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Sammanfattning 
Det har under många år funnits en diskurs i samhället om huruvida ungdomar skriver 
sämre nu än vad de gjorde förr i tiden. Det har även funnits en diskurs om ungdomars 
sätt att skriva har förändrats i och med ökade internetvanor och nya tekniska 
hjälpmedel som slagit igenom under de senaste 20 åren. Ansatsen till denna studie har 
därför varit att försöka bidra med kunskap i ämnet ungdomars skriftspråk genom att 
studera om svenskelever har förändrat sitt skriftspråk. För att kunna se om en 
förändring skett valdes därför elevtexter skrivna i nationella proven i svenska ut som 
analysobjekt. Avgränsningen gjordes på grund av att alla elever som läser svenska på 
gymnasiet någon gång skriver nationella prov i svenska. För att studien skulle 
representera elever från olika gymnasieprogram och olika svenskkurser gjordes ett 
slumpmässigt urval, där elevtexter från olika gymnasieprogram och olika 
gymnasieskolor valdes ut som studieobjekt. Elevtexterna är hämtade från tre olika 
årtal 1999, 2007 och 2015 för att dels kunna ge ett så trovärdigt resultat som möjligt, 
dels kunna se om en förändring i elevers skriftspråk hade skett från det att internet 
började användas av fler personer till nutid när näst intill alla använder internet på en 
daglig basis. Studien har använt sig av en kvalitativ textanalys med kvantitativa 
inslag. Detta har gett studien ett mer övergripande resultat där både skriftliga 
företeelser som exempelvis elevernas användning av versal men också ordföljden i 
texterna har analyserats. Studiens resultat visar att elevernas skriftspråk inte har 
förändrats särskilt mycket, utan att skriftspråket i det stora hela är detsamma under 
alla tre årtalen som studerats. Det finns dock tendenser i skriftspråket som visar på att 
vissa delar kan komma att förändras, men att man inte kan dra några större slutsatser 
av det resultat som framkommit.  
 
Nyckelord: nationella prov, skriftspråkliga förändringar, internet, medieteknologiska 
förändringar, sociolingvistik.  
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1 Inledning 
Under de senaste åren har jag som blivande ämneslärare i svenska ofta hört tesen att 
ungdomar skriver sämre nu än vad de gjorde för x antal år sedan. Samtidigt visar 
studier att dagens ungdomar läser och skriver mer än föregående generationer gjorde, 
men på ett annat sätt i och med dagens användning av internet, sociala medier och 
datorspel online. Ny teknik har medfört en språklig förändring som innebär att 
personer tycks skriva och läsa oftare och mer än tidigare. Detta är något som är 
särskilt tydligt bland ungdomar, eftersom de anses ha lättare att ta till sig den nya 
tekniken (Bellander, 2006).  
 
Att nya språkförändringar upptas och sprids med hjälp av ungdomar gör att frågan 
ofta ställs om och hur språket kommer att förändras. I diskursen som förs om 
ungdomars sätt att skriva framkommer det att det finns en rädsla för att skriftspråket 
kommer att försämras i och med att det förs in nya uttryck i språket, så som slang och 
förkortningar, när ungdomar skriver privat. Samtidigt finns det forskning som visar att 
ungdomar kan avgöra när de skall använda sig av ett korrekt skriftspråk och inte. 
Detta tyder på att ungdomar inte kommer att försämra skriftspråket genom att införa 
dessa nya skriftliga företeelser, utan att de kommer att fortsätta skriva på ett sätt 
privat, där de kanske använder mer slang, talspråk och förkortningar, men att de i 
skolan och andra sammanhang som kräver det kommer att fortsätta använda sig av ett 
korrekt skriftspråk. Införandet av nya skriftspråkliga företeelser i det privata 
skriftspråket så som slang, engelska ord och förkortningar behöver därför inte betyda 
att ungdomar kommer att bli sämre på att skriva, utan att skriftspråket kommer att 
förändras och så kanske även skriftspråksreglerna (Sundgren, 2013).  
 
En anledning till att det finns en rädsla för att skriftspråket skall förändras till att mer 
likna talspråket kan vara att samhället idag till stor del är ett kontrollsamhälle där det 
mesta som görs på arbetsplatser, skola och fritid kontrolleras och godkänns via 
skriften. Om då skriften skulle förändras till något som mer liknar talspråket skulle 
det kunna ses som att skriftspråket förlorat en del av sin legitimitet. Därför kan det 
finnas en oro för hur ungdomars sätt att skriva kan komma att påverka skriftspråket. I 
samhället ses det skriftliga som mer legitimt än något som bara uttalas muntligt. Detta 
är något som även stämmer överens med hur elever bedöms i skolan. Det är ofta 
elevtexter som bedöms och den kunskap elever kan förmedla via skriften som är 
viktig. Detta beror mycket på att den nedskrivna kunskapen kan studeras på ett 
djupare sätt då den är beständig, till skillnad från vad en elev muntligt uttalar för 
kunskap under exempelvis en lektion. Skolan är därför en viktig aktör när det kommer 
till att främja en korrekt skriftanvändning och ett korrekt skriftspråk (Sundgren, 
2013). Det är därför intressant att studera hur elever skriver skoltexter för att se om 
den rädsla som finns för att skriftspråket skall förändras till något som anses vara 
mindre korrekt visar sig i hur ungdomar skriver skoltexter.  
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År 2007 skrevs ett examensarbete som liknar detta av Suzzi Tordebring. Hon 
studerade elevtexter med syfte att undersöka om elever skrev bättre förr än vad de 
gjorde vid undersökningstillfället. Även Tordebring hade ett flertal gånger hört tesen 
”eleverna skriver så dåligt nuförtiden” och ville därför se om så verkligen var fallet. 
Studien gav ett varierande resultat, där både försämringar och förbättringar i 
ungdomarnas skriftspråk hade skett (Tordebring, 2007). Eftersom elevers tal- och 
skriftspråk ofta är ett samtalsämne både i och utanför skolan är det intressant att se om 
elevers skriftspråk har förändrats mer eller på ett annat sätt nu när det har gått ett antal 
år sedan den tidigare studien gjordes. 
 
Innan denna studie påbörjades gjordes en avgränsning av årtal genom att dels studera 
när den tidigare forskningen utgavs men också hur användandet av internet, 
mobiltelefoner, och internetbaserade samlingsplatser har utvecklats genom åren. I 
dagsläget använder 98% av Sveriges ungdomar i åldern 17-20 år internet (Svenskarna 
och internet, 2018) och 100% av ungdomarna i åldern 15-19 år hade 2017 en 
mobiltelefon (Statens medieråd, 2017). Ett av de första och på den tiden en av de 
största internetforumen som fanns i Sverige i början av 2000-talet var Lunarstorm 
som lanserades år 2000. I en intervju med Lunarstorms grundare Rickard Ericsson 
utgiven i Smålandsposten (2010) kan man läsa om Lunarstorms framfart och 
utbredning bland ungdomar i Sverige. Lunarstorm lanserades redan 1996 under 
namnet Stalj Plejs men nylanserades år 2000 under namnet Lunarstorm och ökade då 
sitt medlemsantal drastiskt. Lunarstorm ses av många som den första stora 
samlingsplatsen online för ungdomar och när Lunarstorm var som störst fanns 80 % 
av Sveriges ungdomar i åldern 12-35 år som medlemmar på sidan (Smålandsposten, 
2010). 1999 använde 41,4 % av Sveriges befolkning internet (The World Bank, 
2019), till skillnad från 2018 då 98% av ungdomarna använder internet (Svenskarna 
och internet, 2018), vilket gör att årtalet 1999 kan ses som en tid innan internetforum 
hade slagit igenom och innan majoriteten av Sveriges ungdomar använde sig av 
internet. Därför valdes att i denna studie att utgå ifrån året 1999. 
 
Med detta som bakgrund kan man se att det finns en diskurs om hur språket kan 
komma att förändras. Den nya tekniken gör att ungdomar läser och skriver mer nu än 
vad de gjort förr (Bellander, 2006), vilket gör att de får in fler influenser från andra 
personer, kulturer och språk, som möjligen kan påverka en förändring i både skrift- 
och talspråket. Fler ord och uttryck har möjlighet att spridas eftersom fler personer 
kan kommunicera med varandra och därmed utbyta nya sätt att skriva och tala på. I 
skolan är korrekt skriftspråk en viktig del av svenskundervisningen för att förbereda 
eleverna på ett vuxen- och yrkesliv efter avslutad utbildning. Ett korrekt skriftspråk 
premieras i samhället eftersom det nedskrivna anses vara en viktig del i vad som är 
legitimt och inte (Sundgren, 2013). Den rädsla som finns när personer ser det som en 
svaghet att ungdomar tar med nya influenser i skriftspråket, vilka i förlängningen kan 
förändra det svenska skriftspråket (Sundgren, 2013), kanske är obefogad om det är så 
att ungdomar kan skilja mellan när de förväntas skriva ett korrekt skriftspråk och när 
detta inte krävs.  
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Skolan ses ofta som en del i att upprätthålla ett korrekt skriftspråk (Sundgren, 2013). 
Det är därför intressant att ta reda på om ungdomars sätt att skriva privat har påverkat 
hur de skriver i skolsammanhang. I denna studie kommer därför elevtexter från 
nationella proven i svenska att studeras för att om möjligt ge ett svar på om och hur 
elevers skriftspråk har förändrats.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur elever som läst svenska har 
förändrat sitt skriftspråk i skolsammanhang mellan åren 1999, 2007 och 2015. Med 
skriftspråk menas i denna undersökning elevers ortografi där det som undersökts är 
svenskelevers användning av versal, punkt, kommatecken, särskrivning, 
sammanskrivning, styckeindelning, citattecken, slangord, förkortningar och andra 
företeelser som framkommit under studiens gång. 
 
Den frågeställning undersökningen utgår från är: 

• Hur har elevernas skriftspråk förändrats mellan åren 1999, 2007 och 2015?  

1.1.1 Koppling till styrdokument 

Under perioden som denna studie täcker har det skett ett läroplansbyte där innehållet i 
kursplanen för svenska till viss del har förändrats. Det är därför viktigt att här visa vad 
de respektive kursplanerna i svenska uttrycker att eleverna skall ges förutsättning att 
lära sig. I kursplanerna från 1994 och 2000 ser skriftspråksdelarna likadana ut men 
kommer ändå att redovisas var för sig för tydlighetens skull. I stort sett 
överensstämmer de tre kursplanerna med varandra. Det som skiljer dem åt är hur 
tydligt det uttrycks i kursplanen vad eleverna skall lära sig och ha för kunskaper efter 
att de fullföljt kursen samt att det i den nya kursplanen är större fokus på källkritik, 
källhantering och genrer. Nedan följer en kort sammanfattning av vad de olika 
kursplanerna säger om skriftspråk och skrivning i ämnet svenska A respektive 
svenska 1 på gymnasieskolan. Valet föll på att ta med läroplanen från den första 
svenskkursen eftersom samtliga elever på gymnasiet läser den. 
 
I målen för svenska A i kursplanen från 1994 (LPF 94), står det att eleven skall: 
”kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven 
själv och för den valda studieinriktningen”, ”kunna förmedla åsikter, erfarenheter och 
iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och 
mottagaren”, ”kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och 
lärande” och ”kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad 
samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk”( Skolverket, 1994). 
 
I målen för kursplanen för svenska från år 2000 (LPF 00), står det att eleven skall: 
”kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är 
anpassat efter situationen och mottagaren”, ”kunna i tal och skrift förmedla 
förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven själv och för den valda 
studieinriktningen”, ”kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla 
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tänkande och lärande” och ”kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk 
och byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk” 
(Skolverket, 2000).  
 
I det centrala innehållet för svenska 1 från kursplanen 2011 (LGY 11), står det att 
eleverna skall kunna: ”Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande 
och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i 
övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang…”, 
”Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text”, ”språklig 
variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman 
med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. 
Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och 
informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation” 
(Skolverket, 2011). 
 
Det som skiljer dessa kursplaner åt är att det, genom det centrala innehåll som 
stipuleras, tydligare beskrivs vad eleverna skall lära sig i kursplanen från 2011. Det 
står där att eleverna skall ”lära sig vilka språkliga och textegenskaper som en text bör 
ha”. Eleverna skall också lära sig att utveckla texter som fungerar väl i sitt 
sammanhang (Skolverket, 2011). Dessa två meningar tydliggör vad eleverna faktiskt 
skall lära sig till skillnad från LPF 94 där det enbart står att elever skall ”kunna 
tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om 
skillnader mellan skrivet och talat språk” (Skolverket, 1994), vilket kan tolkas som att 
det finns ett större tolkningsutrymme mellan vad de praktiskt visar att de kan, till att 
endast vara medveten om dessa språkliga skillnader. När det står att elever skall ”vara 
medvetna om skillnader mellan talat och skriftligt språk” (Skolverket, 1994), kan man 
tolka det som att eleverna inte praktiskt behöver visa att de kan och förstår dessa 
skillnader med sitt skriftspråk. En annan aspekt är att det i kursplanen från 1994 och 
2000 ligger en större vikt vid att eleverna skall kunna förmedla kunskaper muntligt 
och skriftligt som är viktiga för eleven som person och elevens studieinriktning. 
Denna del av individfokus är i kursplanen från 2011 borttagen, vilket kan tolkas som 
att fokus har flyttats från individen till en större helhet där det är viktigare att visa 
korrekta kunskaper än att kunna visa upp kunskaper som individen själv anser sig ha 
nytta av. Det har också i kursplanen från 2011 tillkommit att eleverna skall kunna 
skriva argumenterande text och argumentationsteknik. Detta kan tolkas som att det 
blivit viktigare att elever lär sig skriva en viss typ av text, att kunna skriva texter i 
olika genrer har blivit viktigare än det var i läroplanen från 1994. 

1.2 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som denna undersökning utgått ifrån är ett 
sociolingvistiskt perspektiv. Det sociolingvistiska perspektivet handlar kortfattat om 
att språket ses som något socialt där språket förändras med den sociala kontexten som 
personerna som använder språket befinner sig i (Sundgren, 2013). Det 
sociolingvistiska synsättet utgår också till viss del från att språkliga förändringar sker 
med hjälp av ungdomar då det är ungdomar som anses föra in nya språkliga nyanser i 
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språket men också vara de som till störst del använder sig av olika medieteknologiska 
hjälpmedel när de kommunicerar (Sundgren, 2013 & Bellander, 2008). Nedan följer 
den teoretiska presentationen av vad sociolingvistik är och hur det sociolingvistiska 
perspektivet kommer att användas i denna studie. 

1.2.1 Sociolingvistik 

Även om denna studie kommer att använda sig av ett sociolingvistiskt perspektiv är 
det viktigt att gå tillbaka till det som är sociolingvistikens grund, nämligen sociologi. 
Sociologi och sociolingvistik har många likheter och de handlar båda om hur man 
studerar människor och samhällen och dess inverkan på varandra. Sociologi och 
sociolingvistik studerar hur människor formas av det samhälle de lever i, men också 
hur samhället förändras av människorna som lever i det (Giddens, 1984). Sociologi 
har genom tiderna varit en ifrågasatt vetenskap då den inte setts som en fristående 
vetenskap, detta har gjort att personer försökt sätta in sociologin under andra 
vetenskaper för att göra den legitim (Giddens, 1984). Den avgränsning av vad 
sociologi är och vad som kan studeras med ett sociologiskt perspektiv kommer i 
denna studie att utgå ifrån Anthony Giddens (1984) förklaring av sociologi som ett 
brett, föränderligt ämne där man kan studera många olika saker. Sociologi är inget 
ämne som kommer i en specifik förpackning utan förändras ständigt i takt med hur 
samhället förändras. Sociologi handlar enligt Giddens om att studera observerbara 
ting, den är beroende av empirisk forskning och försöker formulera teorier och 
generaliseringar som ger mening åt fakta. Sociologin handlar om att studera 
människor och det är det som gör den så bred och föränderlig (Giddens, 1984).  
 
