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Abstract 

 

Denna uppsats undersöker om skolungdomar har olika attityder när det gäller rättskrivning i 

skolan jämfört med på Internet och vilka orsaker som kan ligga bakom dessa eventuella 

skillnader. Den ena metoden som används är en enkätundersökning som är kvantitativ såväl 

som kvalitativ för att utröna attityd, samt eventuell motivering. Detta genom att låta 

respondenterna, i detta fallet gymnasieungdomar, gradera från 1-5 hur mycket de anstränger 

sig för att skriva korrekt i ett flertal olika kontexter. Efter varje graderingsfråga hade de 

möjlighet att med egna ord beskriva anledningen till sina attityder. Enkätundersökningen 

följdes upp av en intervjuundersökning med elevernas svensklärare. Intervjun sökte att 

analysera elevernas svar utifrån ett pedagogiskt perspektiv, samt diskutera genreundervisning 

i skolan. Resultatet visar att eleverna är mycket språkligt flexibla och väl medvetna om vikten 

av att anpassa sitt språk efter den situation de befinner sig i. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns vissa webbsidor på Internet som ger besökarna möjlighet att kommentera eller 

diskutera saker med varandra. Vissa av dessa webbsidor är vanliga nyhetssidor med möjlighet 

för läsarna att kommentera, medan andra är sidor som används enbart för diskussionsforum 

där tusentals användare kan utbyta åsikter i textform. Ett fenomen jag genom åren har stött på 

otaliga gånger är när följande situation uppstår: Person X skriver ett inlägg som innehåller 

något eller några stav- eller grammatikfel. Person Y svarar på detta inlägg, men svarar inte på 

själva sakfrågan som person X tog upp, utan påpekar i stället att person X inte kan stava 

ordentligt. Det är nu det intressanta sker. Person X ger svar på tal genom att påpeka att det 

faktiskt inte är någon uppsats han eller hon skriver, så därför behöver inlägget inte innehålla 

fullständigt korrekt språk. 

 

Person X menar alltså att bara för att han eller hon i den situationen inte skriver i en 

skolkontext, är det därför inga problem att skriva inkorrekt svenska. Från mitt perspektiv som 

blivande språklärare fascinerar det mig hur olika människor kan se på kommunikation och 

varför de anstränger sig kommunikativt i en kontext, men inte i en annan. Det är denna 

attitydskillnad som intresserar mig och vad jag kommer att undersöka i denna uppsats.  

 

Svenskämnet, precis som alla aspekter av skolan, kräver kontinuerlig anpassning och 

förbättring i takt med att samhället och dess invånare förändras. För att positiva förändringar 

av svenskämnet skall kunna ske, krävs det att forskning görs på relevanta områden. Ett som 

jag anser behöver forskas i är elevers attityd till rättskrivning, då jag själv, under 

litteratursökningen till denna uppsats, inte kunde hitta någon forskning om just det.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

För att kunna förstå hur skolelevers attityd till rättskrivning i olika kontexter har formats till 

vad den är i dag, krävs insikt i hur svenskundervisningen ser ut, vilka faktorer som kan tänkas 

påverka elevernas attityd till svenska, samt hur elever använder svenska i kontexter utanför 

skolan. Först därefter kan en eventuell förändring av svenskämnets kursplan göras för att 

bättre förbereda eleverna språkligt.  

 

Med detta som bakgrund är min frågeställning formulerad på följande vis: 
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• Har ungdomar olika attityd till rättskrivning då de skriver inom olika genrer och 

kontexter och vilka faktorer påverkar i så fall dessa attityder? 

 

• Hur medvetna är ungdomar av vad som krävs av dem, språkligt sett, i olika genrer och 

kontexter? 

 

Eftersom rättskrivning är ett brett område, behöver det delas upp i underkategorier så att det 

kan klargöras huruvida eleverna tycker att någon särskild form av rättskrivning är mer eller 

mindre viktig än någon annan. Jag kommer även att ta upp huruvida det finns någon skillnad i 

attityd mellan de olika kontexterna, eller genrerna, utanför skolan. 

 

1.3 Disposition 

Först redovisar jag vilket material jag lutar mig mot och förklarar varför jag använder de 

vetenskapliga metoder som jag har valt. Därefter fortsätter jag med att ge en teoribakgrund 

om genrekunskap och olika genrer på Internet, samt hur språket används där. Avsnittet efter 

det går igenom resultaten av de två undersökningarna och efter det analyseras resultaten. 

Slutligen skriver jag mina egna reflektioner om ämnet och undersökningen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att göra två avgörande avgränsningar i min forskning. Den första är att 

åldersgruppen jag har riktat in mig på är gymnasieelever, då jag anser att de flesta ungdomar, 

när de väl når gymnasiet, har nått en någorlunda utvecklad medvetenhet om sitt språkbruk. 

Min forskningsmetod kräver att de skall kunna reflektera någorlunda detaljerat över sitt 

språkbruk, särskilt eftersom jag har specificerat tre olika underkategorier av rättskrivning och 

eleverna behöver vara medvetna om skillnaderna mellan de tre kategorierna. De tre 

kategorierna är följande: 

 

• Stavning 

• Användning av stor bokstav 

• Interpunktion 
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Den andra avgränsningen är val av kontext, då det skulle bli en alldeles för stor undersökning 

att inte begränsa den kontext som inte är i skolan. Därför har jag valt att använda Internet som 

den kontrasterande kontexten till skola. Dessa två avgränsningar samspelar bra då dagens 

gymnasieelever är uppvuxna med tillgång till Internet och därmed vana användare av det. Det 

finns dock olika former av kommunikation som kan ta plats på Internet, vilket är anledningen 

till följande uppdelning: 

 

• Fasta öppna situationer. Exempelvis medverkan på diskussionsforum eller att skriva 

blogg1. Huvudtanken är att texten som skrivs där finns kvar sparad på en sida som 

allmänheten kan komma åt och därmed har en stor publik. 

• Fasta privata situationer. Exempelvis att skriva email. Huvudtanken är att texten som 

skrivs finns sparad på någons privata emailkonto och blir läst av en eller ett fåtal 

personer och därmed har en begränsad publik. 

• Flytande situationer. Exempelvis att chatta i realtid med en eller flera personer genom 

MSN Messenger2 eller någon annan liknande IM-plattform3. Huvudtanken är att 

texten inte sparas någonstans när konversationen har tagit slut och att texten även har 

en begränsad publik. 

 

Jag är medveten om att jag även skulle ha kunnat använda mig av en fjärde kategori, kallad 

flytande öppna situationer, vilket innebär chatt där fler än två personer medverkat, men 

användningen av sådana tjänster har minskat så pass mycket på senare tid, att jag bedömer att 

den inte skulle tillföra något anmärkningsvärt till min frågeställning. 

 

2 Metod och material 

 

2.1 Material 

Huvuddelen av litteraturen består av språkundersökningar, artiklar samt facklitteratur som alla 

är inriktade på språksociologi, genrekunskap, texttyper såväl som datorskrivande. 

