation (2015B) […].  
(33) […] there are two different way's that SVT uses to mark that there is a video stream for a 

specific TV-show (2008B). 

Noteras bör att addition förekommer endast i uppsats 2008B och utelämnande endast i uppsats 
2015B. Felen som skribenterna gör är alltså genomgående och koncentrerade. I exempel (32) har 
skribenten utelämnat en genitivkonstruktion på ett substantiv som kan vara antingen i singular 
eller i plural. I singular är korrekt form graph’s och i plural är korrekt form graphs’. Då skribenten 
inte finns att fråga om intention, går det inte att tolka om substantivet bör stå i singular eller i plu-
ral. Oavsett intention visar exemplet likväl på ett fel när det gäller genitivformen.  
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I exempel (33) har skribenten till uppsats 2008B adderat en genitivmarkering till ett subjekt 
som står i plural, vilket resulterar i att formen egentligen innebär att subjektet står i singular geni-
tiv. Att subjektet skulle stå i singular genitiv skulle inte vara logiskt då skribenten har en mening 
där subjektet föregås av ett räknetal, alltså two. 

Adjektiv 

Fel som involverar adjektiv utgör sex av 142 grammatiska felen. Dessa sex fel är koncentrerade på 
fem uppsatser och flest adjektivfel har uppsats 2014B. Två av de sex felen är stavfel, medan fyra 
är felvalda adjektiv, möjligtvis som en följd av annan användning på skribentens modersmål. De 
två stavfelen visas i (34) och (35), och i (36) exemplifieras ett felvalt adjektiv.  

(34) The only requirement being that the tokens are incrementable (2013A). 
(35) During the testing phase the significance of  an fairly quite environment showed up 

(2013B).  
(36) The most important step in the pre-study is to investigate exactly how much TV- bro-

adcasts that are available in their full and in which form (2008B). 

Exempel (34) är felstavat och bör stavas incremental och (35) bör stavas quiet. Exempel (36) är ett 
felvalt adjektiv och bör istället för full antingen vara whole eller full följt av ett substantiv då full inte 
fungerar ensamt. Ett felanvänt adjektiv kan vara svårt att tolka medan felstavade är enklare. Orsa-
ken är att felanvända adjektiv kan betyda en helt annan sak än skribentens intention, medan ett 
stavfel som quiet innehåller en omkastad bokstavsföljd.  

Övrig  

I kategorin övrig finns fem fel, varav två involverar substantiv och tre är meningar utan tydlig or-
sak till tolkningssvårighet. De två substantivfelen återfinns i samma uppsats, uppsats 2010B, me-
dan de svårtolkade meningarna finns i uppsatserna 2013B, 2014B och 2015B. Samtliga fel redovi-
sas nedan.  

(37) The speed of  transferring in the old network is not really translatable to real speeds 
(2010B). 

(38) In the new implementation the time taken to send a packet of  size Size  over a link with 
bandwidth Bandwidth  is simply dened as (Size=Bandwidth ) 1000 miliseconds (2010B). 

(39) The think aloud technique used can be argued if  it is useful since people tend to stop 
talking when they are stuck on a problem (2015B). 

(40) The main problem was not in how to clear an entire segmentation but in how to undo the 
last segmentation operation worked (2014B). 
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(41) So as a developer with the problem of  choosing the right library to develop for multiple 
platforms some time and preparation should be spent to decide which of  the platforms that 
should be the main target to deploy for is a good start (2013B). 

Felens allvarsgrad och didaktisk betydelse för engelskundervisning 

Värdering är det sista steget i en felanalys och har en didaktisk relevans då den pekar på vad som 
kan fokuseras på i språkgranskning av uppsatser och om det är nödvändigt att åtgärda de fel som 
görs, eller om de inte har någon inverkan på förståelse av innehåll. Vad undersökningen visar är 
resultat som liknar Köhlmyrs (2001) och Johanssons och Geislers (2009). Skillnad i frekvens och 
ordning finns men gemensamt mellan Köhlmyr, Johansson och Geisler och den föreliggande 
studien är att verb, S/V-kongruens, prepositioner, artiklar och genitiv är komplicerade gramma-
tiska konstruktioner för engelskinlärare. Vad som framkommer i studien är att felens ordning på 
universitetstexter skiljer sig från felens ordning som framkommer i undersökningar på högstadie- 
och gymnasienivå. I tabell 2 redovisas studiens ordning. 