Kort förklarat kan man säga att ”sociologi kan definieras som det vetenskapliga 
studiet av mänskligt liv, sociala grupper, hela samhällen och den mänskliga världen i 
sig” (Giddens & Sutton, 2016). Detta betyder att man med ett sociologiskt perspektiv 
kan studera det mesta som har med människors sociala liv att göra. Inom sociologin 
studeras exempelvis hur och vilken inverkan tekniken har på människor. Det faktum 
att det mesta i vårt samhälle idag kan styras via datorer gör att människors beteende 
förändras vilket i sin tur gör att det skapas ett behov av nya sociala normer. Internet är 
en annan teknik som har stor inverkan på hur vi människor idag samtalar, skriver och 
socialiserar med varandra (Giddens & Sutton, 2016). Med hjälp av ett sociologiskt 
perspektiv studeras hur dessa förändringar sker i förhållande eller samverkan med de 
teknologiska förändringar som sker vilket gör den aktuellt för denna studie. 
 
Utifrån grunderna för vad sociologi är och vad som kan studeras utifrån ett 
sociologiskt perspektiv kan vi gå vidare till det perspektiv som denna studie kommer 
att använda sig av, ett sociolingvistiskt perspektiv. Studerandet av språk i ett socialt 
perspektiv kallas för sociolingvistik eller språksociologi. Dessa två benämningar på 
studiet av språk, språkförändringar och språkkommunikation har Jan Einarsson 
(2016) valt att definiera som synonyma benämningar, vilket det även kommer att 
göras i denna studie (Einarsson, 2016). Definitionen av språksociologi är enligt 
Einarsson ”studiet av språklig variation och förändring i ett socialt och kulturellt 
perspektiv” (Einarsson, 2016), vilket betyder att man studerar hur språket varierar och 
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förändras beroende på vilken social och kulturell tid språket finns i (Einarsson, 2016). 
Sociolingvistik kan förklaras på liknande sätt, men är mer inriktat på hur personer 
talar och skriver samt de skriftförändringar som skett och sker. Sociolingvistik kan 
förklaras som studiet av det ömsesidiga förhållandet mellan språk och samhälle, vilket 
betyder att det talade och det skrivna språket ses som verkligheter som är förbundna 
med den sociala verklighet som de befinner sig i. Den sociala verkligheten speglas i 
hur människor talar och skriver (Sundgren, 2013).  
 
Språket förändras ständigt och kommer med all sannolikhet att fortsätta göra det. Hur 
språkförändringar sprids har studerats inom sociolingvistiken och resultatet är att det 
ofta sprids med hjälp av ungdomar eftersom det är de som är mest mottagliga för 
språkliga förändringar. Detta gör dem till de som ofta startar förändringar i språket 
(Sundgren, 2013). För att veta vilka som räknas som ungdomar behöver en 
avgränsning göras. Den avgränsning som Sundgren (2013) gjort är att ungdomsåldern 
är mellan 15 och 25 års ålder. Denna avgränsning har gjorts eftersom de flesta 
personer i den åldern befinner sig i en mellanperiod där de gått ut ur barndomen men 
ännu inte trätt in i vuxenlivet där utbildningar avslutas och det ofta påbörjas en 
familjebildning (Sundgren, 2013). Denna avgränsning av vilka personer som räknas 
som ungdomar har även gjorts av Kotsinas (2004) och kommer att användas även i 
denna studie, men avgränsas ytterligare då det endast är texter skrivna av 
gymnasieelever som läst svenska som kommer att studeras.  
 
Det finns mycket som talar för att textlandskapet har blivit mer multimodalt eftersom 
det skett en stor förändring för hur man kan skriva i och med internet och nya 
teknikers framväxt. Det faktum att vi idag skickar sms, chattar och skriver 
twitterinlägg som kan läsas av vem som helst har gjort att språket förändrats då vi kan 
hämta influenser från andra platser, språk och kulturer på ett enklare sätt än som var 
möjligt innan internet, sociala medier och vissa teknologiska hjälpmedel (Sundgren, 
2013). De personer som främst förknippas med att sms:a och chatta är ungdomar 
vilket gör att ungdomar ses som de personer som både använder och styr hur 
skriftspråket kan komma att förändras.  

1.2.2 Teoriernas tillämpning i studien 

Perspektivet sociolingvistik har i denna studie varit utgångspunkt vid analysen av 
elevernas skriftspråk. Med hjälp av sociolingvistikens definition som studiet av hur 
det talade och skrivna språket hör ihop och förändras i takt med samhällsförändringar, 
kommer denna studie att studera vilka skriftspråkliga förändringar som skett i elevers 
skoltexter. Med utgångspunkt i att det skett förändringar i samhället gällande nya 
medier och teknologiska hjälpmedel är det intressant att studera om dessa haft 
inverkan på hur svenskelever skrivit skoltexter. Har de förändringar som skett i 
samhället utifrån hur ungdomar använder mobiltelefoner, datorer och internet haft 
någon inverkan på hur elever skriver i skolsammanhang. Kan elever skilja på när de 
bör skriva på ett skriftspråkligt korrekt sätt eller har sättet att skriva och socialisera på 
internet via de ”nya” teknologiska hjälpmedlen gjort att elever förändrat sitt 
skriftspråk även i skolsammanhang. Med de ”nya teknologiska hjälpmedlen” menas i 
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denna studie hur elever skriver och använder sig av olika medieteknologiska 
hjälpmedel så som mobiltelefoner, datorer och internet samt vilken inverkan dessa har 
på skriftspråket. Begreppet medieteknologiska förändringar och vilken inverkan de 
kan ha på skriftspråket förklaras ytterligare i avsnittet tidigare forskning. 

1.3 Tidigare forskning 

I denna del av studien kommer forskning som gjorts inom samma eller liknande 
område, att redovisas. Det som är intressant för denna studie är den forskning som 
gjorts under 2000-talet, då det är efter internets och onlinekommunikationens 
genomslag som det är intressant att se hur skriftspråket möjligen har förändrats.  
 
En person som både studerat och skrivit mycket i ämnet ungdomsspråk är Ulla-Britt 
Kotsinas. I sin bok Ungdomsspråk från 2004 beskriver Kotsinas hur det i samhället 
har funnits en debatt om ungdomsspråk sedan långt tillbaka i tiden. I boken 
Ungdomsspråk har Kotsinas studerat olika debattartiklar och inlägg i dagstidningar 
från slutet av 1920-talet fram till 1980-talet för att belysa den diskussion som har 
funnits i samhället under temat ungdomsspråk, där undersökningens fokus har legat 
på röster som sagt att ungdomsspråket bara blir sämre och sämre. Kotsinas beskriver 
hur det redan på 1930-talet fanns en rädsla för att ungdomsspråket skulle komma att 
förändra talspråket till det sämre. Denna diskurs har sedan återkommit på olika platser 
och i olika sammanhang genom åren. Under 1980-talet förfärades man över 
ungdomars användning av orden ”ba”, ”liksom” och ”alltså”, som då ansågs vara 
modeord som främst användes av ungdomar. Idag används dessa ord fortfarande i 
talspråket, vilket tyder på att de har kommit in i språket och ses som ”godkända” att 
använda i talspråket (Kotsinas, 2004). Kotsinas undersökning visar att det under stora 
delar av 1900-talet har funnits en diskurs om huruvida ungdomar kommer att försvaga 
eller förstöra språket med införandet av nya så kallade modeord. Även om Kotsinas 
undersökning till störst del handlar om det talade språket är diskursen densamma och 
utgår från ungdomar och språkförändringar.  
 
I England har ungdomars sätt att skriva varit ett samtalsämne och precis som i Sverige 
har diskursen handlat om huruvida sättet ungdomar skriver på i internetsammanhang 
med exempelvis kortmeddelanden, kommer att förändra deras sätt att skriva i andra 
sammanhang också som exempelvis i skoltexter. Diskursen har framför allt handlat 
om att ungdomar skulle komma att införa mer förkortningar och talspråkliga inslag i 
skriftspråket, vilka skulle göra skriftspråket mindre skriftspråkligt korrekt (Crystal, 
2001). I boken Language and internet från 2001 har David Crystal undersökt hur 
internet kan ha en inverkan på skriftspråket generellt i samhället, men också hur det 
kan ha en inverkan på det privata skriftspråket. Inledningsvis påpekar Crystal att det 
finns en rädsla i det engelska samhället för hur sättet ungdomar skriver i 
internetsammanhang kan komma att försämra det engelska skriftspråket. I boken finns 
ett antal citat som visar hur vissa personer ansåg att mobiltelefoner och internet hade 
en negativ inverkan på skriftspråket. Det citat som i hög grad sammanfattar denna 
diskurs är citatet ”a major risk for humanity”(Crystal, 2001), som visar den rädsla en 
del personer kände för att sättet att skriva på internet och med mobiltelefoner skulle 
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förändra skriftspråket. Skriftspråket på internet och via mobiltelefoner är mindre 
fokuserat på rättstavning och innehåller fler talspråkliga inslag, vilket gör att det föds 
en rädsla för att dessa inslag skall införas i skriftspråket. När boken gavs ut 2001 
kunde Crystal se att språket i internetsammanhang och via mobiltelefoner skiljde sig 
från det skriftspråk som användes i skoluppgifter. Crystal konstaterade att det fanns 
ett speciellt ”internetspråk” som användes när ungdomar skrev meddelanden på 
mobiltelefoner och i internetsammanhang som var mer talspråkligt än skriftspråket. 
Crystal kom även fram till att internet skulle komma att utvecklas och spridas till fler 
människor de närmsta åren, vilket skulle kunna förändra skriftspråket ännu mer.  
 
År 2007 kom Ylva Hård af Segerstad och Sylvana Sofkova Hashemi ut med sin 
slutrapport från projektet Att lära sig skriva i IT-samhället.  Undersökningen syftade 
till att analysera olika typer av texter skrivna av barn upp till 15 år, för att se om det 
hade skett en förändring i hur barn skriver texter i det nya medielandskapet, där allt 
fler använder sig av datorer, mobiltelefoner och internet där de kan använda ett friare 
skriftspråk i form av bland annat kortmeddelanden. 
 
I undersökningen framkom det att elevernas skoltexter uppvisade stavfel, 
särskrivningar, avvikelser i bruket av stor bokstav och interpunktion samt en del 
grammatiska fel. Talspråk var också något som förekom i texterna. Även de texter 
som eleverna producerat på fritiden innehöll samma drag av skriftspråkliga fel som 
skoltexterna gjorde, men i större utsträckning. Talspråket i elevernas texter skrivna 
utanför skolan visade sig vara mer utbrett än i skoltexterna, vilket tyder på att 
eleverna kunde skilja på hur man skriver i skolsammanhang och på fritiden. I 
undersökningen konstaterades det att standardskriftspråket mest troligt inte hotas av 
elevers användning av nya medier, eftersom skoltexterna inte visade några större 
förekomster av nya typer av förkortningar som kunde kopplas till 
webbkommunikation. Inte heller användningen av talspråk eller andra avvikelser från 
standardskriftspråket pekade mot att det var på grund av nya medier som eleverna 
gjorde dessa skriftliga fel, utan att det snarare handlade om elevernas mognad och 
kunskap om skriftspråket som avgjorde hur de skrev (Hård af Segerstad & Sofkova, 
2007).  
 
I Skrift i rörelse (2007) har ungdomars förmåga att kommunicera studerats utifrån nya 
mediers framväxt. Forskarna Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon menar att 
skrivförmåga står i en direkt förbindelse med medieteknologiska förändringar och att 
man genom att ta hänsyn till detta får en större förståelse för hur skolelever tillägnar 
sig läs- och skrivkunnighet. Ett av bokens fokus ligger på hur ”narratologiska och 
tematiska aspekter av skrivande i skolan kan sättas i samband med ett allt flitigare 
bruk av en både diversifierad medieteknologi och mediekultur”(Elmfeldt & Erixon, 
2007). Detta betyder kortfattat att sättet som ungdomar skriver på i sin vardag, där de 
socialiserar mycket via internet genom att bland annat skriva kortmeddelanden och 
chattmeddelanden, kan ha ett samband med hur deras skriftspråk ser ut i skoltexter. 
Elmfeldt och Erixon hävdar att det finns stor vinning i att i skolan förstå och använda 
sig av olika medier och teknologier för att ge eleverna en så bra utbildning som 
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möjligt. De anser att man ska ge elever en utbildning där de inte bara lär sig skriva 
korrekt skriftspråk utan även hur man använder medier och olika tekniker för att 
skriva, eftersom det är och kommer vara en stor del av ungas vardag (Elmfeldt & 
Erixon, 2007).  
 
I dagens samhälle är människor starkt influerade av medieteknologi och spenderar 
mycket tid med att skriva olika typer av texter på datorer och mobiltelefoner, där 
internet lätt kan användas. Medieteknologi handlar enligt Elmfeldt och Erixon till stor 
del om hur människor använder olika teknologiska medier och hur dessa påverkar hur 
vi människor skriver och samtalar med varandra. Några exempel på vad olika 
teknologiska medier kan vara, är användandet av olika multimodala hjälpmedel i 
skolundervisningen, användning av internetkommunikation personer emellan och så 
vidare. Genom att ta hänsyn till att skolungdomar idag använder sig av och förstår 
texter förmedlade av andra medier än enbart en tryckt text, är det viktigt att se hur de 
så kallade medieteknologiska förändringarna, kan ha en inverkan på hur ungdomar 
idag skriver och använder sig av text i skolan och på fritiden (Elmfeldt & Erixon, 
2007).  
 
Elmfeldt och Erixon (2007) lyfter upp många relevanta punkter när det gäller elevers 
skriftspråk i förhållande till de medieteknologiska- och medieekologiska förändringar 
som sker i samhället. Det som gör att deras bok står ut bland den övriga forskningen 
är att de såg vilka fördelar man kan ha av att implementera mer medieteknologi i 
skolundervisningen för att förbereda ungdomar på hur livet ser ut utanför skolan. 
Trots att boken skrevs 2007 är den fortfarande aktuell då många skolor fortfarande 
försöker anpassa sig till den nya teknologin och de nya medier som finns tillgängliga 
att använda i undervisningen. 
 
En annan bok inom samma ämne är, Skolämnen i digital förändring- en 
medieekologisk undersökning (2014) där Per-Olof Erixon är redaktör. Denna bok är 
en samling kapitel skrivna av deltagare i ett forskningsprojekt som har studerat hur 
ämnena svenska, musik och bild, i allt högre grad står under inflytande av en digital 
medie-och skärmkultur. Frågan som ställs är hur de olika skolämnena ställer sig till de 
olika förskjutningar som sker när digitala medier allt mer integreras i undervisningen. 
I studierna framkom det att i ämnena svenska, musik och bild dominerade fortfarande 
den äldre teknologin, det vill säga papper och penna. De nya teknologierna visade sig 
vara på frammarsch, vilket också styrdokumenten från 2011 kräver att de skall vara, 
eftersom det i dem uttrycks att elever skall lära sig att söka information via olika 
källor och att de skall lära sig om källkritik. Det fokus som Skolämnen i digital 
förändring- en medieekologisk undersökning (2014) har utgått ifrån är det 
medieekologiska, vilket innebär att ny teknologi ger andra och nya förutsättningar för 
lärande, vilket kan förskjuta ämnenas fokus. Nya medier skapar nya relationer mellan 
människor, vilket gör det möjligt att kommunicera med personer från hela världen. 
Detta gör i sin tur att personer kan influeras av andra och utbyta både erfarenheter och 
språkliga företeelser (Erixon, 2014). Erixon har använt sig av det medieekologiska 
perspektivet som utgår ifrån Meyrowitz, som menar att ”när ett informationssystem 
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sammansmälter med ett annat utmanas auktoriteten”(Erixon, 2014), vilket kortfattat 
betyder att i och med nya teknologier kommer det som varit och är standard idag 
inom exempelvis skriftspråket, att utmanas och förändras. Enligt Meyrowitz har 
elektroniska medier en nedbrytande effekt på skriftkulturens specialiserade och 
segregerade informationssystem och att privata situationer tenderar att sammansmälta 
med offentliga (Erixon, 2014). Detta skulle betyda att på grund av de nya 
teknologierna kommer skriftspråket och dess regler att blandas ihop med hur personer 
skriver och talar privat med hur de bör skriva enligt de svenska skriftspråksreglerna 
(Erixon, 2014).  
 