Gymnasieskolans styrdokument används även, liksom delar av Per Olov Svedners 

                                                
1 Förkortning för webblogg, är en webbsida som innehåller inlägg publicerade i kronologisk ordning med de 
senaste högst upp på sidan. Många unga använder bloggtjänster för att skriva dagbok online. 
2 Förkortning för MicroSoft Network Messenger, som numera har bytt namn till Windows Live Messenger, men 
MSN är namnet som fortfarande används i folkmun. Det är ett datorprogram som man använder för att skicka 
snabbmeddelanden till andra användare av programmet. 
3 IM står för Instant Messaging och är ett samlingsbegrepp för alla datorprogram som man kan använda för att 
skicka snabbmeddelanden över Internet till andra människor. 
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lärarhandledning Svenskämnet & svenskundervisningen, då den tolkar styrdokumenten4. 

Slutligen utnyttjas en lärobok i svenska som används på flera gymnasieskolor i Halmstad 

kommun. 

 

2.2 Metod 

De vetenskapliga metoder jag använder mig av är enkätundersökning och intervju, för att 

kunna få både kvalitativa såväl som kvantitativa resultat i min forskning5. Först och främst 

används en enkätundersökning som innehåller frågor av såväl låg som hög grad av 

strukturering6. På detta vis kan attityd kvantifieras samtidigt som respondenterna får möjlighet 

att gå in på djupet för att förklara sina attityder. Enkäten finns som bilaga till denna uppsats.  

 

För att komplettera den kvantitativa forskningsmetoden används även en 

intervjuundersökning som har låg grad av standardisering såväl som strukturering, så att både 

intervjuaren och respondenten kan röra sig fritt bland olika aspekter av forskningsområdet.  

 

2.3 Metoddiskussion 

Det kan argumenteras för att använda materialundersökning, dvs. samla in texter skrivna av 

elever i olika kontexter, för att undersöka vilka faktiska skillnader som finns i det som skrivs, 

men det är inte vad uppsatsens frågeställning är inriktad på. Denna undersökning riktar sig 

endast mot elevernas attityd till och reflektioner om skrivspråk, inte de faktiska skillnaderna.  

 

2.4 Urval 

Som nämnt i avsnitt 1.4 är undersökningens huvudsakliga målgrupp gymnasieelever, då de, 

när de har kommit till gymnasieskolan, skall ha utvecklat sin förmåga att kunna reflektera 

över och kring sitt och andras språkbruk i den utsträckning som enkätundersökningen kräver. 

Mer specifikt är respondenterna i undersökningen huvudsakligen från det 

samhällsvetenskapliga programmet, då det är känt för sin inriktning mot språk, och alla tre 

årskurser är representerade. En effekt av valet av gymnasieprogram är att antalet flickor vida 

överskrider antalet pojkar, men jag anser ändå att man kan dra tillräckliga slutsatser baserat på 

respondentbasen som är totalt 59 elever, uppdelade på 45 flickor och 14 pojkar. 

 

                                                
4 Svedner, 1999 
5 Davidson & Patel, 1994 s. 69 ff. 
6 Ibid, 1994 s. 72 ff. 



 9 

Intervjuundersökningen har genomförts efter enkätundersökningen med läraren som har dessa 

elever i ämnet svenska, då jag anser att han bäst kan komma med relevanta synsätt på hur 

eleverna har svarat på enkätundersökningen. Eftersom han inte bara har ämnet svenska, utan 

även historia, anser jag att han kan ge ytterligare ett användbart perspektiv på elevers 

språkanvändning i icke-språkliga skolämnen. Då jag har haft läraren som praktikhandledare är 

jag väl förtrogen med hur han arbetar och kan därför ställa bättre anpassade frågor jämfört 

med om jag skulle ha intervjuat en för mig okänd lärare. 

 

Tanken bakom dessa två olika undersökningsmetoder och respondentgrupper är att den ena 

ger insikt i hur eleverna förhåller sig till språk främst utanför skolan och den andra upplyser 

om hur de förhåller sig till språk främst inom skolan. Läraren har välgrundad kunskap och 

erfarenhet om hur eleverna använder språk i skolan, men kan inte veta hur de använder språk i 

kontexter utanför skolan. 

 

2.5 Genomförande 

Under den första delen av forskningen åkte jag ut till skolan för att genomföra 

enkätundersökningen personligen. Jag ansåg att genom att själv närvara när eleverna svarade 

på enkäterna kunde jag dels svara på och klargöra eventuella frågor som eleverna kunde ha, 

och dels öka hur seriösa de var i sina svar, då jag misstänkte att de inte skulle ta enkäten på 

allvar om jag inte medverkade. Skulle jag inte ha varit där fanns risken att de inte hade svarat 

lika utförligt på enkäten, vilket ökade reliabiliteten i mina resultat. Jag presenterade mig själv 

och förklarade att enkäten var helt anonym, så de kunde vara helt ärliga i sina svar utan oro 

över att kunna bli identifierade. De fick all den tid de behövde för att svara på enkäten. 

 

Därefter gick jag igenom resultaten för att förbereda mig inför intervjun med elevernas lärare. 

Den ägde rum hemma hos honom för att göra intervjumiljön bekväm och därmed ge bättre 

resultat. Jag förklarade att enkätens främsta syfte var att ta reda på elevernas attityd till 

rättskrivning på Internet, och därför ville jag rikta in intervjun mot hur de skriver i skolan. Vi 

växlade fritt mellan ämnen och när vi kom för långt från min frågeställning styrde jag tillbaka 

samtalet till relevanta frågor. Intervjun spelades in för att senare transkriberas. 

 

2.6 Bortfall 

I avsnitt 4.1 finns ett antal tabeller med statistik där siffrorna inte alltid går ihop och kan 

summeras till 59. Detta beror på ett antal faktorer. Den första är att vissa respondenter inte har 
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svarat på alla frågor. Exempelvis har vissa undvikit att svara på fråga 5 och sedan 

kommenterat svaret i fråga 6 med t.ex. ”Jag skriver inte blogg.”. Den andra faktorn är att 

någon enstaka respondent inte har skrivit några svar på andra sidan av enkäten. Den tredje 

faktorn är att vissa elever har ringat in två alternativ på en eller flera av de högt strukturerade 

frågorna med motiveringen att de anser sig ligga någonstans mellan alternativen de har ringat 

in. Den fjärde faktorn är att någon enstaka respondent inte har fyllt i kön eller årskurs. Jag har 

dock valt att inkludera alla svar jag har fått, då helhetsbilden är vad som är viktigt, inte 

individuella svar på de högt strukturerade frågorna. Jag bedömer därför felvärdet som inom 

gränserna och tillförlitligheten som tillräckligt hög7. 