Tabell 2. Fördelning av andelen fel. 

Kategori  Procentandel 

S/V-kongruens 22,5% 
Prepositioner 15%  
Verb  15% 
Hyphen  12% 
Artiklar  10,5%  
Pronomen  8,5% 
Adverb  5%  
Genitiv  4% 
Adjektiv  4% 
Övrig  3,5% 

Vad som framkommer i tabell 2 är att S/V-kongruens är den kategori med flest antal fel. I Thagg 
Fishers studie (1985) framkommer det att fel i den kategorin graderas som allvarliga när infödda 
engelsktalare tillfrågades. Det innebär att fokus kan läggas på att lära ut konstruktionen till uni-
versitetsstudenter som ännu inte behärskar konstruktionen till fullo. Vissa av kongruensfelen kan 
vara slarvfel och att en noggrannare genomläsning kan minska frekvensen därav. Å andra sidan är 
texterna examensarbeten, vilket innebär att de genomgått flera genomläsningar. S/V-kongruens 
är vidare en grammatiska konstruktion som hamnar långt ner på Kraschens (1981) utvecklingsse-
kvens, vilket bör bidra till att mer fokus läggs på att inlärare tillgodogör sig den.  
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Prepositionsfel hamnar på en delad andraplats i undersökningen tillsammans med verb, vilket 
är en skillnad från Köhlmyrs studie där verb hamnade på första plats. Å andra sidan räknar 
Köhlmyr S/V-kongruens till verbkategorin, men av anledning av frekvensen i den här studien 
räknas de till en egen kategori. Oavsett uppdelning bekräftar den här studien tidigare forskning 
och att verb är problematiskt för inlärare av engelska. Köhlmyr (2001:338) pekar på allvaret med 
verbfel och hävdar att verbfel är de värsta felen enligt infödda engelsktalare. Detta på grund av att 
fel verbval eller verbform påverkar hela meningen och kan försvåra förståelse av innehållet.  

Prepositionsfel, som är lika frekventa som verbfel, kan sägas tillhöra lexikon snarare än morfo-
logi då de tillhör fasta fraser och är språkspecifika. Fel preposition kan försvåra tolkning av inne-
håll och skribenten kan placera ett föremål i fel relation till något. Exempel (6) som diskuterats 
ovan, under the interview, är ett sådant exempel. Även om intervju inte är ett konkret föremål uppstår 
missförstånd om mottagaren inte är bekant med hur prepositionen under används på skribentens 
förstaspråk. Prepositioner lärs bäst ut som lexikon i engelskundervisningen (Estling Vannestål, 
2007:378). 

Utelämnandet av bindestreck i premodifieringar till subjektfrasens huvudord är förvirrande av 
den anledningen att det är problematiskt att veta vad som är huvudord och vad som är premodi-
fieringar. I tal skulle inte felet märkas, men i skrift krävs det att läsaren går tillbaka i meningen och 
i värsta fall tvingas gissa vad som hör till vad.  

Artiklar kommer på femteplats i undersökningen, vilket innebär att de hamnar längre ner än 
vad de gjorde i Köhlmyrs studie. Inom kategorin artiklar värderas fel olika av infödda engelsktala-
re och värst anses användandet av an då det inte ska användas vara (Köhlmyr, 2001:339). A air-
plane är därmed mer accepterat än an radio. Att använda an är däremot inte vanligt förekommande 
i studien, vilket skulle innebära att artikelfelen inte är av en allvarlig grad. Vidare visar Köhlmyr 
(2001:339) i sin undersökning att inlärares oförmåga att använda eller inte använda the vid rätt 
substantiv är ansett allvarligt bland infödda engelsktalare. Det handlar i dessa fall om specifik eller 
generisk referens, vilket alltså är ett allvarligt fel och komplicerat att lära in då konstruktionen är 
språkspecifik.  

Pronomen är näst på listan, följt av adverb, genitiv och adjektiv. Dessa kategorier är inte van-
ligt förekommande i undersökningen och förekommer inte i alla uppsatser. Kategorierna adjektiv 
och adverb har former som ofta blandas samman av studenterna i undersökningen, vilket innebär 
att ett adjektiv används som ett adverb och vice versa. Om detta är lexikon eller morfologi kan 
diskuteras, men de anses allvarliga av läsare som inte har engelska som modersmål (Köhlmyr, 
2001:340).  