I USA släpptes 2008 rapporten Writing, Technology and Teens, som hade som syfte 
att undersöka hur ungdomar såg på skrivande, hur ungdomar använde sig av skrift på 
fritiden i internetsammanhang och hur ungdomar upplevde att internet och olika 
tekniska hjälpmedel gynnade eller försämrade deras skriftspråk. I undersökningen 
tillfrågades ungdomar och deras föräldrar om hur de ser på skrivning i skolan och på 
fritiden. Undersökningen visade att majoriteten av de ungdomar som deltog i studien 
inte ansåg att sättet de skrev på fritiden via internetbaserade samlingsplatser eller via 
mobiltelefoner, negativt påverkade sättet de skrev på i skolsammanhang. Samtidigt 
uppgav ungdomarna att de trodde att sättet att skriva privat, kunde ha en negativ 
inverkan för vissa ungdomars skriftspråk. Av de ungdomar som deltog uppgav 85 % 
att de någon gång använt sig av sms, mail eller direktmeddelanden och att de ibland 
brukade lämna kommentarer på sociala medier. Hälften av svaranden uppgav att de 
ibland skrev utan versaler och punkter i skolarbeten. 38 % svarade att de någon gång 
skrivit förkortningar som exempelvis LOL (laugh out loud) i skolarbeten och 25 % 
svarade att de någon gång använt emojis i skolarbeten. Många av ungdomarna 
svarade att de ibland använde sig av förkortningar, slang och emojis i 
skolsammanhang medvetet även om de visste att det inte var skriftspråkligt korrekt. I 
rapporten uppgav 86 % av ungdomarna att de ansåg att ett bra skriftspråk var viktigt 
för att nå framgång i livet (Pew Research Center, 2008). Denna rapport visar att 
ungdomarna i studien ansåg att det var viktigt att kunna skriva skriftspråkligt korrekt, 
men att de ibland avvek från detta och medvetet använde sig av influenser från 
internetbaserade kommunikationsmedel så som förkortningar, slang och emojis i 
skolsammanhang även om de visste att det inte var skriftspråkligt korrekt.  
 
I rapporten Linguistic ruin? LOL! Instant messaging and teen language (2008) 
presenteras en undersökning som varit inriktad på att studera hur användandet av 
direktmeddelanden bland ungdomar ser ut. I undersökningen gick miljontals ord från 
72 ungdomars direktmeddelanden igenom för att försöka se om sättet de skrev på i 
direktmeddelanden kunde ha en negativ inverkan på det engelska skriftspråket. Det 
beskrivs i rapporten hur det fanns en rädsla för att sättet som ungdomar skrev text på 
fritiden skulle försämra språket. Det som rädslan handlade om var att vissa skriftliga 
företeelser så som fler förkortningar, emojis, slangord och andra talspråkliga inslag 
skulle ta plats i det engelska språket och försämra det. Slutsatsen av rapporten visar 
att mindre än 3 % av de personer som studerades använde sig av förkortningar, slang 
och känslospråk (så som LOL och haha). Detta tyder på att rädslan för att språket 
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skall försämras är överdriven. Rapporten visade även att det ofta blandades korrekta 
ord med både förkortningar och slang i de studerade direktmeddelandena. Detta kan 
ses som en egen del av språkbruket då denna typ av sammanslagning av korrekta och 
icke korrekta ord ofta ses som förbjudet i exempelvis skol- och vetenskapliga texter. 
Slutsatsen av rapporten var att ungdomars sätt att skriva privat, mest troligt inte 
kommer att förstöra det engelska skriftspråket, utan att språket kommer att förändras 
och att det kanske kommer att födas ett helt nytt skriftspråk (Tagliamonte, S, A & 
Denis D, 2007).   
 
I Sverige har två avhandlingar skrivits i ämnet ungdomsspråk, Anna Gunnarsdotters 
avhandling Ungdomar och dialekt i Alingsås (2008) och Therese Bellanders 
avhandling Ungdomars dagliga interaktion (2010). Båda dessa avhandlingar har 
fokus på hur ungdomar använder sig av och uttrycker sig via skriftspråk. Den 
avhandling som är mest aktuell för denna studie är avhandlingen Ungdomars dagliga 
interaktion (2010). I avhandlingen har Bellander studerat sex ungdomars skriftspråk 
för att observera hur dessa ungdomar använde sig av skriftspråket både på fritiden och 
i skoltexter för att bringa klarhet i hur skolungdomar använde sig av skriftspråk. I 
studien har sex ungdomars skol- och privata texter studerats under en period av sex 
veckor. Det som har studerats i texterna är hur ungdomarna fört skriftliga 
konversationer på fritiden och hur de skrivit texter i skolsammanhang. Detta för att se 
hur ungdomarna förflyttade sitt språk mellan de olika situationerna. Studien visar att 
ungdomarna hade stor förståelse för när det var ”okej” att använda sig av vissa ord 
och inte. Ungdomarna hade en bra förmåga att orientera sig mellan de olika skikten 
som privatliv och skola är och kunde anpassa både tal och skriftspråk efter vilken 
situation de befann sig i. Studiens resultat visar att ungdomarna hade en förmåga att 
orientera sig mellan hur de förväntas skriva i skolan och hur de kan skriva på fritiden. 
Ungdomarna i studien kunde således avgöra när de förväntades använda ett korrekt 
skriftspråk. 

1.3.1 Nationella prov 

Eftersom denna studie handlar om att studera elevers skriftspråk genom att läsa och 
analysera nationella prov, är det på sin plats att förklara vad nationella prov är för 
något, vad de har för funktion i gymnasieskolan samt vad det innebär att skriva 
nationella prov. Att skriva prov är för elever ett sätt att visa kunskap inom ett visst 
område. Sedan införandet av de nationella proven har dessa varit ett sätt för både den 
statliga styrningen och lärare att skriftligt och muntligt kunna se vilka kunskaper som 
elever har (Skolverket, 2019). Enligt Skolverket är det främsta syftet med nationella 
prov att ”de ska bidra till en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning i hela 
landet. Alla elever i Sverige gör samma prov och får på så sätt samma möjlighet att 
visa sina kunskaper. Det står också i lagar och regler om skolan att läraren ska 
använda de nationella proven som stöd när han eller hon sätter en elevs betyg” 
(Skolverket, 2019).  
 
Tidigare studier inom området nationella prov har visat att elevers förutsättningar för 
att klara de nationella proven till stor del beror på om de studerar på ett 
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högskoleförberedande gymnasieprogram eller ett praktiskt program. Elever som läser 
ett högskoleförberedande program hade enligt Lundahl (2009) större chans att få ett 
bra resultat på de nationella proven eftersom undervisningen på dessa 
gymnasieprogram till större del stämde överens med provens innehåll (Lundahl, 
2009). Annan forskning om nationella prov från början av 2000-talet kom fram till att 
lärare ofta var positivt inställda till de nationella proven då de ansågs ge dem en 
bekräftelse för det betyg de gett eleverna, men att proven även ansågs ta upp mycket 
av lärarnas tid i anspråk (Lundahl, 2009). Detta är något som även framkommit i 
nyare forskning där det visat sig finnas ett visst motstånd till att ha nationella prov då 
de kan vara ett sätt för beslutsfattare att lägga sig i och ifrågasätta läraryrket som 
profession. Det kan också ta tid från det som läraryrket till stor del handlar om 
(undervisning), genom att de nationella proven tar upp mycket tid i anspråk. Fördelen 
med nationella prov är att dessa tillsammans med andra betygsunderlag kan användas 
för att styrka det betyg en elev har fått (Arensmeier & Lennqvist Lindén, 2017). 
Arensmeier och Lennqvist Lindéns undersökning visar även att lärare ansåg att elever 
skulle ha en del tur för att få ett bra resultat på nationella proven. Det krävs att proven 
behandlar rätt ämnen, som har varit med i undervisningen ganska nyligt samt att 
eleven har goda kunskaper i skriftspråket för att kunna få ett så bra resultat som 
möjligt på nationella proven. Om proven behandlar ”fel” ämne som ligger långt 
tillbaka i undervisningen får många elever få svårt att få höga betyg på proven 
eftersom de riskerar att inte minnas dem lika väl (Arensmeier & Lennqvist Lindén, 
2017).  
 
Enligt en statlig undersökning som gjordes 2016 angående en förändring i de 
nationella proven framkom det, att lärare till störst del var positiva till nationella prov 
då de anses ge ett bra stöd vid bedömning och betygssättning. Eleverna däremot 
uppgav att de kände en press inför de nationella proven. Även i denna undersökning 
framkom det att lärarna ansåg att de nationella proven tog mycket tid i anspråk 
(Utredningen om nationella prov, 2016). Det faktum att undersökningar visar att 
elever känner stress och press inför nationella prov gör att elever kanske lägger ner 
mer tid till att studera inför de nationella proven än vad de skulle göra annars. Detta 
gör att resultaten som visas på nationella prov kanske inte visar det resultat som 
eleverna skulle ha visat på andra skoluppgifter och prov. I denna studie gör de 
nationella provens ställning hos elever att det möjligen är elevernas bästa texter som 
kommer att studeras. Detta behöver inte vara något negativt, mest troligt kommer 
elevernas skriftspråk i texterna från nationella proven att spegla hur de skriver även i 
andra skolsammanhang. Nationella prov upptar dessutom en stor del av tiden för 
undervisningen och skrivs av alla elever som läser svenska. 

1.4 Metod 
I detta avsnitt förklaras metodvalet för studien att förklaras. För att få ett så 
övergripande resultat som möjligt har två olika metoder använts. Huvudmetoden är 
kvalitativ med kvantitativa inslag. Metodavsnittet är uppdelat i två delar för att 
förenkla avskiljningen och förståelsen för hur dessa metoder har använts. I del 1 har 
en kvantitativ metod använts för att ta reda på vad några svensklärare upplever har 
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förändrats i elevers skriftspråk. I enkäten fick svensklärarna svara på vad de upplever 
har förändrats i elevers skriftspråk utifrån ett antal frågor. Dessa svar har använts som 
ett stöd i den kvalitativa analysen av elevtexterna men också i diskussionsavsnittet för 
att kunna diskutera om lärarnas upplevelser stämmer överens med de förändringar 
som skett. I del 2 av metoddelen har en kvalitativ metod med kvantitativa inslag 
använts. Det kvantitativa inslaget i del 2 handlar om att räkna och sammanställa de 
olika förändringar som skett i elevtexterna utifrån de skriftliga företeelser som 
lärarenkäten behandlar samt andra skriftliga företeelser som framkom i analysen av 
elevtexterna. Detta kvantitativa inslag gjordes för att kunna se hur stor räkningsbar 
ökning eller minskning som hade skett mellan de olika skriftspråkliga delarna och de 
tre årtalen. Genom att kunna se vilka förändringar som hade skett i skriftspråket med 
hjälp av siffror är det enklare att se om det skett en ökning eller minskning av någon 
skriftlig företeelse. Den kvalitativa delen av denna studie handlar om att analysera 
elevtexterna i sin helhet för att se vilka förändringar som kan ha skett i elevers 
skriftspråk.   

1.4.1 Material och urval 

För att kunna se om och hur elever hade förändrat sitt skriftspråk under de årtal som 
studien täcker gjordes valet att studera elevtexter från nationella prov i svenska. Som 
tidigare nämnts i avsnittet nationella prov under tidigare forskning kan elevers texter 
från nationella prov vara något missvisande i jämförelse med hur de skriver texter 
överlag i skolsammanhang. Trots detta togs beslutet att studera nationella prov då de 
skrivs av alla elever som läser svenska på gymnasiet. Nationella prov är även en stor 
del av planeringen, undervisningen och betygssättningen i skolan (Arensmeier & 
Lennqvist Lindén, 2017 & Lundahl, 2009). De tre årtalen valdes ut för att dels ge 
studien mer trovärdighet genom att analysera texter från tre årtal, vilket minskar 
risken för att det skulle vara slumpen som gav ett visst resultat. Årtalen valdes ut 
utifrån internets genomslag och ökning samt beroende på vilka nationella prov som 
inte var sekretessbelagda. Nationella prov som inte är sekretessbelagda kan begäras ut 
av vem som helst eftersom de hamnar under kategorin allmänna handlingar. Det årtal 
som låg närmast i tiden och inte var sekretessbelagt var 2015. Vilka typer av texter 
som eleverna hade skrivit på sina nationella prov har enbart analyserats översiktligt då 
fokus har legat på att studera hur de har skrivit och inte vad de har skrivit. De 
nationella provsvar som studerats har blivit slumpmässigt utvalda från olika 
svenskkurser, olika gymnasieprogram och olika gymnasieskolor. De prov som 
studerats från årtalen 2007 och 2015 kommer från gymnasieskolan i Luleå och de 
provsvar som studerats från 1999 kommer från olika skolor i landet. De provsvar som 
studerats från 1999 har beställts från provmakarna på Uppsala universitet då det var 
svårt att få tag på gamla prov från närliggande gymnasieskolor eftersom provsvaren 
endast behöver sparas i tre år. 
 
Antalet elevtexter bestämdes till 90 då det var ett antal som ansågs vara tillräckligt 
stort för att visa om och hur skriftspråket har förändrats över tid. Från Uppsala 
universitet kunde endast ett antal av maximalt 30 texter ges ut. Det bestämdes därför 
att texterna från de andra årtalen också skulle vara 30 stycken vardera eftersom ett 
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jämt antal texter var att föredra för att ge ett så rättvisande resultat som möjligt. 
Eftersom antalet texter som studerats endast är 90 stycken kommer denna studie inte 
att kunna dra någon slutsats över huruvida elevers skriftspråk förändrats på samma 
sätt i hela landet, eller om dessa förändringar skett hos majoriteten av gymnasieelever. 
Denna studie ger däremot en inblick över hur skriftspråket har förändrats för ett 
mindre antal elever. Även om antalet texter är lägre kan studiet av dessa texter ge en 
inblick i om det finns tendenser som tyder på att skriftspråket har förändrats. 
 
I undersökningen har en lärarenkät delats ut för att ge stöd till vad som kan ha 
förändrats i elevers skriftspråk. De skriftspråkliga företeelser som fanns med i 
lärarenkäten har använts som underlag när elevtexterna från nationella proven har 
studerats. Under arbetets gång har det framkommit andra delar av skriftspråket, utöver 
de som togs upp i lärarenkäten, som varit intressanta att studera dessa delar har 
skrivits upp och kommer att redovisas i resultatdelen.  

1.4.2 Del 1, enkät 

I denna del av studien förklaras den kvantitativa metoden. Den kvantitativa delen av 
studien handlar om att sammanställa och räkna svar för att sedan omvandla dem till 
siffror som kan tolkas. Den kvantitativa metoden används ofta för att ta fram siffror 
på hur något är och inte för att analysera hur någon anser att något är (Einarsson, 
2013). Detta stämmer bra in på denna del av undersökningen då det är en enkät som 
använts för att samla in data och där datainsamlingen sedan har omvandlats till siffror 
för att få fram ett svar på vad några specifika lärare upplevde har förändrats i elevers 
skriftspråk.  
 