 

3 Teoridel 

 

3.1 Skolans mål och språkkunnighet 

På Skolverkets hemsida för kurs- och ämnesinformation går det att läsa följande om 

ämnesmålen i svenska: 

 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

 

utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 

sammanhang, samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 

påverkan, 

 

utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, breddar sin 

stilistiska förmåga och får pröva olika texttyper och konstnärliga uttrycksmedel,8 

 

Svedner tolkar detta som att skrivandet behöver vara ett centralt område i 

svenskundervisningen, då medborgare som inte kan skriva på en acceptabel nivå inte är 

tillräckligt utrustad för att klara en mängd uppgifter i samhället. Han menar även att de som 

inte kan skriva på en acceptabel nivå saknar möjligheten att kunna förändra sin situation. En 

aspekt han tar upp är stavning och hur det inte nödvändigtvis krävs hundraprocentig stavning 

för att kunna förmedla ett budskap, men att det samtidigt ofta sker en nedvärdering av dem 

som inte stavar särskilt bra. Detta medför att både texten såväl som personen som har skrivit 

den mister i auktoritet och kanske även trovärdighet. Svedner går vidare med att konstatera att 

                                                
7 Davidson & Patel, 1994 s. 100 f. 
8 Skolverket, ämnesinformation om svenska på gymnasiet, 2008 
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de skrivsvaga är alltför medvetna om detta. Därför är det, förutom kunskap om rättskrivning, 

även viktigt att eleverna lär sig om i vilka olika situationer de kan eller måste använda språk i 

verkliga livet, samt göra dem uppmärksamma på vidden av de olika texttyper som finns att 

tillgå.9 Källgren gör dock en observation om att det är först vid mötet mellan texten och dess 

mottagare som det avgörs huruvida den är lyckad eller inte.10 

 

Pourbaix tar upp begreppet literacy, här översatt till språkkunnighet, och menar att det finns 

två perspektiv på saken. Det första perspektivet hävdar att språkkunnighet uppnås först när 

språkanvändaren lärt sig de regler som finns och därefter har kunskapen som en statisk 

förmåga. Det andra perspektivet menar att språkkunnighet är en kontinuerligt föränderlig 

process som går ut på att språkanvändaren hela tiden kan anpassa sig till de gängse regler och 

praktiker som finns i olika språkdomäner.11 

 

3.2 Genrer och skolan 

Det Svedner kallar texttyper väljer Nyström att kalla genrer. I sin avhandling kallad 

Gymnasisters skrivande diskuterar hon olika perspektiv på genrebegreppet och fastslår att den 

definition av genrekunskap hon anser att skolan borde använda sig av är både dynamisk och 

kommunikativ, samt att genrekunskap borde vara ”kunskap som är nödvändig för att kunna 

kommunicera i en viss given diskursgemenskap”.12 

 

Nyström går vidare med att säga att skolan i dag inte använder textproduktion i något 

kommunikativt syfte, att den är lösgjord från socialt sammanhang. Textproduktionen som 

språkutövning inom skolan tillhör inte vad Nyström kallar språkverkligheten. Dock tillhör 

själva skolan språkverkligheten. Det är alltså de kommunikativa villkoren som skolan lär ut 

som är problemet, främst genom att eleverna sällan har några mottagare utanför skolan. 13 

Majoriteten av de genrer de skriver inom används inte heller särskilt ofta ute i samhället, utan 

är ofta exklusiva för skolan.14 

 

                                                
9 Svedner, 1999 s. 122f. 
10 Källgren, 1979 s. 24. 
11 De Pourbaix, 2000 s. 129. 
12 Nyström, 2000 s. 28f. 
13 Ibid, 2000 s. 50f. 
14 Ibid, 2000 passim. 
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Baron menar att användningen av datorer och Internet medför flera nya genrer som 

språkanvändare behöver behärska för att kunna kommunicera framgångsrikt.15 Flera nyare 

läroböcker i svenska har uppmärksammat detta, vilket exempelvis kan märkas i ABC Svenska 

för gymnasieskolan som utkom redan 1996, vilket måste anses vara relativt tidigt när det 

gäller utbrett datoranvändande.16 

 

3.3 Ny genre: email 

De tre tydligaste genrer som flera författare tar upp är email, chatt och fasta, öppna 

situationer som diskussionsforum. När det gäller email anmärker Josephson att den närmaste 

parallellen man kan dra till en sedan länge etablerad genre är traditionellt brevskrivande. 

Dock gör han observationen att email-skrivande har utvecklats så att det inte har samma krav 

på korrekthet och formalitet som traditionellt brevskrivande.17 Han anmärker även på detta i 

förordet till Svenskan i IT-samhället där han antyder att de minskade kraven är en effekt av 

hastigheten som email kan utbytas mellan människor. Det ska gå snabbt och smidigt och då 

stryker språkanvändarna en del på korrektheten.18 Email-skrivande följer dock en relativt hög 

formalitetsgrad för att vara en Internetgenre. 

 

Jan Einarssons teori om språklig ackommodation kan dock användas som stöd för att hävda 

att de flesta människor anpassar sitt språkbruk efter situationen baserat på flera faktorer, 

däribland vem som är meddelandets mottagare. Han menar att om man kommunicerar med en 

auktoritet av något slag, anpassar man sitt språk i den utsträckning man kan för att lägga sig 

på samma nivå som auktoritetsfiguren.19 Theres Bellander konstaterar att skolungdomar inte 

skickar email särskilt ofta, åtminstone inte till jämnåriga, utan mest tar emot email från 

vuxna.20 Det borde kunna antas att skolungdomarna anstränger sig lite extra för att skriva 

korrekt när de skickar email till vuxna som exempelvis fotbollstränaren eller läraren.  

 

3.4 Ny genre: chatt 

Bellander observerar även att så gott som samtliga ungdomar i hennes undersökning använder 

sig av den andra tydliga, nya genren chatt åtminstone varje vecka och ofta dagligen. Hon gör 

observationen att det språk de använder i chatt med jämnåriga inte är detsamma som det språk 

                                                
15 Baron, 2000 passim. 
16 Ljungmark, et al, 1996 s. 78ff. 
17 Josephson, 2004 s. 106. 
18 Ibid, 1997 s. 7. 
19 Einarsson, 2004 s. 43ff. 
20 Bellander, 2006 s. 34f. 
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de använder när de gör skoluppgifter som skall lämnas in till läraren. Hon anmärker dock på 

att chattspråket skiljer sig från person till person; vissa följer skrivregler noggrant medan 

andra tar sig stora språkliga friheter. Det är inte nödvändigtvis något negativt, menar hon, utan 

den språkliga kreativitet som de flesta unga, och även många vuxna, uppvisar är ett bevis på 

språklig anpassning till det informella språkklimat som har utvecklats på Internet. Hon 

konstaterar även att samtliga ungdomar i hennes studie kan anpassa sitt språk efter situation. 