Övrig kategori inkluderar, som tidigare nämnt, meningar som är svåra att tyda på grund av en 
kombination av fel, samt felstavade substantiv. Allvarligast är meningar som inte går att tyda då 
orsaken till felen är svåra att härleda. Stavfel i kategorin övrig är inte av allvarlig karaktär då orden 
fortfarande kan utläsas utan svårighet. Därmed tillhör innehållet i kategorin övrig två ytterligheter 
när det handlar om tolkning och förståelse.  
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Oavsett grammatiska fel i studentuppsatserna och dess grad av allvar och påverkan på förstå-
else och tolkning, kan det konstateras att fokus på ovan förklarade grammatiska regler kan mins-
ka dessas frekvens, vilket Ruin visat i sin studie. Att engelska är det språk som de flesta väljer i 
examensarbeten framgår i tabell 1 och 2015 skrevs 100% av uppsatserna på engelska. Fel i exa-
mensarbetena är, som visats i figur 1 vanliga och förekommer i samtliga uppsatsers resultatdel 
även om frekvensen varierar mellan uppsatserna. Köhlmyr (2001:341) diskuterar allvaret av fel 
och har belägg för att vissa är värre än andra, men generellt kan det konstateras att fel i skriven 
text, oavsett allvarsgrad, resulterar i att they make the learner appear less competent and reliable. Därmed 
är det av vikt att grammatiskt genomläsning av examensarbeten på engelska ägnas mer tid för att 
inte riskera att författaren uppfattas vara inkompetent och opålitlig. Åtgärder kan även förebygga 
att felen görs, både på universitetsnivå och på gymnasienivå, om undervisnings riktas mot de 
grammatiska fel som existerar på båda nivåerna.  
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Diskussion 

Vad som är tydligt i analysen av resultat är att andelen engelska uppsatser ökat på den informa-
tionsteknologiska institutionen mellan åren 2008 och 2015, samt att grammatiska fel finns i samt-
liga undersökta uppsatser, men till varierande grad. Felen som görs påverkar i vissa fall förståelse 
och tolkning av innehåll i examensarbetena, samt pålitligheten i uppsatsen och kompetensen hos 
författaren. Felen uppnår inte alltid en hög procent sett till den totala mängden ord, men förhind-
rar i vissa fall tolkning och förståelse av innehåll. Resultatet pekar ut problematiska områden i 
engelskan som förekommer hos studenterna och tidigare forskning visar att didaktiska åtgärder, 
som formell grammatikundervisning, kan minska frekvensen av fel.  

Likt beskrivet i bakgrunden existerar engelskan inte i svenska språket till någon större ut-
sträckning, utan snarare används engelskan istället för svenskan i vissa domäner. Att engelskan 
används i vissa domäner istället för svenskan är ingen ny företeelse och engelskan har existerat 
som språk i Sverige sedan 1800-talet, medan den sedan 1940-talet dominerat som avhandlings-
språk. Den här undersökningens syfte har därmed varit att undersöka engelskans utbredning och 
grammatisk målspråksanpassning i examensarbeten inom en domän där engelskan dominerar. 
Parallellspråkighet, idén om att svenskan kan existera samtidigt som engelskan inom vetenskapen 
men att svenskan bör vara meriterande, tycks inte vara fallet vid den undersökta institutionen där 
engelskan uppmuntras på bekostnad av svenskan.  

I relation till språksituationen i Sverige visar undersökningen på liknande resultat som Salö 
och Josephson, samt Gunnarsson och Öhman visar. Engelskan har ökat vid den informations-
teknologiska institutionen och tendenser som kan skönjas i resultatet är att engelskans dominans 
kommer att fortsätta. Domänförlust finns det stor risk för och svenskans roll som samhällsbä-
rande språk kan inte sägas vara fallet inom informationsteknologi. Allvarligt är detta då studier 
visat att svenskar tenderar att överskatta sin förmåga i engelska, samt att en person som inte har 
tillgång till sitt modersmål hamnar i underläge i akademiska sammanhang.  