För att få en förståelse för vad som kan ha förändrats i elevernas skriftspråk har en 
enkät använts där ett antal frågor om möjliga förändringar i elevers skriftspråk har 
ställts till ett antal svensklärare på en gymnasieskola i en kommun i norra Sverige. 
Lärarperspektivet var viktigt att ta i beaktning för att få en insikt i vad som kan ha 
förändrats i elevers skriftspråk med hjälp av personer som har erfarenhet i ämnet och 
kan avgöra om det möjligen har skett en förändring. Den enkät som lärarna svarade på 
finns bifogad som bilaga 1. Enkäten gavs ut till 14 svensklärare som arbetade på olika 
gymnasieprogram och hade arbetat olika länge. Den lärare som hade arbetet kortast 
tid hade arbetat i sex år och den lärare som hade arbetet längst hade arbetat som lärare 
i 27 år. Några av lärarna hade tidigare arbetat inom högstadieskolan och alla lärare 
hade lärarlegitimation. Att antalet lärare var 14 stycken beror på att denna del av 
studien endast var till för att få en insikt i vad svensklärare upplever har förändrats i 
elevers skriftspråk. Lärarna fick därefter läsa igenom frågorna och ta ställning till om 
de kände att de hade tillräckligt mycket kunskap i området för att svara på frågorna. 
Av de 14 personer som tilldelats enkäten valde 12 personer att delta. 
 
Enkäten utformades på ett sätt som endast gjorde det möjligt att kryssa i det påstående 
som stämde bäst överens med vad lärarna upplevde kan ha förändrats. Alternativen 
var förutbestämda av mig utifrån vad som i denna studie anses vara delar av elevers 
ortografi. Att ge de svaranden denna typ av slutna frågor där de får vissa, i förväg 
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valda svarsalternativ gör enkäten enklare att förbereda, genomföra och sedan 
sammanställa. Många personer upplever att denna typ av frågor är enklare att besvara 
då man som svarande inte behöver lägga in egna analyser för varför man tycker något 
(Eliasson, 2013). Enkäten innehöll även en öppen fråga där svaranden hade möjlighet 
att skriva in egna uppfattningar om de ansåg att enkäten saknade någon aspekt av vad 
som möjligen hade förändrats i skriftspråket. Enkäten innehöll korta frågor som 
krävde korta svar vilket är att föredra i denna typ av enkät där både slutna frågor och 
korta frågor samt svarsalternativ gör det enklare för personer att svara på. Frågorna 
har även skrivits på ett så neutralt sätt som möjligt utan negationer eftersom 
negationer ofta kan bli föremål för missuppfattningar (Eliasson, 2013).  
 
Att använda sig av enkät som undersökningsmetod gör det möjligt att fråga fler 
personer utan att själv vara närvarande under svarsprocessen som man annars är under 
exempelvis en intervju. Enkätens frågor är utformade för att vara så lättolkade som 
möjligt och svarsalternativen består till störst del av slutna frågor för att underlätta 
förståelsen för frågorna och svaren. För att försäkra mig om att enkäten var lätt att 
förstå har jag använt mig av ett antal testpersoner fått komma med åsikter om 
enkätens utformning för att minimera risken för att någon skulle missförstå frågorna. 
Detta brukar kallas att göra en pilotundersökning, som i detta fall var småskalig 
(Eliasson, 2013). 
 
De svar som lärarenkäten gav räknades ihop och presenteras i avsnittet Resultat 
lärarenkät. Dessa svar har sedan diskuterats i diskussionsavsnittet för att analysera 
och diskutera huruvida lärarnas upplevelser stämde överens med de svar som 
textanalyserna gav.  

1.4.3 Del 2, textanalys 

I den andra del av studien, textanalysen, har både en kvalitativ och en kvantitativ 
metod använts för att göra resultatet så översiktligt som möjligt. Elevtexterna har 
analyserats utifrån en kvantitativ aspekt för att med hjälp av siffror och diagram visa 
vilka förändringar som skett i elevernas skriftspråk. Därefter har en kvalitativ metod 
använts för att analysera texterna och därmed kunna ge svar på vad som översiktligt 
har förändrats i elevernas skriftspråk.  Då denna studie utgår från den diskurs och de 
teknologiska förändringar som skett sedan internet och mobiltelefoner började 
användas av ett flertal personer, valdes studien att börja 1999. Som tidigare har 
nämnts i inledningen fanns det inga större svenska internetforum 1999 och det var 
även endast 41,4 % av Sveriges befolkning som hade tillgång till internet (The World 
Bank, 2019). Avsaknaden av internet gjorde att personer inte hade börjat socialisera 
på olika internetforum så som Instagram, Facebook och Snapchat. Sociala medier som 
dessa används idag flitigt av ungdomar vilket gör att de blir mottagliga för nya 
skriftliga intryck. Ungdomar är också de som anses leda språkliga förändringar i 
samhällen (Sundgren 2013 & Kotsinas, 2008), vilket gör det intressant att gå tillbaka 
och studera hur elever skrev texter i början av de internetbaserade mötesplatsernas tid 
fram till nutid när fler personer använder internet och det finns fler internetbaserade 
mötesplatser som gör att man kan socialisera med personer från hela världen.  
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1.4.4 Analys av elevtexter 

Analysen av elevtexter har skett i två steg. I steg ett har samtliga texter lästs igenom 
och de olika skriftliga företeelser som framkommit har räknats ihop. I steg två har en 
kvalitativ textanalys gjorts för att ge en mer övergripande bild av hur skriftspråket sett 
ut under de olika årtalen samt ge en bild av hur det har förändrats. 
 
De skriftliga företeelser som framkommit under studerandet av texterna har noterats 
var för sig under respektive årtal. Eftersom det i denna studie inte är intressant att 
jämföra hur texter från samma årtal sett ut har alla de skriftspråkliga företeelser som 
texterna innehållit från samma årtal räknats ihop och placerats i samma kolumn. För 
att sedan kunna se vilken förändring som skett i skriftspråket har resultaten från de tre 
årtalen jämförts med varandra.  De olika skriftliga företeelserna har även försetts med 
ett färgkodningssystem där varje företeelse fått en särskild färg. Med ett 
färgkodningssystem blev det enklare att se hur ofta de olika företeelserna förekommit 
i varje text. Det var också möjligt att urskilja om någon företeelse enbart eller till stor 
del skett i en eller ett fåtal texter.  
 
För att konkretisera hur räkningen av de olika skriftliga företeelserna gjorts följer här 
ett exempel: Under studiet av elevtexterna har antalet gånger eleverna använt sig av 
felaktig versal noterats och skrivits upp i marginalen med den färg som betyder 
felaktig användning av versal. Dessa noteringar har sedan räknats ihop och skrivits 
upp i slutet av varje text för att se vilka skriftliga företeelser som använts och hur 
många gånger de använts i varje text. De olika skriftliga företeelserna från samma 
årtal har sedan räknats ihop och placerats in i ett diagram. Genom att sätta in de olika 
antalen i ett diagram för varje årtal kan man sedan se om och hur stor skillnad som 
skett när alla tre årtalen redovisats. Varje del av det som i denna studie valts ut att 
vara delar av elevers skriftspråk (ortografi) har behandlats på samma sätt som i detta 
exempel. Denna del av textanalysen har varit kvantitativ då det endast handlat om att 
studera de skriftliga företeelserna utifrån antal gånger de skett. Detta har sedan varit 
ett stöd i den helhetliga textanalysen.  
 
För att skapa en bredare förståelse för om och vad som har förändrats i elevernas 
skriftspråk har även en kvalitativ textanalys gjorts av elevtexterna. Genom att göra 
textanalyser kan man studera hur och vad i texter som har förändrats, vilket i denna 
studie tillför en bredare förståelse för hur elever skrivit text i skolsammanhang. Den 
kvalitativa textanalysen passar bra när man vill undersöka skriftliga dokument (Fejes 
& Thornberg, 2015). Textanalys handlar om att läsa och analysera skrivna texter på 
olika sätt och i denna studie har elevtexter från nationella proven i svenska varit de 
texter som undersökts för att se hur skriftspråket möjligen har förändrats. En 
textanalys brukar utgå ifrån en särskild dimension och man brukar tala om att det 
finns tre olika dimensioner att förhålla sig till. Den första dimensionen handlar om att 
analysera upphovsmannen för att söka svar på frågor om vilka innebörder författaren 
tillskriver sin text. Den andra dimensionen lägger fokus på texters språkliga kvaliteter 
och litterära innehåll. Den tredje dimension handlar om att förstå vad en text säger om 
det omgivande samhället och den kultur texten producerats i (Fejes & Thornberg, 
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2015). Den dimension som denna studie utgår från är den andra dimensionen som 
handlar om texternas språkliga innehåll som i denna studie handlar om elevtexternas 
språkliga kvaliteter. Det är inte vad författaren vill säga med sin text som studerats 
eller hur texterna beskriver det rådande samhällsklimatet som står i fokus utan det är 
själva språket i texterna som står i fokus för analys (Fejes & Thornberg, 2015).  
 
När man genomför en kvalitativ textanalys finns det vissa steg man bör följa för att få 
en så bärkraftigt analys som möjligt. Den första delen av en textanalys är att 
bestämma vad eller vilket område som skall analyseras. Sedan bör man formulera 
någon eller några frågor som analysen skall besvara för att dels göra en så bärkraftig 
analys som möjligt men också som en hjälp för att fokusera på rätt saker när man 
utför analysen. När man formulerar sina analysfrågor bör man även utgå från den 
dimension som man ämnar analysera texten utifrån (Fejes & Thornberg, 2015). I detta 
fall är det den andra dimensionen som analysen utgår ifrån. Den andra dimensionen 
handlar som tidigare beskrivits om att texten och språket står i fokus. De frågor man 
kan ställa när man utgår ifrån texten handlar om textens språk- och textmässiga eller 
innehålls- och utformningsmässiga egenskaper (Fejes & Thornberg, 2015). De 
analytiska frågor som denna studie kommer att utgå ifrån i den textanalytiska delen är 
följande. Har och i så fall hur, har elevernas skriftspråk förändrats? Har det tillkommit 
nya skriftliga företeelser i skriftspråket och har det försvunnit skriftliga företeelser i 
de nya texterna som fanns i de äldre? Den sista delen man bör välja när man skall 
göra en textanalys är vilka texter som skall analyseras (Fejes, Thornberg, 2015). I 
detta fall är det elevtexter från nationella proven i svenska under tre olika årtal som 
har analyserats.  
 
För kvalitativa metoder är tolkning ett centralt begrepp eftersom den kvalitativa 
forskningen oftast är tolkande forskning. Denna studie kommer delvis att vara 
tolkande för att skapa en förståelse till varför skriftspråket i elevtexterna möjligen har 
förändrats. Ordet tolkning betyder att personer kan förklara företeelser utifrån 
uppfattningar om företeelsen, vilket kan ses som en ganska godtycklig handling, men 
poängen med kvalitativ forskning är ofta att man vill bidra med en mer generell 
förståelse för ett fenomen. En persons tolkning av något kan vara lika viktigt som 
flera personers tolkning eftersom det ger ett synsätt på ett visst fenomen. Kortfattat 
kan man säga att en textanalytisk kvalitativ metod vill bidra med tolkningar av ett 
visst fenomen till andra personer (Alvehus, 2016). Det denna studie vill bidra med 
genom en textanalys av elevtexter är om och hur elever har förändrat sitt skriftspråk 
under åren studien sträcker sig över. Genom att analysera och tolka elevtexter kan 
man få en förståelse för om och hur elever har förändrat sitt skriftspråk samt vilka 
möjliga förklaringar det finns till dessa förändringar. 

1.4.5 Förklaring av ord och tillvägagångssätt  

För att kunna förstå vad i elevers skriftspråk som har studerats och analyserats i denna 
studie behövs en förklaring av de olika begreppen och tillvägagångssättet som de 
olika skriftspråkliga delarna har bedömts utifrån. Nedan följer en kortare 
begreppsförklaring samt vilka riktlinjer som använts vid arbetet med elevtexterna. 
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I denna studie har begreppet slang valts att förklaras med hjälp av Ulla-Britt Kotsinas 
(2004) beskrivning av begreppet. Enligt Kotsinas(2004) anses ofta ungdomar vara de 
som använder mycket slang, men att definiera vad som är slang är svårt då det inte 
finns någon enkel definition av vad som är slang och inte. Slangord är ofta ord som är 
betydelsebärande och hör ofta till ordklasserna substantiv, verb och adjektiv/adverb. 
Vad som är slangord varierar beroende på vem man frågar och vissa personer kan se 
vardagliga talspråkliga ord så som: ”morsa”, ”grej”, ”snut”, ”kuta”, ”sno” och ”käka” 
som slangord (Kotsinas, 2004). Vad som är ett slangord är enligt Kotsinas upp till 
betraktaren att bestämma men ofta är slangord en talspråklig variant av ett ord 
(Kotsinas, 2004). Med stöd av detta har vad ett slangord är valts att preciseras som 
talspråkliga ord så som exempelvis, käka, kuta och snubbe. Dessa ord hamnar även 
under kategorin som Kotsinas beskriver som betydelsebärande i ordklasserna 
verb/adverb och substantiv.   
 
För att förklara vad som är en förkortning av ett ord och vilka förkortningar som är 
korrekta att använda har jag använt Språkrådets rekommendationer. Enligt Språkrådet 
skall förkortningar användas sparsamt eftersom det kan vara svårare för läsaren att 
förstå förkortningen än att läsa hela ordet. Det finns olika typer av förkortningar och 
de förkortningar som enbart används i skrift kallas avbrytningar och kan exempelvis 
vara adr. som i adress. En annan typ av förkortning är initialförkortningar. Några 
exempel på sådana förkortningar kan vara UV för ultraviolett eller km för kilometer. 
Förkortningar av ord skall helst användas där utrymmet är begränsat som i tabeller 
eller parenteser. När ett ord förkortas bör det göras ordentligt så som: e.d (eller 
dylikt). Korta ord som inte tjänar något på att förkortas bör inte förkortas (Språkrådet, 
2017). Nedan följer några förkortningar från Språkrådet (2017) som går bra att 
använda: 
 
Bl.a – bland annat 
 

etc. – et cetra 
 

Dvs., d.v.s. – det vill säga m.fl. – med flera 
 

e.d – eller dylikt 
 

m.m. – med mera 

o.d. – och dylikt 
 

Osv., o.s.v. – och så vidare 

s.k – så kallad, så kallade, så kallat 
 

t.ex. – till exempel 

Figur 1. Figuren visar några förkortningar som går bra att använda i text. 
 
Om man skriver förkortningar som inte är allmänt kända är Språkrådets råd att dessa 
förkortningar skall läggas i en lista med förklaringar på en väl synlig plats i texten för 
att läsaren skall kunna se denna. Förkortningar som inte är allmänt kända bör också 
förklaras första gången de används (Svenska skrivregler, 2017). Med utgångspunkt i 
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detta kommer förkortningar som inte känns igen som allmänna och som inte förklaras 
i elevtexterna i denna studie att räknas som felaktiga förkortningar.  
 
En styckeindelning bör göras när någon skriver om ett nytt ämne eller som språkrådet 
kallar det ”en tankegång, ett stycke” (Svenska skrivregler, 2017). Enligt Språkrådet 
bör skribenter markera nytt stycke med indrag eller blankrad. Nytt stycke med indrag 
är när texten påbörjas ca 5mm in på den nya raden och blankrad är som det låter, en 
blank rad mellan två ämnen (Svenska skrivregler, 2017). I denna studie har både 
felaktig och korrekt styckeindelning räknats för att kunna se om eleverna blivit bättre 
på att använda styckeindelning eller inte. I denna studie kommer felaktig 
styckeindelning att räknas när eleven gjort styckeindelning när det inte behövs och 
när de inte gjort styckeindelning fast det hade behövts vid exempelvis nytt ämne. 
Exempel på en sådan företeelse kan vara när eleven skriver om samma ämne men gör 
en ny styckeindelning. Korrekt styckeindelning kommer att räknas när eleven gjort en 
korrekt styckeindelning vid nytt ämne samt använt sig av blankrad, indrag eller på 
annat tydligt sätt visat på att de ämnat göra en styckeindelning. 
 