 

Anna-Malin Karlsson har även hon gjort en studie om chattspråk, i vilken hon, liksom 

Bellander, konstaterar att vana chattare är utmärkta på att anpassa sitt språk efter situationens 

krav. Hon menar att den språkliga lekfullhet och kreativitet som chattarna ofta har ger dem 

hög språklig kompetens och flexibilitet. Karlsson föreslår att chatten upplevs som ”en frizon 

från skolans skriftnormer” samtidigt som umgänget med många okända ställer krav på etikett 

och tydlighet.21  

 

3.5 Ny genre: diskussionsforum 

Vad gäller den tredje nya genren, diskussionsforum, förklarar Lotta Collin, att språket som 

används på diskussionsforum hamnar någonstans mellan email-skrivande och chattspråk, vad 

gäller graden av korrekthet. Hon gör flera observationer som liknar de som gjorts om de andra 

två genrerna. Bland annat kommer hon fram till att användarna kännetecknas av en hög grad 

av språklig flexibilitet. De är alltså bra på att anpassa sig efter situationer. En annan aspekt 

som gör skrivande på diskussionsforum till ett mellanting mellan email-skrivande och 

chattspråk är att skribenterna skriver för en stor, ofta okänd, publik (alltså som chattspråk), 

men att det som skrivs sparas permanent (som email). Collin menar att faktumet att det som 

skrivs sparas permanent på sidan med diskussionsforumet, gör att en del skribenter anstränger 

sig extra för att inte få dåligt kommunikativt anseende.22 

 

3.6 Nya genrer, nya förutsättningar 

Språkforskaren Fredrik Lindström kommer med ett annat perspektiv på saken: ”Enkelt 

uttryckt: ju fler människor som ska läsa det man skriver, desto större anledning att följa de 

normer som är gemensamma för alla.”23 En kontrast mot detta är det Karlsson tar upp om att 

det ofta skapas nya, informella språkkonventioner i chatt. Då blir det helt plötsligt grumligt 

                                                
21 Karlsson, 1997 s. 160ff. 
22 Collin, 2005 passim. 
23 Lindström, 2000 s. 101. 
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vad som är rätt eller fel. Ställ detta mot det som redan tagits upp av Nyström och Källgren om 

diskursgemenskaper och förhållandet mellan text och mottagare. 

 

Anna-Malin Karlsson observerar att chattspråk är det närmaste skriftspråket kommer direkt 

muntlig kommunikation, med tanke på den snabbhet och flexibilitet som följer med 

kommunikationssättet.24 Einarsson gör flera observationer om hur det muntliga språkets 

egenskaper, ofta auditiva, nästan kan återskapas i chattspråk, exempelvis genom att använda 

versaler för att beteckna höjt röstläge eller att skriva exempelvis ”jag veeeeeeeet” för att visa 

en utdragen betoning. Så kallade smileys, eller känsloikoner, används även för att visa 

sinnelag.25 

 

Skriftspråket och det muntliga språket närmar sig varandra mer och mer i takt med 

teknifieringen som datorer och Internet innebär, konstaterar Josephson. Han menar att vi får 

ett skriftspråk som alltmer liknar talspråk och att detta beror på att vi i allmänhet producerar 

mer skriftspråk under talspråksförutsättningar och vice versa. Dock menar han att det inte är 

talspråk och att det som kännetecknar talspråk aldrig kommer att kunna föras över fullt ut till 

skriftspråk.26 Naomi Baron gör samma observering och tillägger att ett tydligt bevis för detta 

är att den genomsnittliga meningslängden i det som skrivs har minskat stadigt sen 1600-talet. 

Hon går vidare med att konstatera att lärare i västvärlden numera lär ut elever att sätta ut 

interpunktion vid naturliga, talspråkliga pauser.27 

 

4 Resultatredovisning 

4.1 Resultat av enkätundersökning 

Varje underavsnitt i detta avsnitt behandlar ett frågepar med tanke på att enkäten är uppbyggd 

så att respondenterna först får gradera sin attityd till aktuellt fenomen på en skala 1 till 5 där 1 

är hur lite de bryr sig och 5 är hur mycket de bryr sig. Därför kommer varje underavsnitt 

inledas med graderingsfrågan och en tabell som visar hur respondenterna svarat. Tabellerna 

visar hur varje kön och varje årskurs har svarat. Därefter kommer följdfrågan att behandlas 

och de kvalitativa svar som belyser attityderna på ett tydligt sätt redovisas. På de ställen där 

svaren innehåller stavfel har det korrigerats för läslighetens skull. 

                                                
24 Karlsson, 1997 s. 138. 
25 Einarsson, 2004 s. 294ff. 
26 Josephson, 2004 s. 106f. 
27 Baron, 2000 s. 187ff. 



 15 

4.1.1 Resultat av enkätfrågor 1-2 

Fråga 1 lyder: ”Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt i skolan?” 

 

Tabell 1: Grad av ansträngning för att skriva korrekt i skolan. 

Grad F1 F2 F3 P1 P2 P3 Totalt 

1 1 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 1 1 

3 2 0 2 2 3 1 10 

4 4 6 11 2 2 1 26 

5 6 4 8 0 1 0 19 

Totalt 13 10 21 4 6 3  

 

Som tabell 1 visar ligger den genomsnittliga ansträngningsgraden väldigt högt när det gäller 

att skriva korrekt i skolan. Naturligt nog är en vanlig kommentar att eleverna strävar efter 

högt betyg: 

 

”Siktar man på högre betyg krävs en korrekt text.” 

”Jag anstränger mig för att få bra betyg och få lära mig.” 

”Man vill ju ha ett bra språk då det ofta betygsätts.” 

”För att få bra betyg. Anteckningarna ska gärna vara läsliga.” 

 

En annan vanlig kommentar var att hur mycket eleverna anstränger sig beror på olika 

faktorer: 

 

”Beror på läraren.” 

”Beroende på vad det är man ska skriva.” 

”Beror på olika ämnen och hur skoltrött jag är.” 

”Ämnet behöver vara antingen intressant eller viktigt för att man ska anstränga sig mera, 

men man försöker alltid.” 

”Om det är ett roligt ämne jobbar man mera.” 

 

En kategori av kommentarer skulle kunna kallas personligt intresse: 
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”Det finns ingen anledning till att inte skriva rätt!” 

”Jag tycker inte själv om att läsa en text med stavfel eller grammatiska fel.” 

”En tvångstanke när det gäller skolarbetet, allt måste vara perfekt.” 

”Intresse, man lär sig mer om man anstränger sig.” 

 

Följande kommentarer kan förklara en handfull lägre svar: 

 

”Jag behöver inte anstränga mig så mycket för att stava rätt” 

”Behöver inte anstränga mig. Går så lätt ändå.” 

”Skriver ju det mesta på dator. För övrigt så skriver vi inte alltför ofta på svenska, för hand 

alltså.” 

 

4.1.2 Resultat av enkätfrågor 3-4 

Fråga 3 lyder: Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt på Internet i 

allmänhet? 

 

Tabell 2: Grad av ansträngning för att skriva korrekt på Internet i allmänhet. 

Grad F1 F2 F3 P1 P2 P3 Totalt 

1 1 2 0 0 0 0 3 

2 1 5 6 1 1 1 15 

3 6 3 6 2 4 0 21 

4 2 0 9 1 1 2 15 

5 3 0 0 0 0 0 3 

Totalt 13 10 21 4 6 3  

 

Tabell 2 visar en normalfördelad skala, där attityden väger lika mycket åt svag som åt stark. 