I relation till tidigare forskning som berör språkval vid svenska universitet visar procenten vid 
den informationsteknologiska institutionen en lägre siffra än vad Salö och Josephson visar.  
Gunnarsson och Öhman visar i sin studie från 1997 att naturvetenskaperna är de områden inom 
vilka engelska är vanligast förekommande. Sammanräknat mellan åren 2008 och 2015 skrevs 
86,8% av uppsatserna på engelska medan Salö och Josephson visar att 98% av texterna inom 
datavetenskapen under 2000-talet är engelska texter. De inkluderar samtliga forskningsrapporter 
och avhandlingar, vilket innebär att de undersöker texter författade på högre nivå än examensar-
betena. Å andra sidan visar datan från 2015 i den föreliggande undersökningen att 100% av upp-
satserna skrevs på engelska, vilket är en högre andel än den redovisad i Salö och Josephsons un-
dersökning. Uppmuntran till att skriva på engelska vid den informationsteknologiska institutionen 
har därmed givit resultat på språkval, vilket föranleder frågan om grammatiska kvaliteter och mål-
språksanpassning i uppsatserna. Gunnarsson och Öhman (1997:47) pekar dessutom på att det vid 
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samtliga fakulteter är ovanligt att anlita en språkgranskare och att det förekommer färst gånger på 
den tekniska- och naturvetenskapliga fakulteten.    

I relation till tidigare forskning som berör grammatiska fel i uppsatser skrivna på engelska i 
Sverige visar den här undersökningen på liknande tendenser. Gemensamt för studier på engelska 
skrivna på högstadiet, gymnasiet och universitetet är att S/V-kongruens, prepositioner och artik-
lar är problematiska. Köhlmyr (2001) och Johansson och Geisler (2009) visar att det på högstadie- 
och gymnasienivå är verb, S/V-kongruens, artiklar och stor bokstav som är de kategorier med 
flest fel. Westergren-Axelsson (2000), Karlsson (2001), Ruin (1996) och Thagg Fisher (1985) har 
genomfört studier på universitetsnivå där slutsatserna är desamma; S/V-kongruens, prepositioner 
och artiklar är de kategorier med flest fel i engelska texter. Oavsett när studierna är genomförda 
är resultaten alltså liknande och visar vart lärare bör rikta sin grammatik-undervisning. Den före-
liggande studien visar att studenter på den informationsteknologiska institutionen vid Uppsala 
universitet uppvisar liknande ordning i de grammatiska kategorierna men även på ett undantag, 
nämligen det att s-genitiv inte är problematiskt i fler uppsatser än två. Inte heller stor bokstav, 
som Johansson och Geisler (2009) listar som problematiskt, visar sig vara problematiskt i de un-
dersökta uppsatserna. Att s-genitiv behärskas i uppsatserna och att S/V-kongruens visar en hög 
felfrekvens motsäger Krashens utvecklingssekvens (1981), likaså att användandet av artiklar, som 
visar sig svåra i undersökningen, bör ha lärts in innan s-genitiv motsäger Krashens utvecklingsse-
kvens. 

Varje uppsats granskad individuellt visar på skillnader i felfrekvens. Fyra uppsatser av 14 har 
17 fel eller fler per 1000 ord, medan resterande har 12 eller färre fel per 1000 ord. En uppsats är 
sällan helt felfri, oavsett noggranna genomläsningar, vilket bör tagas i beräkning vid bedömning 
av resultatet. Att ha fem fel eller färre, vilket sex uppsatser av 14 har, kan därmed vara misstag/
slarvfel och inte kräva någon didaktisk åtgärd utan enkom kräva att felet påpekas för studenten. 
Modersmålet för dessa studenter kan vidare vara engelska eller så kan den låga felfrekvensen bero 
på mer grammatisk kunskap i engelska eller hjälp vid författandet. Vad som talar emot att förfat-
tarna till de sex uppsatserna med färst fel har engelska som modersmål är att felen tillhör katego-
rier som vanligtvis är automatiserade hos infödda engelsktalare. De fyra uppsatser som innehåller 
fler än 17 fel tenderar upprepa fel inom samma kategorier, vilket kan tyda på en kunskapslucka. 
En eventuell kunskapslucka kan förhindras med grammatiska åtgärder. Grammatiska åtgärder 
kan därmed innebära att skillnader i språkbehärskning minskas och att studenterna skriver på mer 
liknande villkor.  