Enligt Språkrådet skall kommatecken vara ett sätt att underlätta läsningen av en text, 
men det finns inte någon regel som säger att det skall finnas kommatecken innan eller 
efter särskilda ord. Kommatecken kan användas mellan huvudsats och bisats. Det kan 
även användas mellan huvudsatser vid så kallad satsradning. Det finns bisatser som 
aldrig har komma mellan sig och sådana som alltid har det (Språkrådet, 2017). Det är 
alltså svårt att veta exakt var i en text det skall vara ett kommatecken och inte, mycket 
på grund av att användningen av kommatecken ofta är godtycklig (Språkrådet, 2017). 
Det skulle därför vara problematiskt att analysera om elever blivit sämre eller bättre 
på att använda kommatecken genom att se om de satt ut kommatecken vid ”rätt” plats 
i texten. I denna studie har därför fel användning av kommatecken räknats vid de 
tillfällen eleverna använt ett kommatecken i stället för punkt, det vill säga 
åstadkommit så kallad satsradning. 
 
Satsradning är när två eller flera huvudsatser som kan vara åtskilda sammanlänkats i 
samma mening med hjälp av kommatecken (Språkrådet, 2017). I denna studie räknas 
det därför som fel användning av kommatecken vid satsradning när eleverna satt ihop 
två eller flera huvudsatser efter varandra utan att använda punkt, kolon eller 
semikolon. Som satsradning räknas även när eleverna satt ihop två satser där den 
andra satsen är självständig från den första och när den andra satsen har ett annat 
innehåll än den första satsen samt när den andra satsen har en annan form än den 
första satsen. 
 
Felaktig användning av versal har räknats när eleverna använt versal när det inte skall 
vara versal, när eleverna inte använt versal i ny mening och när eleverna inte använt 
versal när de skrivit namn på personer, titlar och geografiska platser. 
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Fel användning av punkt har räknats vid de tillfällen eleverna glömt att använda punkt 
i slutet på mening eller använt punkt där meningen inte slutar utan tydligt har fortsatt 
efter att en punkt blivit utsatt.  
 
Särskrivning har räknats när eleverna särskrivit ord som skall sitta ihop. 
 
Sammanskrivning av ord har räknats när eleverna sammanskrivit ord som inte skall 
vara sammanskrivna. 

1.4.6 Forskningsetiska principer 
Inom forskning är det viktigt att känna till och förhålla sig till de forskningsetiska 
principerna om finns. Den lärarenkät som har använts i denna studie har varit 
utformad för att de personer som deltog skulle vara anonyma. Deltagarna fick innan 
de besvarade enkäten information om vad resultatet skulle användas till och hur 
resultatet skulle publiceras. Därefter fick de ta beslutet om de ville delta eller inte. 
Enkätsvaren har varit anonyma för att det inte skall gå att utläsa vem som har svarat 
vad, kopplingen mellan enkätsvaren och en specifik individ har därmed eliminerats så 
att varken obehöriga eller någon annan forskare kan koppla svaren med en specifik 
individ (Vetenskapsrådet, 2017). Detsamma gäller de elevtexter som har analyserats. 
Den typ av elevtexter som har analyserats i denna studie hamnar inom ramen för 
allmänna handlingar, vilket innebär att vem som helst kan begära ut dem. När proven 
lämnades ut till mig var de anonymiserade så att varken namn, personnummer eller 
skola var synliga. I och med detta kan ingen avgöra vem det är som har skrivit 
proven. Detta gör att proven inte kan härledas till en specifik individ. Detta är något 
som även beskrivs i de forskningsetiska principerna, att om man skall forska genom 
att använda, som i detta fall enkäter och texter bör dessa vara anonymiserade för att 
skydda de deltagande individerna (Vetenskapsrådet, 2017). Något annat som stödjer 
att elevtexterna varit anonyma är det faktum att denna studie utgått ifrån ett 
slumpmässigt urval som gör att det är omöjligt att veta vilka texter som getts ut då de 
tagits från olika gymnasieprogram, olika klasser och olika kurser. Studien innehåller 
heller inte några längre citat från originaltexterna vilket styrker anonymiteten 
eftersom det är svårt att utläsa något personligt utifrån dessa citat.  
 
När detta examensarbete godkändes förstördes både elevtexterna och svaren på 
lärarenkäterna för att minimera risken för att de skulle spridas vidare.  
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2 Resultat 
I denna del av studien kommer resultatet av lärarenkäten och textanalysen av 
elevtexterna att redovisas. För att studien skall följa samma struktur genomgående 
kommer resultatet av lärarenkäten att redovisas först i en separat del och sedan 
kommer analysen av elevtexterna att redovisas i avsnittet resultat del 2. 

2.1 Del 1, lärarenkät 

I denna del av studien kommer resultatet från lärarnas svar på enkäten om elevernas 
skriftspråk att redovisas. Varje svar har räknats och placerats under de olika 
kategorierna beroende på hur lärarna har svarat. Då enkäten var uppdelad i två olika 
delar har även resultatet delats upp i två olika stapeldiagram för att vara så tydligt som 
möjligt. Resultatet av enkäten redovisas nedan. 
 
I diagram 1 visas resultatet från den första delen av lärarenkäten. Den största 
försämringen i skriftspråket som skett var enligt lärarnas upplevelser, elevers förmåga 
att använda kommatecken där sju av tolv lärare svarade att en förändring till det 
sämre skett. Detsamma gällde elevers förmåga att använda versal där sex av tolv 
lärare upplevde att det skett en förändring till det sämre. De områden som lärarna 
upplevde att det inte skett en förändring inom var användningen av punkt, 
styckeindelning och citattecken.  

 
Figur 1. Lärares uppfattning om förändringar i elevers skrivande.  
 
I diagram 2 redovisas den andra delen av svaren från lärarenkäten. Där framkom det 
att åtta av tolv lärare upplevde att det skett en förändring till det sämre när det gällde 
särskrivning av ord. Sex av tolv lärare upplevde att det skett en förändring till det 
bättre gällande sammanskrivningar av ord. När det kommer till slangord var lärarnas 
upplevelser jämt fördelade mellan vilka som upplevde att slangorden minskat, ökat 

1	 1	
2	

1	

6	

3	

7	

4	 4	
5	

8	

5	
6	

7	

Elevers	förmåga	
att	använda	

versal	i	ny	mening		

Elevers	förmåga	
att	använda	punkt	

	Elevers	förmåga	
att	använda	
kommatecken	

Elevers	förmåga	
att	använda	

styckeindelning	

Elevers	förmåga	
att	använda	
citattecken	

Diagram	1	
Har	förändrats	till	det	bättre	 Har	förändrats	till	det	sämre	 Har	inte	förändrats	



   

 22 

och inte förändrats. Den sista frågan som lärarna svarade på handlade om elevernas 
användning av förkortningar. Sju av tolv lärare upplevde att det skett en ökning av 
felaktiga förkortningar. 
 

 
Figur 2. Lärares uppfattning om förändringar i elevers skrivande. 
 
På baksidan av enkäten hade lärarna möjlighet att själva skriva ned andra delar av 
elevernas skriftspråk som de upplevde ha förändrats som inte fanns med i de 
förtryckta alternativen. Det var endast två av tolv lärare som använde denna sida och 
det som framkom där var att två av dessa tolv lärare upplevde att elever oftare 
satsradar när de skriver texter.  
 
Den slutsats som dragits av resultatet från lärarenkäten är att lärare har en blandad syn 
på vad som har förändrats i elevers skriftspråk och inte. I de flesta svaren från 
lärarenkäten var det liten skillnad mellan hur många som upplevde att det skett en 
förändring till det sämre respektive hur många som upplevde att det skett en 
förbättring eller ingen skillnad alls. Detta kan bero på att lärarna har arbetat olika lång 
tid och upplevt att vissa skriftliga aspekter har förändrats och inte andra. Vid de 
största förändringar som diagrammen visar har lärarna varit eniga om att det har skett 
en förändring.  De svar som sticker ut mest är elevers förmåga att använda punkt, 
särskrivning av ord och felaktiga förkortningar där majoriteten av lärarna haft samma 
upplevelser om vad som har förändrats och inte.  

2.2 Del 2, resultat från elevtexter  

I detta avsnitt redovisas resultaten från studien att redovisas. För att denna studie skall 
bli så enhetlig som möjligt redovisas denna del på liknande sätt som resultatet från 
lärarenkäten. Resultaten från respektive år 1999, 2007 och 2015 redovisas var för sig. 
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De olika skriftliga företeelserna redovisas i antal. För varje årtal presenteras i diagram 
antalet gånger de olika skriftliga företeelserna skett. Varje årtal presenteras i två 
diagram. Det första diagrammet visar resultatet från de skriftliga företeelser som 
fanns med i lärarenkäten och det andra diagrammet visar andra skriftliga företeelser 
som framkommit i analysen av elevtexterna.  
 
För att konkretisera hur analysen av skriftspråkliga företeelser har gjorts följer här ett 
kort exempel: alla gånger fel användning av versal förekommit i texterna har räknats 
ihop och placerats i en stapel för varje årtal. Likaså har de andra skriftliga 
företeelserna räknats och placerats i diagrammen. Antalet gånger de skriftliga 
företeelserna förekommit, kommer även att redovisas så att det framgår i hur många 
texter dessa företeelser har förekommit i. Detta för att förtydliga om det rör sig om 
företeelser som majoriteten av eleverna har gjort, eller om det handlar om att ett fåtal 
elever har gjort majoriteten av samma skriftliga företeelse. 
 
Efter att de skriftliga företeelserna redovisats i diagrammen redovisas den kvalitativa 
textanalysen att redovisas under respektive årtal för att visa vilka övergripande 
skillnader som framkommit i texterna. I diskussionsdelen av studien redovisas en 
sammanfattning av resultatet att redovisas där en analys av likheter och skillnader i 
elevernas skriftspråk presenteras samt att de analytiska frågorna som textanalysen 
utgått ifrån besvaras. 
 

2.2.1 Resultat från 1999 

Det resultat som visas i diagram 3 är att eleverna från 1999 vid 18 tillfällen glömt 
eller felaktigt använt sig av versal i elva texter. Elevernas hantering av punkt var näst 
intill felfritt då antalet felaktiga punkter var två stycken i två texter. Detsamma gällde 
användning av kommatecken då endast nio satsradningar gjorts i sex texter.  Det 
eleverna däremot hade vissa svårigheter med var korrekt styckeindelning vilket visar 
sig då de använde sig av felaktig styckeindelning 127 gånger i 25 texter, medan 
korrekt användning av styckeindelning förekom 81 gånger i 15 texter. Särskrivning av 
ord förekom 40 gånger, vilket kan ses som ett högt antal av de 30 texter som har 
studerats. Av dessa särskrivningar visade det sig dock förekomma 31 särskrivningar i 
samma text. De andra nio särskrivningarna var fördelade i sju texter vilket visar på att 
majoriteten av eleverna kunde avgöra hur orden skulle skrivas. Antalet 
sammanskrivningar var fördelade på sju texter med vardera en gång i varje text vilket 
visar på att det mest troligt rörde sig om slarvfel och att de flesta elever kunde avgöra 
hur ord skulle skrivas. Antalet slangord var nio stycken fördelade på fem texter. Fem 
av dessa slangord fanns i en text och de övriga fyra slangorden var fördelade på fyra 
texter med ett slangord i vardera text. Slutsatsen som kan dras av detta är att de flesta 
elever inte använde sig av slangord i skoltexter utan istället skrev skriftspråkligt 
korrekta ord. 
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Figur 3. Skriftliga företeelser som fanns med i lärarenkät. Den första siffran anger antal 
användning. Den andra siffran anger antal texter.  
 
I diagram 4 redovisas de andra skriftliga företeelserna som framkommit i 
textanalyserna. En utstickande detalj i texterna var användningen av ordet ”dom” som 
har använts i stället för de eller dem. När endast antalet gånger visas som 44 gånger i 
30 texter kan det ses som ett högt antal, men i detta fall användes ordet ”dom” 23 
gånger i 3 olika texter. De andra gångerna ordet ”dom” användes var jämnt fördelade 
i sju texter. Att ordet ”dom” användes så många gånger i tre av texterna gör att man 
kan anta att majoriteten av eleverna kunde använda sig av ”de” eller ”dem” istället för 
att använda sig av ordet ”dom” som i skriftliga sammanhang ofta ses som talspråk. I 
dag är det mer tillåtet att använda sig av ”dom” i skriftliga sammanhang, men det är 
fortfarande problematiskt i skolsammanhang då det inte riktigt och kanske aldrig 
kommer att behandlas som ett korrekt skriftspråksord. I denna studie har ordet ”dom” 
därför kategoriserats som talspråk och därmed inte som korrekt skriftspråk.  
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Figur 4. Andra skriftliga företeelser som framkom i textanalysen. Den första siffran anger 
antal användning. Den andra siffran anger antal texter.   

2.2.2 Textanalys av texterna från 1999 

Texterna från 1999 innehöll några olika ämnen och det fanns vissa signaler som tyder 
på att eleverna haft i uppgift att skriva brev, debattartiklar och egna sammanfattningar 
av olika lästa texter. Detta är inte en absolut säkerhet eftersom endast elevtexterna och 
inte själva uppgiftsbeskrivningen granskats i denna studie. I studerandet av 
elevtexterna visade det sig att de flesta texter överlag innehöll ett väldigt 
välformulerat och genomtänkt skriftspråk med få skriftspråkliga felaktigheter.  
 
Något som framkom under analysen av texterna var att eleverna använde sig av några 
olika ordval som kan anses tillhöra ett äldre skriftspråk. Med detta menas i denna 
studie ord som ofta använts av tidigare generationer, men som inte är lika vanliga att 
använda idag. Exempel på sådana ord som använts i några av elevtexterna är väninna 
istället för kompis eller tjejkompis. Ordet ty har använts på ett fåtal ställen istället för 
de mer moderna uttrycken eftersom, på grund av eller nämligen som idag är vanligare 
att använda. Andra ord som har använts i texterna och som kanske inte kan anses 
tillhöra ett äldre skriftspråk men som ändå inte används så mycket av ungdomar är 
orden: avsmak, löjeväckande, morbida, månne, dryftade, preludium, skildrare och 
burdusa. Ordet löjeväckande användes i en mening för att beskriva en diskussion på 
följande sätt: ”Jan Guillou använder denna fullständigt löjeväckande diskussion om 
du eller ni för att förtala moderater…”. Några andra exempel på hur de andra orden 
användes i texterna var: ”Hur är det med vårt svenska språk? Finns det månne 
kvinnliga orättvisor även där?”, ”Jag och min bästa väninna kan prata om killar 2 
timmar i sträck”, ”Idag dryftade jag med en diskofil om ett preludium på en av hans 
skivor”, ”Dessutom kanske de skulle kunna bjuda på lite live-telefoni, ty båda 
medverkade i radioprogrammet Hassan”, ”Anna-Karin Palm är en otroligt skicklig 
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skildrare, hennes träffsäkra sätt att beskriva tillvaron i text är enastående”, ”…när jag 
läste Jan Guillous kolumn, `du är inte ni med mig´ i Aftonbladet kunde jag inte låta 
bli att känna en viss avsmak”. 
 
En elev hade använt sig av egna påhittade ord för att beskriva ett fenomen. Detta kan 
ses som dels okunskap eftersom det troligen finns ett korrekt ord att använda, dels 
som att eleven tagit egna initiativ, eller att eleven hade förmåga att vara ironisk i sitt 
skrivande då orden hade en humoristisk klang och var skrivna i en humoristisk del av 
texten. Oavsett hur man tolkar användandet av påhittade ord så var det endast i en text 
från detta årtal som de förekom. 
 