Den starkaste gruppen är 3, dvs. medel. Anmärkningsvärt är att en stor andel flickor i andra 

och tredje årskurserna anstränger sig mindre än medel. En klar tendens som står i kontrast till 

svaren på frågorna 1 och 2, som tar upp betyg och bedömning, är den som följande 

kommentarer visar: 

 

”På Internet är det ingen som dömer en om man skriver slarvigt.” 

”Det är ingen som bedömer en.” 
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”Jag anstränger mig inte lika mycket eftersom ingen ska bedöma det, men det är ändå störigt 

att läsa en massa fel.” 

”Om jag chattar anstränger jag mig inte speciellt mycket, men antagligen mer än andra. 

Ingen granskar ju det man skriver.” 

”Ingen betygsätter, man vill skriva snabbt.” 

 

Som den sista kommentaren i föregående stycke visar, handlar det för vissa om 

kommunikationens hastighet. Följande kommentarer visar på fler exempel av detta, samt en 

önskan om att passa in socialt: 

 

”Man använder förkortningar och slangord, det ska gå snabbt.” 

”Man vill passa in och vara häftig och dessutom ska det gå snabbt.” 

 

Precis som i avsnitt 4.1.1 är det vissa elever som menar att graden av rättskrivning beror på 

olika faktorer: 

 

”Beror på vilken sida.” 

”Beroende på hur viktigt det är eller till vem man skriver till” 

 

Vissa elever är tydligt apatiska till rättskrivning på Internet: 

 

”Inte viktigt.” 

”Man orkar inte skriva ’korrekt’. Ingen bryr sig ändå.” 

”Så länge läsaren förstår så spelar stavningen mindre roll.” 

 

Slutligen finner man en handfull kommentarer från elever som anser att det är viktigt att 

skriva korrekt på Internet: 

 

”För att det svenska språket ska förvaras” 

”Nej, tycker bara inte om när saker är felstavat.” 

”Det är en principsak för mig att skriva rätt.” 
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4.1.3 Resultat av enkätfrågor 5-6 

Fråga 5 lyder: Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt på Internet i fasta 

öppna situationer (t.ex. skriva blogg/medverka på diskussionsforum)? 

 

Tabell 3: Grad av ansträngning för att skriva korrekt på Internet i fasta öppna situationer. 

Grad F1 F2 F3 P1 P2 P3 Totalt 

1 1 0 0 0 0 0 1 

2 2 0 3 0 0 0 5 

3 4 5 9 3 2 1 24 

4 3 4 6 1 2 0 16 

5 2 0 3 0 2 2 9 

Totalt 12 9 21 4 6 3  

 

De fasta öppna situationerna lockar alltså fram högre grad av ansträngning hos eleverna 

jämfört med Internet i allmänhet. En del kommentarer visar att det finns en klar medvetenhet 

om publiken som läser denna kategori av text på Internet. De visar även en känsla av prestige 

i sitt skrivande, såväl som en stark medvetenhet om den bild deras textproduktion skapar av 

dem hos publiken:  

 

”Det är fler som läser och det känns mer ambitiöst och seriöst om det är rättstavat.” 

”Skriver jag blogg [...] ska någon läsa det och då vill man skriva mer korrekt.” 

”Andra människor läser det och då tycker jag att det är viktigt att man har ett bra språk.” 

”Jag vill verka smart.” 

”Fler okända som läser.” 

”Om man medverkar i en diskussion förlorar man ju mycket på att skriva slarvligt och inte 

verka mogen.” 

”Hatar felstavningar och t.ex. en blogg känns mer seriös om den är korrekt stavad.” 

”Man vill inte ha några kommentarer om att man har stavat fel.” 

”Ingen ska kunna påpeka att jag har skrivit fel.” 

”Jag känner att jag måste skriva korrekt på forum för att tas på allvar.” 

”Försöker framstå som vettig och smart, men det finns ju undantag.” 

”Vill inte verka dum.” 
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Andra visar på en mentalitet som går ut mer på att anpassa sin text efter mottagarna: 

 

”Det är kanske många som ska läsa det och man vill att folk ska förstå hur man menar.” 

”Jag försöker skriva bloggen så att den blir lättläst och har ett bra språk.” 

”Andra ska tycka om att läsa det, inte störa sig på fel i texten.” 

 

Vissa svarar rent principmässigt: 

 

”Jag kan språket, varför inte skriva rätt?” 

”Det är väl bra om man skriver rätt.” 

 

Slutligen kommenterar en elev att man som skribent kan komma undan med att ta en del 

språkliga friheter: 

 

”Alla kommer att förstå en även om man skriver lite konstigt.” 

 

4.1.4 Resultat av enkätfrågor 7-8 

Fråga 7 lyder: Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt på Internet i fasta 

privata situationer (t.ex. skriva e-mail)? 

 

Tabell 4: Grad av ansträngning för att skriva korrekt på Internet i fasta privata situationer. 

Grad F1 F2 F3 P1 P2 P3 Totalt 

1 1 1 0 0 0 0 2 

2 1 1 4 1 0 0 7 

3 5 7 7 2 1 0 22 

4 2 1 6 1 5 3 18 

5 4 0 4 0 0 0 8 

Totalt 13 10 21 4 6 3  

 

Tabell 4 visar att denna fråga får ett väldigt likt resultat som fråga 5. Det är alltså en 

övervägande del som anser att email är något man borde anstränga sig för när man skriver. 

Uppföljningsfrågan ger en flera resultat som visar att graden av ansträngning är starkt 

beroende av vem mottagaren: 
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”Det beror på vem man mailar. Är det en person man ska kontakta som man inte känner är 

stavningen viktig. Är det en kompis kvittar det.” 

”Det spelar ingen roll om jag skriver mindre korrekt i ett privat email.” 

”Inte så noga till kompisar, men lite mer noga till släktingar, t.ex.” 

”Skriver man email till en vuxen är det viktigare.” 

”Alla förstår en, speciellt människor som känner dig.” 

 

Som kontrast till frågorna 5-6 där eleverna visade en klar medvetenhet om sin publik och 

därför ansträngde sig för att skriva korrekt, kan följande kommentar ses som en ursäkt att 

eleven inte anstränger sig fullt ut: 

 

”Där ser ju ingen mer än den som man pratar med vad man skriver. ” 

 

Återigen finns de som medvetet anpassar sitt språkbruk efter mottagaren: 

 

”För att mottagaren ska fatta vad man vill framföra.” 

”Email är ju som ett brev. Man vill någon något och då passar det ju bra om den personen 

förstår vad man vill.” 

 

Följande kommentar visar på språkanvändning med framförhållning: 

 

”För man blir bemött på ett bättre sätt om man stavar rätt.” 

 

4.1.5 Resultat av enkätfrågor 9-10 

Fråga 9 lyder: Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt på Internet i flytande 

situationer (t.ex. chatta på MSN)? 
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Tabell 5: Grad av ansträngning för att skriva korrekt på Internet i flytande situationer. 