Didaktiska åtgärder bör i ljuset av det ovan beskrivna vidtagas inom de kategorier med flest 
fel, både på gymnasienivå och på universitetsnivå. Ruins studie (1996) är en longitudinell studie på 
universitetsstudenters texter som visar att grammatikundervisningen minskar andelen fel inom 
kategorierna prepositioner, S/V-kongruens, adjektiv och adverb, vilka är kategorier med hög an-
del fel i den föreliggande undersökningen, vilket ger stöd åt ett förslag till ökad grammatisk un-
dervisning på universitetsnivå. På gymnasienivå kan engelsklärare rikta sin undervisning mot delar 
av grammatiken som tenderar att följa med studenter till högre utbildningsnivåer. Detta trots att 
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läroplanen inte uttryckligen förespråkar formell grammatikundervisning. Även om studenterna 
vid den informationsteknologiska institutionen inte nödvändigtvis studerat vid svenska gymnasier 
är utvecklingssekvenserna i engelska liknande. Då samtliga studier i forskningsbakgrunden och 
den föreliggande studien visar på liknande tendenser bör det inte ifrågasättas var behovet av 
grammatikundervisning finns, nämligen det som samtliga undersökningar har gemensamt: S/V-
kongruens och prepositioner. Vid S/V-kongruensfel är det främst långa subjekt som orsakar svå-
righeter, både i Thagg Fishers studie och i den aktuella studien, och behovet av att kunna identifi-
era subjektet i satser konkretiserar problematiken med S/V-kongruens. Å andra sidan är S/V-
kongruensfel som involverar simpla konstruktioner, av Thagg Fisher beskrivna som automatise-
rade av infödda engelsktalare (1985:184), mest störande för kommunikationen.   

För att ytterligare stärka den formella grammatikens roll för examensarbetsskrivande på uni-
versitetsnivå visar Abrahamsson på att det finns positiva effekter med formell språkundervisning 
oavsett nivå (2009:192). Köhlmyr menar vidare att felanalysens andra steg, identifiering av fel, är 
ytterst viktig för att undvika upprepning av fel i framtiden, både för skribenten själv, lärare och 
forskare (2001). Av vikt är detta för studenter vid den informationsteknologiska institutionen då 
de arbetar inom en domän som är starkt präglad av engelska och att det därmed kan tänkas att de 
i framtiden kommer att använda engelskan. Den föreliggande studiens resultat visar vad studenter 
har svårast för, vilket är S/V-kongruens, prepositioner och verb. Dessa är områden som tidigare 
bevisats vara svåra men som med didaktiska åtgärder minskar, oavsett på vilken utbildningsnivå 
kategorierna ägnas tid åt. Det innebär att lärare på olika stadier kan ta del av resultatet och rikta 
sin engelskundervisning mot språkliga områden som fortsätter att vara problematiska på universi-
tetsnivå.  
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Konklusion 

Vad undersökningen visar är att det vid den informationsteknologiska institutionen under 2015 
skrevs 11 examensarbeten och att samtliga skrevs på engelska. Studenterna uppmanas till att skri-
va på engelska, men upplyses även om att den språkliga kvaliteten är viktigare än valet av språk. 
Därmed bör alltså en student som inte känner sig hemma i det engelska språket antingen ta hjälp 
av Uppsala universitets Språkverkstad eller välja att skriva på svenska för att inte riskera ett bra 
betyg på grund av språkliga brister.  

Vad studien mer kan visa är att fel som förekommer på högstadie- och gymnasienivå existerar 
även på universitetsnivå, vilket indikerar att studenter borde erbjudas grammatiskt stöd vid skri-
vande på engelska och att lärare på gymnasiet bör rikta sin undervisning mot problemområden 
som fortsätter att existera på universitetsnivå. Då tidigare forskning visar att formell grammatik-
undervisning minskar andelen fel, kan alltså formell grammatikundervisning med fördel erbjudas 
studenter på universitetsnivå, samt användas av lärare på gymnasienivå. En möjlig förbättring 
skulle vidare kunna vara ett resultat om läroplanen uttryckte konkretare mål gällande grammatik 
och en mer formell undervisning. Men oavsett läroplanens konkreta/icke-konkreta riktlinjer för 
grammatikundervisningen i engelska pekar ovan presenterade resultat ut problematiska områden, 
vilket kan vägleda engelsklärare. 