Ibland förekom en viss tveksamhet i texterna för hur prepositioner skulle användas. 
Eleverna skrev vid några tillfällen fel prepositioner i meningarna och istället för att 
skriva ”för” skrev de ”till”, eller istället för att skriva ”på” skrev de ”för” och tvärtom. 
Tre exempel på hur detta kunde se ut var: ”det var på (i) Ronny och Ragge han fick 
sitt lyft…”, ”…och attityder på (till) kvinnor och män…”, ”…att man visar respekt 
och vördnad till (för) dem man tilltalar…”. Liknande meningar som dessa finns i 
några av texterna men de var inte så många att de påverkade texterna i sin helhet. På 
grund av det låga antalet felaktiga prepositioner kan man dra slutsatsen att de flesta 
eleverna kunde använda sig av korrekt preposition. 
 
I vissa texter fanns syftningsfel liknande detta exempel:”…och en noggrann 
beskrivning till stans godaste pizzeria!”, där meningens betydelse med denna form är 
att någon visar en person vägen till den godaste pizzerian och inte till pizzerian med 
den godaste pizzan som skribenten nog egentligen menade. Syftningsfel som dessa 
kan göra meningar lätta att missuppfatta för läsaren. Syftningsfel var något som 
förekom ett fåtal gånger i ett fåtal texter, vilket gör att man kan dra slutsatsen att 
majoriteten av eleverna inte hade problem med detta utan att det troligtvis handlade 
om slarvfel.  
 
En viss tveksamhet gällande ordföljd kunde skönjas i texterna. Några exempel på det 
var: ”så det blir inte så mycket springor…”, där skribenten hellre hade kunnat skriva: 
”då blir det inte så mycket springor”. Ett annat exempel är meningen: ”Jag tycker att 
det kan bli lätt att man blandar det engelska språket med det svenska…”. Denna 
mening hade varit mer korrekt med ordföljden: ”Jag tycker att det är lätt att man 
blandar det engelska språket med det svenska”. Meningen: ” ser kvinnor som ett bete 
som dom försöker lura sig till”, hade varit mer skriftspråkligt korrekt om ordföljden 
varit: ”ser kvinnor som ett bete som de försöker lura till sig”. Dessa exempel på 
felaktiga ordföljder i texterna fanns på ett fåtal ställen i ett fåtal texter vilket gör att 
majoriteten av elever kunde skriva meningar med rätt ordföljd. I de fall meningar med 
felaktig ordföljd förekom fanns de oftast en gång i en text och var inte en 
genomgående felaktighet som en elev gjorde i samma text.  
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2.2.3 Resultat från 2007 

I diagram 4 kan man avläsa att versal använts felaktigt nio gånger i fem texter. Detta 
visar att majoriteten av eleverna kunde använda versal på ett korrekt sätt men att det 
skett felaktigheter som med ett så lågt antal kan betecknas som slarvfel. Antalet 
felaktig användning av punkt uppgick till sju gånger i sex texter. Detta visar på att 
eleverna kunde använda sig av punkt på ett korrekt sätt men att det skett ett fåtal 
felaktiga utsättningar av punkt, vilket kan anses vara slarvfel av ett fåtal elever. 
Styckeindelningen i texter från detta år hade 68 korrekta styckeindelningar i 21 texter 
och 63 felaktiga styckeindelningar i 22 texter. Det visar att det var liknande antal på 
både den korrekta och den felaktiga sidan. Detta kan tyda på att eleverna var osäkra 
på när de skulle använda styckeindelning och inte. Texterna från detta detta årtal 
innehöll inga sammanskrivna ord och endast sex särskrivningar i fem texter av 30 
vilket tyder på att eleverna hade mycket god förståelse för hur ord skulle skrivas. 
 

 
Figur 5. Skriftliga företeelser som fanns med i lärarenkäten. Den första siffran anger antal 
användning. Den andra siffran anger antal texter. 
 
I diagram 6 visas resultaten från de övriga skriftliga företeelser som framkommit i 
analysen av texterna. År 2007 fanns det en text som helt saknade styckeindelning. 
Användningen av tankstreck, kolon och semikolon fanns kvar under detta årtal i 
någorlunda liknande antal som 1999. Antal ”dom” var detta år 18 stycken fördelade 
på fyra texter. En ny företeelse som visade sig i texterna från detta årtal var en viss 
osäkerhet när det gällde användningen av det och dem där dessa ord ersatts av ordet 
de. En annan ny företeelse var att det tillkommit ett fåtal engelska ord och uttryck i 
dessa texter som inte fanns i texterna från 1999. Även om engelska ord/uttryck endast 
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använts fyra gånger i fyra olika texter är det en ökning då dessa ord/uttryck inte 
använts alls 1999. En annan företeelse som tillkommit om än till ett mindre antal var 
ordet ”mej” istället för mig, där mej kan ses som talspråk och inte räknas som korrekt 
skriftspråk. Ordet ”mej” förekom sex gånger i två texter varav fem gånger i den ena 
vilket gör att man kan dra slutsatsen att majoriteten elever kunde använda sig av det 
skriftspråkligt korrekta ”mig”.  
 

 
Figur 6. Andra skriftliga företeelser som framkom i textanalysen. Den första siffran anger 
antal användning. Den andra siffran anger antal texter. 

2.2.4 Textanalys av texterna från 2007 

I texterna från 2007 finns det indikationer som tyder på att eleverna har haft i uppgift 
att skriva en relativt fri text i form av brev eller informativ text där de skulle beskriva 
ett särskilt fenomen och lägga till egna tankar och känslor. Ordföljden i texterna från 
2007 är överlag korrekt och texterna är relativt välskrivna där elevernas tankar, 
känslor och beskrivningar framkommer på ett skriftspråkligt korrekt sätt. Det som 
under analysen från 1999 kallades för ett äldre skriftspråk användes inte i texterna 
från detta årtal. Dessa så kallade äldre skriftspråkliga företeelserna hade således 
försvunnit helt. Istället hade det tillkommit ett fåtal engelska ord/uttryck i texterna 
från 2007 som inte fanns i texterna från 1999. Några av de engelska ord som 
användes i texterna är idag ord som är väl införlivade i det svenska språket och till 
stor del kan ses som låneord. Beroende på hur eleven har använt det engelska ordet 
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avgör i denna studie om orden klassas som låneord eller ej. Kategoriserades ett ord 
som låneord kan man inte räkna det som ett engelskt ord och de har då inte räknats in 
i resultatet. I analysen framkom ett ord som valde att räknas som ett låneord nämligen 
ordet ”second hand”. Idag är det ett vanligt förekommande ord i det svenska 
samhället där andrahandsbutiker ofta benämns med namnet second hand. Second 
hand ansågs därför vara ett låneord. De ord som inte räknats som låneord på grund av 
hur de har använts var orden: ”slow-motion”, ”top model”, ”make up artist” och 
”shit”. Dessa fyra ord/uttryck förekom i fyra texter, vilket kan ses som att vissa elever 
använde sig av engelska ord/uttryck i skoltexter men att majoriteten elever inte gjorde 
det. Hade resultatet varit att alla engelska ord/uttryck fanns i en text hade man inte 
kunnat påstå att elever använde sig mer av engelska ord 2007 än vad de gjorde 1999. 
På grund av att de engelska orden/uttrycken fanns i fyra olika texter kan man dra 
slutsatsen att några elever använder sig av engelska ord i skoltexter. Anledningen till 
att dessa engelska ord togs med i resultatet och kategoriserades som att eleven använt 
ett engelskt ord är det sammanhang i vilket ordet har använts. De meningar som de 
engelska orden/uttrycken fanns i var följande: ”jag skulle exempel vilja utbilda mig 
till make up artist”. I denna mening hade eleven lika gärna kunnat använda det 
svenska ordet sminkös vilket gör att det räknats som att eleven använt ett engelskt 
ord. ”Jag säger till mina vänner shit! vet du vad jag drömde i natt, det var helt sjukt”. I 
denna mening är det mer uppenbart att eleven använt sig av ett engelskt uttryck för att 
beskriva något och att ordet därför placerats in i engelska ord/uttryck. I meningen: 
”Dom flesta tonårstjejerna vill vara som en topmodel”, hade eleven kunnat skriva att 
de flesta tonårstjejer vill vara som en supermodell som är den svenska benämningen 
på ”topmodel”. Om meningen hade haft formen ”de flesta tonårstjejerna vill vara som 
tjejerna i topmodel” hade ordet räknats som ett namn då det funnits ett tv-program 
som hetat Topmodel. Ordets form i den meningen det är skrivet i gör att det 
placerades i kategorin engelska ord/uttryck.  
 
I texterna kunde en viss osäkerhet skönjas angående prepositioner. Några exempel på 
när eleverna använde sig av fel preposition var följande: ”jag vill skapa det åt (till) 
mig själv och åt (för) andra”, ”anledningen till att jag dras mot (till) kreativa yrken är 
för att..”, ”Jag bryr mig inte bara i (om) min egen livssituation utan även andra 
människors”. Alla dessa felaktiga prepositioner gör att texterna blir mer talspråkliga. 
Exempelvis säger man ofta ”jag vill göra det åt andra” när man pratar, men i 
skriftspråket förväntas man skriva ”jag vill göra det för andra”. 
 
En viss osäkerhet gällande ordföljd fanns i en del texter och några exempel på det var: 
”men jag stiger upp till och med före tuppen…”, ”… i många asiatiska kulturer anser 
dom att till exempel att när jag sover lämnar själen min kropp”, ”Jag tror eller jag vet, 
att det har med att göra att det är sånt ideal om hur man måste se ut för att bli älskad”. 
I denna mening har ordföljden gjort att meningen blivit svårläst och den innehåller 
även ordet ”sånt” som gör att den blir talspråklig. Ytterligare två exempel på 
meningar med felaktig ordföljd är dessa: ”…fel skäl att träna och det är det här 
med…” och ” För dom tänker inte på de minsta av vad dom gör med kroppen”. Med 
rätt ordföljd hade dessa meningar blivit mer skriftspråkligt korrekta och enklare att 
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förstå. Fel ordföljd gör meningar svårlästa och kan skapa missförstånd mellan 
skribenten och läsaren. Även om dessa felaktigheter i skriftspråket inte fanns i 
majoriteten av texter och inte heller varit en majoritet i en och samma text så kunde 
det skönjas en viss ökning av skriftspråkliga felaktigheter detta årtal än från 2007. 

2.2.5 Resultat från 2015 

I diagram 7 redovisas resultatet från 2015. Detta resultat visar att elevtexterna från 
2015 innehöll sju felaktiga användningar av versal i fem texter. Den felaktiga 
användningen av punkt och kommatecken vid satsradning hade ett liknande antal som 
felaktig versal. Felaktig användning av punkt var åtta stycken i fyra texter. Antalet 
felaktig användning av kommatecken vid satsradning var tio stycken i tre texter. 
Dessa siffror tyder på att majoriteten av eleverna kunde avgöra när de skulle använda 
sig av versal, punkt och kommatecken. 
 
Den stora förändring som hade skett till det bättre i texterna från 2015 var att texterna 
innehöll väldigt få felaktiga styckeindelningar jämfört med föregående år. Antalet 
felaktiga styckeindelningar var 27 stycken i 13 texter. Antalet korrekta 
styckeindelningar var 119 stycken i 30 texter. På grund av detta kan man dra 
slutsatsen att majoriteten av eleverna hade god kunskap om hur man använder korrekt 
styckeindelning och kunde använda sig av den. Antalet särskrivningar och 
sammanskrivningar har minskat något och antalet särskrivningar var sex stycken i 
fem texter. Antalet sammanskrivningar var sammanlagt sex stycken i sex texter. Man 
kan därför dra slutsatsen att på grund av att så få sär- och sammanskrivningar skett i 
så få texter var eleverna väl medvetna om hur ord skulle vara sammansatta. Antalet 
slangord hade under detta årtal minskat till ett enda, vilket tyder på att eleverna 
mycket väl kunde avgöra när de kunde använda slangord och inte. Detsamma gäller 
för förkortningar av ord där det inte fanns någon felaktig förkortning under detta årtal.  
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Figur 7. Skriftliga företeelser som fanns med i lärarenkäten. Den första siffran anger antal 
användning. Den andra siffran anger antal texter. 
 
I analysen av skriftspråket i texterna från 2015 framkom det att användningen av 
tankstreck, kolon och semikolon skett vid ett fåtal tillfällen i ett fåtal texter. 
Tankstreck förekom åtta gånger i fem texter, kolon förekom två gånger i två texter 
och semikolon förekom en gång. Antal gånger eleverna använt ordet ”dom” var under 
detta årtal fyra gånger i tre texter. Den största förändringen som skett under detta årtal 
var elevernas användning av ”de” i stället för ”det” och ”dem” istället för ”de”. Antal 
gånger som eleverna hade använt sig av ”de” istället för ”det” hade skett 20 gånger i 
fem texter. Detta kan tolkas som att majoriteten av elever kunde använda sig av det 
korrekta ordet ”det” när de skrev, men att vissa elever hade svårt att avgöra vilket av 
orden de skulle använda. I tio texter fanns det en osäkerhet om vilken av 
benämningarna ”de” eller ”dem” som skulle användas. I dessa tio texter förekom 26 
”dem” istället för ”de” som hade varit den korrekta benämningen. Detta tyder på att 
det fanns en osäkerhet hos elever för hur de skulle använda sig av ”de” och ”dem” i 
text, men att majoriteten av eleverna kunde använda den rätta benämningen. Dessa 
två företeelser var under de tidigare årtalen inte lika utbrett. 1999 och 2007 fanns inga 
felaktiga användningar av ”dem” istället för ”de”. 1999 fanns inga felaktiga 
användningar av ”de” istället för ”det”. 2007 fanns det två felaktiga ”de” istället för 
”det”. Man kan därför dra slutsatsen att det skett en ökning och att fler elever kände 
en osäkerhet för när de skulle använda ”de” och ”dem”. 
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Antalet engelska ord/uttryck var två stycken i två olika texter och hade därmed 
minskat med hälften från 2007.  
 

 
Figur 8. Andra skriftliga företeelser som framkom i textanalysen. Den första siffran anger 
antal användning. Den andra siffran anger antal texter. 

2.2.6 Textanalys av texterna från 2015 

I materialet från detta årtal hade texterna formen av att vara diskursiva. Texterna var 
mer inriktade på fakta och referensbearbetning vilket skiljde sig från de äldre texterna. 
Antalet referatmarkörer hade ökat i texterna från detta år och texterna var uppbyggda 
på ett sätt som tyder på att de var mer diskursiva än texterna från föregående år. 
Texterna liknade mer referat och var mer inriktade på att förmedla fakta från andra 
texter än att beskriva elevernas egna känslor. Detta kan bero på att fokus i 
svenskundervisningen hade ändrats från att i läroplanerna från 1994 och 2000 ha 
handlat mer om vad eleverna själv hade nytta av till att handla om vad eleverna 
faktiskt skulle visa för färdigheter när de skriver i och med den nya läroplanen från 
2011. I läroplanen för svenska A från 1994 och 2000 stod det att eleven skulle: 
”kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är viktiga för eleven 
själv och för den valda studieinriktningen”, ”kunna förmedla åsikter, erfarenheter och 
iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och 
mottagaren”, ”kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och 
lärande” och ”kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad 
samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk”(Skolverket, 1994). I 
läroplanen för svenska 1 från 2011 hade fokus förflyttats från vad som var bra för 
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individen att kunna till vad individen praktiskt skulle visa för kunskaper. Det som 
förändrats i läroplanen från 2011 är att det finns ett större fokus på att kunna 
källkritik, citat- och referatteknik, sammanfattning och granskning av text, samt 
framställning av argumenterande- och andra typer av texter. I läroplanen från 2011 
står det att eleven skall kunna: ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning 
av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik”, ” Argumentationsteknik 
och skriftlig framställning av argumenterande text”, ”Skriftlig framställning av texter 
för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga 
egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt 
sammanhang” (Skolverket, 2011). Denna förändring i läroplanen kan ha haft inverkan 
på hur elevtexterna från 2015 skiljer sig i uppbyggnad och innehåll jämfört med 
texterna från de andra åren.  
 