Grad F1 F2 F3 P1 P2 P3 Totalt 

1 2 5 4 1 0 0 12 

2 1 3 5 1 2 0 12 

3 4 2 9 2 2 1 20 

4 4 0 1 1 1 2 9 

5 2 0 2 0 1 0 5 

Totalt 13 10 21 5 6 3  

 

Som tabell 5 visar klart och tydligt är chattspråk inte något som rättskrivning är en viktig del 

av, sett till elevernas attityd. I kommentarerna kan man se en tydlig trend angående den 

kommunikativa hastigheten: 

 

”Chattar man med någon vill man skriva snabbt och då prioriteras inte korrekt skrift.” 

”Bryr man sig inte så mycket på t.ex. MSN så går det ju snabbare, och dessutom spelar det 

ingen roll om man skriver fel.” 

”Jag stavar inte bra när jag är stressad.” 

”Huvudsaken är att det går snabbt.” 

 

Det går även att utläsa bevis på att språklig lekfullhet och flexibilitet finns hos ungdomarna, 

särskilt när det gäller chattspråk: 

 

”Det finns mycket slang att använda.” 

”När man pratar med kompisar osv. kan det vara kul att driva lite med stavningen.” 

 

Följande kommentar visar en disciplinerad attityd till språkanvändning som går ut på att alltid 

försöka använda sig av korrekt språk så att han eller hon inte gör fel när det verkligen gäller 

för honom eller henne: 

 

”För att det ska bli lättare att skriva korrekt när man gör arbeten.” 
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Slutligen går det att se hur det faktum att texten som producerats under ett chattillfälle inte 

består på samma sätt som exempelvis på ett diskussionsforum, påverkar attityden till 

rättskrivning: 

 

”Det är bara tillfälligt. Det går ju bort när man stänger av datorn!” 

 

4.1.6 Resultat av enkätfrågor 11-14 

Fråga 11 lyder: Hur viktigt tycker du att det är att stava rätt när du skriver på Internet? 

 

Tabell 6: Vikt av att stava rätt på Internet. 

Grad F1 F2 F3 P1 P2 P3 Totalt 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 4 1 2 0 9 

3 6 5 6 2 1 0 20 

4 2 3 8 1 4 2 20 

5 5 0 3 0 0 1 9 

Totalt 13 10 21 4 7 3  

 

Tabell 6 visar att det helt klart är denna kategori, av de tre i detta avsnitt, som anses vara 

viktigast enligt respondenterna i undersökningen. 

 

Fråga 12 lyder: Hur viktigt tycker du att det är att sätta stor bokstav på rätt ställen när du 

skriver på Internet? 

 

Tabell 7: Vikt av att sätta stor bokstav på rätt ställen på Internet. 

Grad F1 F2 F3 P1 P2 P3 Totalt 

1 2 2 2 2 1 0 9 

2 1 2 6 1 2 0 12 

3 4 3 5 0 3 1 16 

4 2 3 7 1 0 2 15 

5 4 0 1 0 1 0 6 

Totalt 13 10 21 4 7 3  
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Tabell 7 visar att stor bokstav får ungefär lika mycket vikt åt båda hållen enligt 

respondenterna, men mönstret skiljer sig tydligt från de andra två kategorierna i detta avsnitt. 

 

Fråga 13 lyder: Hur viktigt tycker du att det är att använda interpunktioner (t.ex. punkt, 

komma och frågetecken) på rätt sätt när du skriver på Internet? 

 

Tabell 8: Vikt av att använda interpunktion på rätt sätt på Internet. 

Grad F1 F2 F3 P1 P2 P3 Totalt 

1 0 1 0 1 0 0 2 

2 2 3 3 0 1 1 10 

3 1 4 7 1 3 0 16 

4 8 2 8 2 0 1 21 

5 2 0 3 0 1 1 7 

Totalt 13 10 21 4 5 3  

 

Tabell 8 ger ett resultat som liknar tabell 6, men ändå är mer spritt över graderingarna. 

Följande kommentarer visar åsikter om att korrekt interpunktion är viktig: 

 

”Punkt, komma, utropstecken m.m. använder man ju ofta för att förstärka uttryck.” 

”Frågetecken behövs, och utropstecken, punkt är dock överflödigt.” 

”Punkt 13! Självklart måste man sätta punkt, frågetecken osv. för att andra ska kunna veta 

vad du menar!” 

”Ja det är viktigt med tecken annars vet man inte om det är ett påstående, en fråga osv.” 

 

Följande kommentarer kommer från elever som har markerat alla tre kategorierna som 

mycket viktiga: 

 

”Annars fattar man ju inte!” 

”Allt är lika viktigt om det ska se mer ’äkta’ ut.” 

”Det är viktigt att skriva bra vad det än gäller fast när man chattar och sånt blir man 

slarvigare.” 

 



 24 

Tre kommentarer tar upp vikten av att stava rätt, med en reservation för den sista som menar 

att det är situationsbundet: 

 

”Jag tycker att det är väldigt störande att se en massa stavfel på t.ex. hemsidor, men i email 

är det inte lika viktigt.” 

”Stor bokstav kan vem som helst glömma men att stava fel är mer pinsamt.” 

”Jag tycker inte att det är så viktigt med stavning på MSN, bloggar etc. men viktigt på 

officiella hemsidor m.m.” 

 

Här finns två kommentarer som visar apati inför vissa kategorier; de menar att mottagarna 

förstår ändå, samt en tredje som kontrasterar dem genom att poängtera att det blir svårt att 

förstå för mottagarna om interpunktion och stora bokstäver saknas: 

 

”Komma är inte så viktigt. Inte heller stor bokstav.” 

”Det har egentligen ingen betydelse om man använder stor bokstav eller stavar rätt osv… 

oftast brukar man fatta ändå. Om inte så får man ju skriva om.” 

”Utan punkter och stora bokstäver är det väldigt svårt att förstå. Det blir ju inga meningar av 

det.” 

 

Här är en elev som är väl medveten om vikten av alla tre kategorier, men som ändå anser att 

en text är mer estetiskt tilltalande utan stora bokstäver: 

 

”Ingen är mindre viktig, men en text ser faktiskt bättre ut med bara små bokstäver, enligt 

mig.” 

 

Slutligen kommer en kommentar som antyder att avsaknaden av stor bokstav innebär ett mer 

flytande talspråk: 

 

”Ang stor bokstav: Det är ju bra men man använder ju ett mer flytande talspråk.” 
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4.2 Resultat av intervjuundersökning 

Här följer ett urval av relevanta diskussionsämnen från intervjun med gymnasieläraren.  

 

4.2.1 Intervjuavsnitt 1 

Intervjuare: Du känner ju själv till Internetskrivande och sånt. 

Respondent: Ja. 

Intervjuare: Använder du chattande och sånt själv? 

Respondent: Inte mycket. 

Intervjuare: Men du har ändå koll på hur det fungerar? 

Respondent: Ja, det har jag ju på grund av mina barn och eleverna i skolan. 