En slutsats som inte dras, eller ens kan dras, efter undersökningen är att svenska bör vara det 
obligatoriska språket för uppsatsskrivande på IT-institutionen då detta riskerar att försätta Sverige 
på efterkälken på den globala marknaden där engelska används som lingua franca. Å andra sidan 
behöver den grammatiska sidan av engelskan stärkas för att inte riskera att minska trovärdigheten 
i uppsatserna, vilket enligt Thagg Fisher annars kan ske. En risk med uppmuntran till att använda 
engelska är att studenter som inte behärskar engelska riskerar att presentera sina resultat på ett 
sämre vis, jämfört med studenter som är säkrare på engelska. Skillnader studenter emellan visas i 
den föreliggande undersökningen där felprocenten varierar kraftigt mellan uppsatserna. Att välja 
att skriva på engelska är följaktligen ett val som skapar spridningsmöjligheter, men som även kan 
begränsa en student.  

Det finns språkliga aspekter som inte redovisas i indelningen i felkategorierna i uppsatsens 
analysdel, vilka innefattar ordval och syntax. Det finns tydliga skillnader i ordförrådet och vissa 
uppsatser utmärker sig med ett rikt, varierat och akademiskt ordförråd, medan andra uppsatser 
innehåller vardagliga ord och icke-idiomatiska uttryck som vanligtvis inte förekommer i akade-
miska uppsatser. Även kommatering, satsradning och meningsfragment förekommer i vissa upp-
satser, men då dessa ibland kan användas för stilistiska effekter har de inte tagits med i felanaly-
sen. Slutligen har uppsatsskribenterna hanterat engelskans sammandragningar på olika vis och i 
vissa uppsatser skrivs I’m, medan det i andra skrivs I am. Dessa former hör hemma i olika stilistis-
ka områden, men då inga instruktioner angående sammandragningar finns har dessa inte analyse-
rats då de är grammatiskt korrekta former. En analys av ordval och syntax hade troligtvis visat på 
samma skillnader mellan felfrekvens och uppsats och därmed styrkt den ojämlikhet som fram-
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kommer av resultatet. Men då en sådan undersökning skulle resulterat i en stilistisk analys uteslöts 
den då grammatik var i fokus.  

Vidare forskning som kombinerar analys av språkval och grammatik i samma uppsatser be-
hövs då studier därav är få. Att kombinera dessa möjliggör att argument för eller emot engelskans 
utbredning kan göras med stöd från empiri. Är engelskan god kan dess utbredning och val upp-
muntras utan konsekvenser, medan det om engelskan är alltför bristfällig innebär att en students 
modersmål och språkliga kvalitet bör premieras. Fler longitudinella studier, likt Ruins, kan vidare 
stärka grammatikundervisningens roll och eventuellt få teknologiska institutioner att fokusera 
mer på akademiskt skrivande på engelska för att förbättra paketeringen av deras undersökningar 
och resultat. Att undersöka engelskan på andra institutioner än den engelska är av vikt av den an-
ledningen att ett undermåligt språk riskerar sänka en annars välgjord och viktig undersökning.  

Slutligen kan det konstateras att engelskan, i en globaliserad värld där mobilisering förflyttar 
folk mellan olika länder och universitet, där domäner domineras av engelskt lexikon, och där uni-
versitet vill sprida undersökningar och slutsatser utanför landgränsen, är ett bra hjälpmedel. Men 
för att på ett önskvärt sätt sprida kunskap från och förtroende för ett lärosäte bör kunskapen vara 
förpackad på ett fördelaktigt sätt, vilket kan göras med hjälp av målspråksenlig grammatik. Att 
helt undvika engelskan är inte lösningen, utan lösningen ligger hos pedagoger på alla nivåer som 
arbetar med språk och som tar del av felanalyser som visar var den grammatiska undervisningen 
bör lägga sitt fokus. Språkliga åtgärder kan även förläggas till universitetet där studenter på insti-
tutioner där engelskan premieras får stöd under skrivandet eller rent av översättningshjälp efter 
att ha skrivit på sitt modersmål. På så vis skulle automatiserade fel som får skribenten att framstå 
som ”inkompetent och opålitlig” undvikas och målspråksnormen uppnås. Didaktiska åtgärder 
inom de kategorier med flest fel kan bidra till mer målspråksenliga texter på olika nivåer i utbild-
ningsväsendet och empirisk data, likt den i den föreliggande studien, pekar på var behovet finns.  
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