Under detta årtal fanns det inte heller kvar något av det som i den första textanalysen 
från 1999 beskrevs som ett äldre skriftspråk. Användningen av engelska ord/uttryck 
fanns kvar i ett fåtal texter vilket kan tyda på att engelska ord och uttryck sågs som 
något vardagligt för eleverna och att de därför valde att skriva engelska ord/uttryck i 
skoltexter.  De engelska ord/uttryck som fanns med i texterna från detta år var: ”so 
what!” och ”company”. I dessa texter var det mer uppenbart att de engelska 
orden/uttrycken inte var låneord. De meningar som orden fanns med i var: ”om man 
inte lyckas, so what!” och ”därför tror jag att Rödluvan och company lever kvar”. I 
det första exemplet hade eleven lika gärna kunnat använda uttrycket ”vem bryr sig!” 
och i det andra exemplet skrivit ”därför tror jag att böcker som Rödluvan med flera 
lever kvar”, vilket gjort att båda dessa ord kategoriserades som engelska ord/uttryck 
och inte som låneord. 
 
I några av texterna fanns det tecken på att eleverna var osäkra på vilken preposition 
som skulle användas. Några exempel på detta är: ”En annan tanke med föräldrar är att 
de måste börja ta sitt ansvar i (för sina barns) uppfostran”, ”en annan sak som har stor 
betydelse på (för) om man tycker det är jobbigt att prata…”, ”…för dem har varit 
med om någonting på (vid) en tidigare presentation de har haft..”. Felaktig 
preposition var något som endast fanns med i ett fåtal texter, vilket tyder på att 
majoriteten av eleverna kunde använda sig av rätt preposition när de skrev text. 
 
Det fanns en del syftningsfel i texterna från detta årtal och några exempel på dem är: 
”Törnrosa beskrivs som en kvinnas väg genom könsmognad och puberteten”. När 
meningen är skriven på detta sätt kan den uppfattas som att det är Törnrosa som 
person som kan beskriva en kvinnas väg genom könsmognad och pubertet, vilket 
mest troligt inte var skribentens avsikt. Meningen hade varit enklare att förstå om det 
varit tydligare att det är boken om Törnrosa som kan beskriva en kvinnas väg genom 
puberteten. I följande mening kan läsaren få uppfattningen att barnen kan hjälpa 
någon att utveckla sinnen istället för att böcker kan utveckla barns sinnen, detta på 
grund av hur ordet ”deras” använts: ”De kan även användas i uppfostringssyfte, att 
hjälpa barnen utveckla deras sinnen”. Meningen: ”De som läser eller hör sagor 
resulterar i att fantasin får arbeta mycket”, har ett syftningsfel som gör meningen svår 
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att förstå. Som läsare uppfattar man att det är de personer som läser eller hör sagor 
som resulterar i att fantasin får arbeta istället för att de personer som läser- och får 
lyssna på många sagor kan utveckla sin fantasi. 
 
I texterna fanns det meningar som hade en felaktig ordföljd som gjorde att 
meningarna blev svårare att läsa och förstå. Några exempel på hur ordföljden kunde 
se ut i texterna var: ”Sagan väcker tanken att när sådana händelser inträffar är att man 
ska ta situationen med stort ansvar men inte frukta dem”, ”då prinsen dyker upp precis 
då han behövs som mest blir en tolkning till födseln av ett nytt jag”, ”nu för tiden i 
Disneys version av sagan som är den senaste blivit väldigt romantiserad och 
censurerad om man jämför med den första versionen”.  Felaktig ordföljd observerades 
under detta årtal i några texter och inte i majoriteten av texter. Det var inte heller så 
att majoriteten av denna felaktighet fanns i en eller ett par texter. Man kan därför anta 
att majoriteten av eleverna från detta årtal kunde använda sig av korrekt ordföljd. 
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3 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån uppsatsens frågeställningar om 
elevers skriftspråk. Undersökningens resultat relateras till det perspektiv och den 
tidigare forskning som redogjorts för i inledningen. 

3.1 Resultatdiskussion 
För att utifrån de undersökta nationella provtexterna ge ett övergripande svar på om 
elevers skriftspråk har förändrats från 1999 till 2015 är svaret ja och nej. Översiktligt 
har elevernas skriftspråk inte förändrats nämnvärt mycket mellan åren 1999, 2007 och 
2015. Utifrån de skriftliga företeelser som togs upp i lärarenkäten hade elevernas 
användning av versal, punkt, kommatecken, slangord och felaktiga förkortningar i 
stort sett inte förändrats mellan åren. Även andra skriftliga företeelser som 
analyserades i textanalyserna som användningen av kolon, semikolon och tankstreck 
var liknande till antal under de tre årtalen. De skriftspråkliga företeelser som hade 
förändrats var användningen av styckeindelning, engelska ord/uttryck samt 
användningen av de, det och dem. Dessa förändringar kommer att redovisas närmare 
längre ned. 
 
Det resultat som kunde utläsas av lärarenkäten var att lärarna hade olika uppfattningar 
om vad som förändrats i elevers skriftspråk. Inom ett fåtal områden var de 
samstämmiga om vilka förändringar som skett och i vissa fall inte. Några av de 
områden som flest lärare i studien upplevde ha förändrats till det sämre var elevers 
förmåga att använda versal, kommatecken, särskrivning av ord och felaktiga 
förkortningar. I analysen av elevtexterna visade det sig att dessa skriftspråkliga 
områden inte hade förändrats nämnvärt, antalen låg på en liknande nivå alla tre årtal. 
Att lärarna upplevde att det skett en försämring inom vissa områden kan bero på att 
lärarnas erfarenhet sträcker sig längre än studien, eller att lärarna upplever att dessa 
företeelser generellt förändrats i elevers sätt att skriva i skolsammanhang, men att det 
inte visade sig i den typ av text som denna studie har studerat. Tidigare forskning har 
visat att nationella prov kan ha en särskild ställning hos både lärare och elever 
eftersom nationella prov generellt tar upp mycket tid i anspråk, vilket gör att lärare 
lägger mycket fokus på att förbereda elever inför proven. De nationella proven är för 
många lärare också ett kvitto på att de gjort rätt betygssättning. Om man ser på hur 
eleverna upplever nationella prov så har elever beskrivit att de känner press inför 
nationella prov eftersom det är viktigt att prestera bra på proven (Arensmeier & 
Lennqvist Lindén, 2017 & Utredningen om nationella prov, 2016). Med dessa 
förutsättningar kan det finnas anledning att tro att elever möjligen lägger mer tid och 
energi på att prestera bra på de nationella proven än vad de gör inför andra prov och 
skoluppgifter som inte har samma status i undervisningen. Om elever lägger mer tid 
på att prestera bra på nationella prov, kan elevernas resultat möjligen också vara 
bättre än resultaten som de visar på andra skoluppgifter. Detta kan vara en anledning 
till att lärarnas upplevelser skiljde sig från det resultat som framkom i denna studie. 
Hade denna studie studerat skrivuppgifter som gjorts i andra skolsammanhang hade 
kanske lärarnas upplevelser stämt överens med resultatet. De förändringar som lärarna 
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upplevde ha skett i skriftspråket kan mycket väl stämma överens med vad lärarna 
upplever i den dagliga undervisningen. När det handlar om nationella prov, kan dock 
eleverna anpassa sig och skriver där skriftspråkligt korrekt. De skriftspråkliga 
förändringar som lärarna upplevde ha skett visade sig därför inte i den typ av text som 
analyserats i denna studie.  
 
Svaret på frågan om elevers skriftspråk har förändrats är till viss del ja. Det finns 
indikationer som tyder på att vissa delar av elevernas skriftspråk hade förändrats 
mellan de årtal som studien täcker. De största förändringarna hade skett mellan åren 
1999 och 2015. Vissa skriftspråkliga företeelser hade förbättrats och vissa hade 
försämrats mellan dessa årtal. De skriftliga företeelser som eleverna hade blivit bättre 
på 2015 var att använda sig av styckeindelning, där det hade skett en ökning till 119 
korrekta styckeindelningar i 30 texter och 27 felaktiga styckeindelningar i 13 texter, 
jämfört med 81 korrekta styckeindelningar i 15 texter och 127 felaktiga 
styckeindelningar i 25 texter från texterna 1999. Eleverna från 2015 års texter hade 
även blivit bättre på att inte använda ordet ”dom”. Användandet av ”dom” hade 
minskat till fyra stycken i tre texter 2015 mot 44 stycken i tio texter 1999. I 
sammansättningen av ord hade en liten skillnad skett från 1999 till 2015. I texterna 
från 2015 fanns endast sex särskrivningar i fem texter och antalet sammanskrivningar 
var sex stycken i sex texter. 1999 hade eleverna skrivit 40 särskrivningar i åtta texter 
(varav 31 stycken i en text) och antalet sammanskrivningar var åtta gånger i sju texter. 
Även om det skett 31 särskrivningar i en text så kan man trots det säga att 
särskrivningar minskat marginellt 2015. 
 
De skriftspråkliga företeelser som eleverna hade blivit sämre på 2015 var att använda 
sig av ”det” och ”de”. Flertalet elever använde sig av ordet ”de” istället för ”det”, 
vilket kan ses som en osäkerhet gällande vilket ord de skulle använda, men det kan 
även ses som att eleverna använt sig av talspråk. Detta på grund av att det är vanligt 
att använda ordet ”de” eller uttala ”det” som ”de” när man talar. Att använda sig av 
”de” istället för det skriftspråkligt korrekta ”det” kan även ses som en indikation på 
att elever hade börjat förändra sitt skriftspråk till att likna det skriftspråk som de 
kanske använder privat. Forskning har tidigare konstaterat att de flesta ungdomar ofta 
använder sig av internet och att sättet ungdomar skriver privat i internetsammanhang 
men också med mobiltelefoner, skiljer sig från hur de skriver i skolsammanhang. På 
fritiden skriver ungdomarna ofta med ett mindre skriftspråkligt korrekt sätt som kan 
innehålla talspråk, förkortningar och slang, mycket på grund av att de skriver i 
kortmeddelandeform (Hård af Segerstad & Sofkova, 2007, Pew Research Center, 
2008 och Bellander, 2010). Kortmeddelanden skrivs ofta inom sociala medier som 
exempelvis Messenger, Snapchat och Instagram, men också i textmeddelanden via 
mobiltelefon. Dessa olika medieformat kräver ett mer kortfattat skrivande då antalet 
ord är begränsat. Det är därför vanligt att man skriver förkortningar av ord som i 
korrekt skriftspråk inte ska förkortas. Något som kan tyda på att eleverna i denna 
studie kanske varit influerade av sättet att skriva på i kortmeddelandeform även i 
skolsammanhang kan vara den ökade användningen av ”de” istället för ”det”.  
 



   

 37 

Om man ser till hur många ungdomar som använder internet och sociala medier i 
dagens samhälle skulle det inte vara så konstigt om ungdomarna började använda sig 
av samma sorts förkortningar i skoltexter som de troligtvis gör på fritiden. Statistik 
visar att år 1999 använde 41.4% av Sveriges befolkning internet (The World Bank, 
2019). Denna siffra hade stigit till 98% 2017 där 83% av Sveriges befolkning använde 
sig av sociala medier (Svenskarna och internet, 2018). Statens medieråd har i en 
undersökning från 2017 kartlagt att 100 % av ungdomar i åldern 17-18 år använder 
mobiltelefon. Det som ungdomarna i åldern 17-18 år vanligen använde 
mobiltelefonen till var att använda internet (98 %), skriva textmeddelanden (97 %) 
och använda sociala medier (97 %) (Statens medieråd, 2017). Detta visar att 
ungdomar i den ålder som denna studie studerat under de senaste åren använde både 
mobiltelefon, internet och sociala medier, vilket kan ha influerat deras skriftspråk. 
Man kan däremot tycka att användningen av ”de” istället för ”det” är för liten 
indikation på att eleverna faktiskt hade börjat skriva i kortmeddelandeform i 
skolsammanhang, vilket styrks av att det i elevtexterna fanns näst intill inga felaktiga 
förkortningar. Eleverna använde sig dessutom inte av fler slangord i texterna från 
2015 än de gjorde i texterna från 1999. Det hade snarare skett en minskning i 
användandet av slangord. 1999 förekom det nio slangord i fem texter. 2007 förekom 
det nio slangord i två texter och 2015 förekom det ett slangord, vilket tyder på att 
eleverna under alla tre årtal kunde avgöra när dessa ord var godkända att använda och 
inte. Hade det skett en ökning av slangord och felaktiga förkortningar av ord hade det 
varit en stark indikation på att eleverna hade ändrat sitt skriftspråk i skolsammanhang. 
 
Det finns mycket av det resultat som framkommit i denna studie som stämmer 
överens med det som presenterades under avsnittet tidigare forskning. Bland annat så 
har resultatet i den avhandling som Bellander har skrivit visat sig stämma bra överens 
med resultatet för denna studie. Bellander konstaterade i sin avhandling Ungdomars 
dagliga interaktion (2008) att eleverna använde sig av ett så kallat internetspråk när 
de kommunicerade privat, där det var vanligt med förkortningar av ord, slangord och 
engelska ord i konversationerna. Men att ungdomarna i hennes studie kunde avgöra 
när det var accepterat att använda sig av internetspråk och inte. Det visade sig att 
ungdomarna som studerades i Bellanders avhandling skrev på ett sätt när de skrev till 
vänner och bekanta på fritiden och på ett annat sätt när de skrev texter i 
skolsammanhang. Ungdomarna kunde således avgöra när de förväntades skriva med 
ett korrekt skriftspråk (Bellander, 2010). Den slutsatsen är något som även kan dras 
utifrån det resultat som framkommit i denna studie. Eleverna i denna studie har varit 
väl medvetna om hur och när de förväntades skriva med ett korrekt skriftspråk. 
Eleverna kunde avgöra att i texter som skrivs i skolsammanhang (i detta fall 
nationella prov) var det inte accepterat att skriva på samma sätt som de mest troligt 
skrev privata meddelanden. Det faktum att ungdomar kan avgöra hur och när de kan 
skriva på ett visst sätt var något som även visade sig i den amerikanske studien 
Writing, Technology and Teens (2008) där ungdomarna själva fick svara på ett antal 
frågor om sitt skriftspråk. I studien framkom det att vissa elever medvetet skrev på 
samma sätt som de gjorde på fritiden i skoltexter även om de visste att det inte var 
skriftspråkligt korrekt. Ungdomarna i den amerikanske studien kunde såväl som 
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ungdomarna i Bellanders (2010) avhandling och som resultatet av denna studie visar 
avgöra när de förväntades skriva med ett korrekt skriftspråk och inte.  
 