Intervjuare: Ser du några influenser från Internetskrivande hos elever? 

Respondent: Du menar i texter och så? 

Intervjuare: Ja. 

Respondent: Det är ju en grej man diskuterar – som vi även diskuterar på – när det gäller 

högskolan, på Skrivpunkten [min anm. Respondenten driver en skrivhjälpsaktivitet som heter 

Skrivpunkten] och sådär. Hur mycket påverkar det? Och då bland annat sms:en då också. För 

det finns ett sms-språk, eller hur? 

Intervjuare: Ja. 

Respondent: Det handlar om att spara pengar. Det handlar om att spara tid. Ju längre du 

skriver, desto högre kostnad blir det och så vidare. Av de elever som jag har som får skriva på 

nätet eller använder datorerna i arbetet, skiljer det ju ganska tydligt, tycker jag, från det övriga 

skrivandet där det inte är så noggrant. Så jag kan inte påstå att det har påverkat ännu. 

Intervjuare: De kan alltså fortfarande skilja på kontexten? 

Respondent: Ja, det tycker jag. Men du har ju mer såna här saker, till exempel när de ska 

skriva uppsats inom svenska A. Då har de ju två lektioner på sig hos mig och vi snackar cirka 

två och en halv till tre timmar. Då får de flesta skrivkramp för de är inte vana att skriva för 

hand. Men släpper jag in dem i en datasal kan de sitta och trycka på de här tangenterna i 

timmar utan att få några besvär. Men det är ju inte så att – inte än ser jag det i alla fall. 

Däremot det man ser, det här lite lekfulla som att rita smileys, det kommer ju ursprungligen, 

antar jag, från Internet. 

Intervjuare: Ja. 

Respondent: De kan göra det om de skriver ett vanligt prov. Där kan man se en påverkan där 

de skriver en kommentar som till exempel ”PS, sista frågan var lite svår, men jag gjorde så 
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gott jag kunde” och sen en smiley. Men det hör ju inte hemma när du skriver en uppsats och 

så. 

Intervjuare: Så de har fortfarande koll på när de blir bedömda – när det är själva skrivandet 

som blir bedömt? 

Respondent: Ja, det tycker jag. De allra flesta, men så finns det ju alltid undantag. Dock inte 

så mycket att jag ser någon problematik än. 

Intervjuare: Är det något du pratar med eleverna om, det här med att skriva på Internet och att 

hålla det korrekt i skolan? 

Respondent: Ja, det är det och speciellt då i svenska C som är den här sista 50-poängskursen 

där man trycker på lite mer konkret skrivande, där vi skiljer väldigt mellan texter som är till 

exempel till myndigheter, ansöka om ett lån, skriva en fullmakt och sånt och korrektheten 

som är där. Men sen så tittar vi ju också på det här… hur skulle du formulera när du 

formulerar till exempel ett SMS till en kompis om du ska ha en fest på fredag? Hur ska du 

göra det lättsamt och för att locka så bra som möjligt. Så där går man ju in på skillnaderna hur 

man ska vara med det formella skrivandet jämfört med det informella.  

 

4.2.2 Intervjuavsnitt 2 

Intervjuare: När du kör det här med att du låter dem skriva i olika kontexter – snackar du då 

också om vikten av att stava rätt – om det kanske är mindre viktigt att skriva korrekt i till 

exempel en SMS-inbjudan – säger du då att det kanske är okej att släppa lite på korrektheten 

där, eller? 

Respondent: Ja, inte direkt – det viktigaste här är att kunna vända sig till personen och bli 

förstådd. Det är det som är det viktigaste. Men jag går ju inte officiellt ut och säger ”skippa 

det” – och inte när det gäller interpunktionen och sånt heller. Nej, nej, det gör jag inte. Men 

däremot så kan det komma in saker då när de har skrivit sånt, som jag kan tycka är korrekt i 

den situationen, fast egentligen är det ju inte korrekt. 

Intervjuare: I enkätundersökningen är det många elever som har skrivit ”huvudsaken är att 

man blir förstådd och därför gör det inte så mycket om man stavar fel ibland” -  inte bara 

stavfelen utan annat också. När det gäller interpunktioner så var det ett par stycken som skrev 

”Utropstecken och frågetecken är viktiga. Punkter är inte viktiga.” och de förstnämnda är 

viktiga då för att de förstärker en känsla. 

Respondent: Mmm. 

Intervjuare: Å andra sidan så finns det folk som skriver att punkter och stora bokstäver är 

viktiga för att annars förstår man inte vad det står. 
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Respondent: Ja, precis. Och sen för att återgå till de här smilisarna – kan man inte säga att de 

ersätter en del av interpunktionen? Är du arg, eller när vi kanske skriver och var arga och 

skrev tre utropstecken när vi var yngre så kan det nu komma en sån där sur smiley i stället 

efter, va? 

Intervjuare: Ja, det är mycket möjligt.  

Respondent: Ja, men det är en intressant grej det också. Återigen så går det väl in i att det 

viktigaste är att göra sig förstådd? 

 

4.2.3 Intervjuavsnitt 3 

Intervjuare: Så du märker alltså inte av några Internetakronymer? Finns det elever som skriver 

”LOL” [min anm. akronym för ”laughing out loud”, går att byta ut mot exempelvis ”hahaha”] 

eller så? 

Respondent: Ja, det förekommer. Det gör det. Om vi säger att de ska skriva en uppsats i ettan, 

innan jag känner eleverna. De har gjort sina diagnostiska tester och så ska de göra sin första 

uppsats. Största problemet de stöter på är vilket ämne de ska välja. När de väl har kommit 

underfund med detta har de fyra-fem lektioner då vi går igenom det korrekta i språket – så här 

ska det vara – och det är en av bedömningsfaktorerna när det gäller uppsatsen. Kommer det då 

upp såna grejer som du nämner här så bedöms de som icke korrekta. Men jag vill ändå påstå 

att det händer – det gör det – men det är inte så att jag reagerar att det är totalt fel så att jag 

måste ta upp det. Det är ju mest de gamla skrivreglerna – ”de” och ”dem” och så. 

Intervjuare: Okej. 

Respondent: Man skulle ju kunna tänka sig att 90 till 95 procent av ungdomarna i dag 

använder sig av ett Internetspråk, men av de elever jag har så märks det inte av i skolan. 

 

4.2.4 Intervjuavsnitt 4 

Intervjuare: (visar resultat från enkätundersökningen) Chattande har fått stryka på sig mest. 

Det är det som har fått flest ettor och tvåor. 

Respondent: För det är ju oftast med kompisar då. 

Intervjuare: Precis. 

 

4.2.5 Intervjuavsnitt 5 

Intervjuare: (visar resultat från enkätundersökningen) I båda de här så tar eleverna upp, när de 

kommenterar, att man vill framstå som seriös eller smart. Många tar upp det här i mailande att 



 28 

det händer ganska ofta att man mailar till någon som man inte känner och då ska man ge ett 

gott intryck. 