En annan osäkerhet som kunde skönjas i texterna från 2015 var att eleverna använde 
sig av ordet ”dem” istället för ”de”. Detta skedde 26 gånger i tio texter 2015. I 
texterna från 1999 och 2007 fanns inte denna osäkerhet. Att eleverna verkade ha en 
osäkerhet kring hur de skulle använda sig av ordet ”dem” kan höra ihop med att det 
hade skett en minskning av ordet ”dom” 2015 jämfört med 1999 och 2007. Ordet 
”dom” hade minskat från 44 gånger i tio texter 1999 och 18 gånger i fyra texter 2007, 
till fyra gånger i tre texter 2015. En bidragande orsak till detta kan vara det 
läroplansbyte som skett. Den nya läroplanen kan tolkas på ett sätt där man kan tycka 
att det ligger ett större fokus på att eleverna praktiskt kan visa att de behärskar ett 
korrekt skriftspråk. Det korrekta skriftspråk som premieras i skolsammanhang 
föreskriver att eleverna kan skriva de eller dem istället för dom. I läroplanen för 
svenska från 1994 och 2000 står det att eleverna skall: ”kunna tillämpa grundläggande 
regler för språkets bruk och byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat 
och skrivet språk” (Skolverket, 1994). I läroplanen för svenska från 2011 kan det 
upplevas som mer uttalat att eleverna praktiskt skall visa att de kan använda ett 
korrekt skriftspråk: ”Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och 
textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang” 
(Skolverket, 2011). En annan anledning till att eleverna haft svårigheter att avgöra 
vilket ord de skulle använda istället för ”dom” kan vara att ”dom” är ett ord som är 
accepterat att använda sig av i de flesta tal- och skriftliga sammanhang utanför skolan. 
Det är idag omtvistat i huruvida ordet ”dom” är accepterat i skriftliga sammanhang 
eller inte. I de flesta skriftliga sammanhang är det accepterat att använda sig av 
”dom”, men i skolan finns det fortfarande en problematik om hur tillåtande man som 
lärare skall vara till att låta elever skriva ”dom” istället för ”de” eller ”dem”. Detta 
skapar en förvirring hos elever som kan få svårt att avgöra när de kan använda ”dom” 
samt vilket ord av ”de” eller ”dem” som är korrekt att använda istället för ”dom”. Det 
är svårt att veta vilken orsak som ligger bakom elevernas osäkerhet gällande de, dem 
och dom. Men oavsett orsak verkar eleverna ha känt en osäkerhet för vilket ord de 
skulle använda sig av 2015. Den osäkerheten visade sig inte i texterna från 1999 och 
2007.  
 
Svaret på de analytiska frågorna om det har tillkommit skriftliga företeelser och om 
det har det försvunnit skriftliga företeelser i de nya texterna, är till viss del ja. Det har 
till viss del tillkommit skriftliga företeelser under åren 2007 och 2015 som inte 
använts i texterna från 1999. Det har även försvunnit skriftliga företeelser 2007 och 
2015 som fanns i texterna från 1999. 
 
De skriftliga företeelser som till viss del hade tillkommit i elevernas skriftspråk var 
användningen av engelska ord/uttryck där det under 2007 tillkommit fyra engelska 
ord/uttryck i fyra texter. I texterna från 2015 fanns det två engelska ord i två texter. 
Att de engelska orden/uttrycken till viss del tillkommit i de nyare texterna kan vara en 
möjlig tendens till att eleverna använder sig mer av engelska ord nu än de gjorde i 
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början av studien. På grund av att de engelska orden/uttrycken var så få och att det i 
vissa fall var svårt att avgöra om det handlade om låneord kan man inte påstå att 
engelska ord är något som elever generellt använder i skriftspråket, utan det kan lika 
gärna handla om slumpen. De skriftspråkliga företeelser som försvunnit i de nyare 
texterna var användningen av det som i inledningen till 1999 års textanalys kallades 
för ett äldre skriftspråk. Det så kallade äldre skriftspråket där eleverna använt sig av 
ord som exempelvis: ty, månne, dryftade och väninna fanns inte kvar i texterna från 
åren 2007 och 2015. Det finns därför indikationer på att användandet av dessa äldre 
ordval har försvunnit i de nyare texterna och att användningen av engelska ord/uttryck 
till viss del har tillkommit i de nyare texterna.  
 
En anledning till att engelska ord till viss del fanns med i texter från årtalen 2007 och 
2015 kan vara, som tidigare nämnts ungdomars användande av internet och sociala 
medier. Där det skett en ökning av internet- och sociala medieanvändande från 1999 
till 2015. I och med användandet av internet, mobiltelefoner och sociala medier är det 
troligt att det har tillkommit ett annat sätt att skriva på. I dessa internetsammanhang 
skriver man ofta i formen av kortmeddelanden. Ord förkortas, slang och talspråk 
används till stor del samt att det ofta blandas in engelska ord och uttryck i skriften. 
Detta på grund av att man i internetsammanhang kan kommunicera med folk från hela 
världen och därmed kan ta till sig ord och uttryck från andra språk och kulturer som 
man sedan kan införa i det egna språket. Något som stödjer att de skriftspråkliga 
förändringarna som framkommit i denna studie skett är det perspektiv som denna 
studie grundar sig på, nämligen det sociolingvistiska perspektivet.  
 
Inom sociolingvistiken ses språket som föränderligt. Språket förändras beroende på 
hur samhället förändras. Språket ses som något flyende som ständigt förändras och 
anpassas till hur det omgivande samhället ser ut (Sundgren, 2013). En stor anledning 
till att språket förändras kan bero på att människor kan kommunicera och hämta 
influenser från varandra på ett lättillgängligt sätt via internet. Vi lever i ett globalt 
samhälle där vi dagligen får intryck från världens alla hörn, det vore därför konstigt 
om ingenting förändrades. Språket är det uttryckssätt som vi människor enklast kan 
uttrycka oss med, därför tar vi nog gärna in influenser så som uttryck och begrepp 
från andra språk och kulturer för att ge vårt eget språk en ny krydda och ett modernt 
uttryck. Även om det i denna studie inte framkommit några övervägande fakta för att 
det skriftspråk som eleverna använder i skolsammanhang har förändrats så betyder det 
inte att skriftspråket inte kommer att förändras. Det visar bara att hur elever skriver 
skoltexter har en särskild ställning i deras liv som gör att de tenderar att använda sig 
av ett skriftspråkligt korrekt språk i skolsammanhang. 
 
Den medieteknologiska förändring som beskrevs i Erixon och Elmfeldts bok Skrift i 
rörelse (2007), där de menar att både skriften och skolundervisningen förändrats och 
kommer att förändras utifrån de medieteknologiska förändringar som sker och att det 
kan ha en effekt på hur skolelever skriver texter, verkar inte ha skett. Det är den 
slutsats som dras utifrån resultatet av denna studie. Det verkar inte ha skett en 
förändring i hur skolelever skriver skoltexter trots att det skett en förändring i 
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medieteknologiska hjälpmedel från 1999 till 2015. I boken Skolämnen i digital 
förändring (2014) beskrivs det hur skolan kommer att förändras när nya teknologier 
kommer in i undervisningen och att det kommer att göra att skola och fritid kommer 
att smälta ihop och likna varandra, vilket skulle kunna vara att elever börjar skriva 
som de gör privat i skolsammanhang. En sådan förändring kunde inte skönjas i de 
skoltexter som denna studie har analyserat. Elevtexterna i denna studie visar snarare 
att elever fortfarande använder sig av ett korrekt skriftspråk i skolan, i alla fall när det 
gäller den typ av text som denna studie analyserat. Detta betyder inte att det inte 
kommer att ske fler förändringar i skriftspråket utifrån de medieteknologiska 
förändringar som skett och kanske kommer att ske, det betyder bara att dessa 
förändringar inte visade sig i den typ av skoltexter som denna studie har analyserat. 
Sättet som elever skriver skoltexter på verkar vara skyddat från hur de skriver privat 
trots att de säkerligen använder sig av samma teknologiska medier på skolan som på 
fritiden. Detta visar än en gång på att elever är väl medvetna om när de förväntas 
skriva på ett skriftspråkligt korrekt sätt och inte. Något som däremot kan ha haft 
inverkan på hur elevernas skriftspråk ser ut i texterna från 2015 kan vara att fokus i 
skolan har förflyttats i och med den nya läroplanen från 2011. I läroplanen från 2011, 
som tidigare presenterats, finns en större tonvikt på att elever praktiskt skall visa att 
de kan använda ett korrekt skriftspråk, de skall också kunna skriva texter utifrån vissa 
genrer, vilket gör att sättet som eleverna skrev texter på 2015 skiljer sig från de texter 
som skrevs 1999.  
 
Avslutningsvis är denna studies generella resultat att elevernas skriftspråk till viss del 
har förändrats men att eleverna, som tidigare forskning visat, kan avgöra när de bör 
skriva med ett korrekt skriftspråk och gör det i skoltexter. De skillnader som kan 
urskiljas i elevernas skriftspråk kan ha att göra med hur språket i samhället förändrats. 
Vissa skriftspråkliga företeelser har försvunnit och vissa har förändrats, vilket tyder 
på att, som sociolingvistiken förespråkar, språket förändras (Sundgren, 2013). Även 
om skriftspråket förändras finns det ett korrekt skriftspråk som förespråkas i 
skolsammanhang och som elever till stor del följer i de skoltexter som studerats. De 
förändringar som skett i texterna där utformning, innehåll och till viss del 
skriftspråket har förändrats, kanske snarare kan härledas till det läroplansbyte som 
skett, än att eleverna använder sig mer av internet och teknologiska hjälpmedel. 

3.2 Metoddiskussion 

För att uppfylla studiens syfte var det nödvändigt att både använda en kvalitativ och 
en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden möjliggjorde att de olika 
skriftspråkliga företeelser som framkommit i lärarenkäten och textanalysen kunde 
räknas ihop och sättas in i diagram. Detta gjorde att det blev enklare att utläsa vilka 
skillnader som skett mellan de olika årtalen. Den kvalitativa metoden där en 
textanalys har använts gjorde det möjligt att gå djupare in i hur texterna och 
skriftspråket såg ut i respektive text. Den kvalitativa textanalysen gjorde det möjligt 
att se vilka andra förändringar som skett i skriftspråket utöver de som redan tagits upp 
i den lärarenkät som genomförts. Den kvalitativa textanalysen gjorde det möjligt att 
ge en mer översiktlig bild av hur elevtexterna sett ut och hur de har förändrats. Hade 
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endast en kvantitativ metod använts hade den översiktliga bilden inte kunnat göras på 
samma sätt. Tolkning är en central del i att göra kvalitativa analyser och tolkning har 
varit ett sätt att analysera hur och varför dessa texter hade förändrats.  
 
I sammanställningen av resultatet från lärarenkäten visade det sig att jag glömt ge de 
tillfrågade lärarna ett alternativ i den andra delen av enkäten där det endast fanns två 
olika svarsalternativ. Optimalt hade varit om det även funnits ett svarsalternativ som 
gett lärarna en möjlighet att svara ”har inte förändrats” eller ”vet ej”. Trots att denna 
del av enkäten inte fanns har jag gjort bedömningen att enkäten ändå visat vad lärarna 
upplevde ha förändrats. De lärare som inte ville ge svarsalternativen ”oftare” eller 
”mer sällan” hade gjort en egen notering med ”vet ej” eller ”har inte förändrats” 
bredvid de kolumner som fanns. Det var färre lärare som hade svarat ”vet ej” på dessa 
påståenden än det var som hade gett ett svarsalternativ som var förtryckt vilket jag 
tolkat som att de flesta lärare ansåg att något av alternativen stämde överens med 
deras upplevelser.   
 
För att uppfylla denna studies syfte var antalet texter tillräckligt. Genom att studera 90 
elevtexter och sedan använda kvantitativ och kvalitativ metod kunde en tendens i hur 
elevers skriftspråk förändrats utläsas, men det kan inte dras någon slutsats om 
huruvida det skett en liknande förändring i andra elevtexter än de som studerats i 
denna studie. Det går heller inte att dra någon generell slutsats angående lärarnas svar 
från lärarenkäten då dessa svar endast visar vad de tillfrågade lärarnas upplevelser. 
Resultatet i denna studie kan inte ge ett svar på om elevers skriftspråk har förändrats 
på ett nationellt plan, för att göra det hade man behövt använda sig av en statistisk 
analys. Något annat som hade kunnat göra studien mer överensstämmande med hur 
svenskelever skriver i skolsammanhang hade varit att studera andra typer av texter. 
Eftersom nationella prov är just prov kanske elever lägger mer energi på att prestera 
bra vilket gör att de lägger mer fokus på skriftspråket än de kanske gör med andra 
skoltexter. För att ge ett svar på hur elever skriver i den dagliga skolverksamheten 
hade det varit bättre att studera andra typer av elevtexter. 

3.2.1 Förslag till fortsatt forskning inom området 

Under arbetet med denna studie har det framkommit vissa tankar och funderingar som 
kan vara grund till fortsatta studier i ämnet elevers skriftspråk. För att få veta om 
elevers skriftspråk förändrats på ett mer rikstäckande plan och kunna dra en mer 
övergripande slutsats skulle det vara intressant att studera fler texter för att kunna ge 
en inblick i det. Det skulle då även vara intressant att med hjälp av exempelvis 
intervjuer ta med elevers tankar och åsikter för att få en bredare förståelse till varför 
de skriver på ett sätt privat och ett sätt i skolsammanhang.  
 
Något annat som skulle kunna vara aktuellt att basera eventuell vidare forskning på 
skulle kunna vara att studera hur läroplanen från 2011 inverkar på hur elevtexter ser 
ut nu jämfört med hur elevtexter skrivna när den gamla läroplanen gällde såg ut. En 
sådan studie skulle vara intressant eftersom den nya läroplanen kan tolkas på ett sätt 
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som gör att den är mer inriktad på att elever skall kunna skriva på ett visst sätt inom 
vissa genrer så som exempelvis argumentation.  
 

3.2.2 Implikationer för kommande yrkesliv 

Denna studie visar att den diskurs som finns i samhället om huruvida ungdomars 
skriftspråk har förändrats är något överdriven eftersom det i skolsammanhang 
framkommit att ungdomar till stor del skriver ett korrekt skriftspråk. Även om denna 
studie endast studerat skriftspråket i nationella proven i svenska kan man anta att 
elever använder ett liknande skriftspråk även i andra skoltexter eftersom dessa tillhör 
samma kategori av skrivning där ett korrekt skriftspråk förespråkas. Ungdomars 
skriftspråk kanske har förändrats om man ser till hur de skriver privat men i 
skolsammanhang när de skriver prov verkar de skriva liknande 2015 som de gjorde 
1999. Detta gör att man kan känna sig trygg med att skolan fortfarande lär ut ett 
korrekt skriftspråk och att eleverna använder detta i skolsammanhang. Bellanders 
(2010) forskning visade att ungdomar skriver på olika sätt privat och i 
skolsammanhang. Vilket tyder på att de kan avgöra när de förväntas skriva ett korrekt 
skriftspråk och inte och också gör det. Detta är något som också styrks av resultatet 
från denna studie då inga större skillnader i skriftspråket kunde skönjas mellan de 
olika årtalen. Även om det fanns vissa tendenser till att skriftspråket kan ha förändrats 
inom vissa områden betyder det inte att skriftspråket blir sämre utan att det kan 
komma att förändras, vilket är helt normalt. Man kan därför som lärare känna sig 
trygg i att den undervisning som följer skolans styrdokument kommer att ge eleverna 
kunskaper i hur man skriver med ett korrekt skriftspråk. 
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Bilaga 1 
Hej! 
Tack för att du tar dig tid att svara på denna enkät!  
 
Hur många år har du arbetat som lärare? 
 

 
Hur anser du att elevers skriftspråk har förändrats under dina år som lärare?  Kryssa i 
den ruta som stämmer överens med din uppfattning.  
 Har förändrats till 

det bättre 
Har förändrats till 
det sämre 

Har inte förändrats 

Elevers förmåga att 
använda versal i 
inledning av ny 
mening 

   

Elevers förmåga att 
använda punkt  

   

Elevers förmåga att 
använda 
kommatecken  

   

Elevers förmåga att 
använda 
styckeindelning 

   

Elevers förmåga att 
använda citattecken 

   

 
 
 Oftare Mer sällan 
Elever särskriver ord   
Elever sammanskriver ord 
som inte ska vara 
sammanskrivna 

  

Elever använder slangord   
Elever använder 
förkortningar felaktigt 
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Har du någon/några egna uppfattningar om hur elevers skriftspråk förändrats som inte 
finns med i enkäten får du gärna skriva dem på raderna nedan.  
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