Respondent: Mycket av det vi tar upp i skolan är ju det här med det korrekta skrivandet och 

hur man uppfattas som människor. Du vet det här klassiska exemplet med att många av 

arbetsansökningarna slängs om det kommer ett visst antal skriftliga fel. Då så relaterar ju 

arbetsgivaren ”det här är ingen som kan stava, vad kan du då göra för företaget?”. När jag tar 

upp det med eleverna så tycker de inte att det är konstigt, ”det tänker vi ju också”. Det tror jag 

är någonting som stämplas rätt så tidigt.  

Intervjuare: Ja, överlag är det ju så som du säger att folk har en uppfattning om hur saker 

borde vara. 

Respondent: Jag tycker nog det, och då får du tänka på att de eleverna du har träffat nu och 

gjort den här undersökningen, en del av dem är 19 år gamla. 

Intervjuare: Det märks att de som går i trean är lite mer eftertänksamma om det. 

Respondent: Ja, precis, och det är ju klart att det är vi i skolvärlden som kommer att forma det 

här på något sätt. Vad är vikten av att skriva på ett korrekt sätt? 

Intervjuare: Det är ju det här demokratiseringsargumentet, att alla ska ha lika stor rätt att 

kunna föra sin åsikt fram. Tyvärr är realiteten att de som skriver mer korrekt tas på större 

allvar och det måste ju förmedlas till ungdomarna. 

Respondent: Ja, de måste ju få samma ärliga chans, som du säger. Men jag förstår vad det är 

du försöker komma åt här, att det är okej att inte vara språkligt perfekt hela tiden. Jag menar, 

om vi två sitter på krogen och pratar, tänker inte vi på att uttrycka oss helt korrekt hela tiden, 

och en människa som påpekar fel hela tiden tröttnar man ju ganska snabbt på. 

 

4.2.6 Intervjuavsnitt 6 

Intervjuare: När elever mailar till dig personligen, om de har en snabb fråga, hur informellt 

eller formellt skriver de då? 

Respondent: Rätt så formellt, kan jag säga. Dels så kan man ju säga att jag försöker ju vara 

rätt öppen med eleverna och att jag uppmanar dem att höra av sig genom mail eller sms om de 

till exempel blir sjuka, så att man vet. Men jag skulle faktiskt säga att det är en sak jag har 

tänkt på också. I stort sett alla sms och alla mail jag får är oerhört korrekt skrivna. Jag vet inte 

om det kan vara… jag undervisar ju i historia också och i kommunikation nu, det är mycket 

med retorik nu och ibland kanske de lämnar in och så påpekar jag att ”det här är ju inte 

korrekt, så här ska du skriva.” Då säger de ”men det här är ju inte svenska”.  

Intervjuare: Precis. Det är några som tar upp att man anstränger sig mer på en svensklektion. 
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Respondent: Men en del kollegor kommer ju till mig och frågar ”är det här korrekt?” så det 

kanske har med ämnet att göra. Men jag tänkte på det i höstas när en elev som har varit rätt 

svag skrev ett mail till mig och det var jättekorrekt. Man kanske anstränger sig lite extra för 

att det är mentor och för att det är till svenskläraren. 

Intervjuare: Det är ju lite underligt ändå, för du brukar ju hålla ganska informell stil med dina 

elever och att de i så fall borde känna sig bekväma nog att kanske inte skriva så superkorrekt, 

men i stället så råkar det vara tvärtom. 

Respondent: Jo, de är väldigt noga med det. Men däremot så är det ju en del såna med 

smileysar och sånt.  

 

4.2.7 Intervjuavsnitt 7 

Intervjuare: Svaren visar ju att eleverna har en klar förståelse för kontext. 

Respondent: Ja, det tror jag absolut. 

Intervjuare: Den kontextmedvetenheten tror jag ju kommer till en viss del genom skolan, men 

även det här att de har en klar medvetenhet om att det finns olika kontexter i privata 

sammanhang också, som inte har med skolan att göra, där man inte blir bedömd 

betygsmässigt. 

Respondent: Det är ju en bedömningssituation här, det ska man ju ha klart för sig. Det är ju 

den självklara grejen. Men det handlar ju också om takt och ton så att säga och naturligtvis 

kommer det från familjen… 

Intervjuare: Jo, ser jag på mig själv så har min familjesituation, mina föräldrars attityd till att 

skriva korrekt, format hur jag ser på sånt i dag. 

Respondent: Ja, precis, och jag tänker inte bara på skriftspråk. Jag menar, det kan ju gå in på 

olika kontexter, vem man ska vända sig till.  

 

4.2.8 Intervjuavsnitt 8 

Respondent: Men jag kan förstå hur de anstränger sig mer inför ett prov i svenska som jag har 

med dem, till exempel när vi skriver uppsats och vi har gått igenom språkträning som 

ordentlig interpunktion och sånt, jämfört med om de har ett prov i geografin och stavningen 

inte betygsätts och de tänker ”här går det undan, nu måste jag skriva ner mina kunskaper”. 

Men det är ju därför svenskan är såpass viktig eftersom den är ämnesöverskridande. Man 

behöver ju den för att klara de flesta ämnen, och det är ju inte bara skrivandet, det är ju även 

läsandet. 
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5 Analys 

 

5.1 Analys av enkätundersökning 

Den klaraste orsaken till varför eleverna anstränger sig när det gäller rättskrivning i skolan är 

att de vill ha bra betyg, men med tanke på att många även hävdar att graden av ansträngning i 

skolan kan bero på flera olika saker, däribland vilken lärare de har eller vilket ämne som är 

aktuellt.  

 

I avsnitt 4.1.2 märks det tydligt att så fort bedömningsaspekten försvinner, tar sig eleverna 

genast stora friheter med språkbruket med motiveringar som att ingen bedömer dem eller att 

det inte gör något om de stavar lite fel – folk förstår ändå. Detta följer teorin som har 

presenterats av Einarsson, Bellander, Collin och Karlsson, att eleverna anpassar sitt språk 

efter situationen. 

 

Frågorna 1-2 och 5-6 delar likheten att eleverna anstränger sig med rättskrivningen för att de 

blir bedömda, men skiljer sig i grunden för bedömning. I fråga 1-2 handlar det huvudsakligen 

om att prestera korrekt textproduktion för att få ett bra betyg, medan det i fråga 5-6 handlar 

mer om att skapa en så stark intellektuell bild av sig själva inför andra på Internet, helt enligt 

Collins resultat. Fråga 5-6 har även gett resultatet att vissa elever tänker noga på hur de ska 

anpassa sin textproduktion efter eventuella mottagare och därför anstränger sig för att skriva 

rätt. 

 

Avsnitt 4.1.4 visar att eleverna är än mer måna om att skriva rätt när de författar email jämfört 

med i fasta öppna situationer, speciellt när de skriver till vuxna, vilket stämmer överens med 

Einarssons ackommodationsteori. I avsnitt 4.1.4 finns det även en kommentar i vilken 

respondenten beskriver personen som han eller hon kommunicerar med via email som ”den 

man pratar med” trots att email är en texttyp. Detta kan ses som ett bevis på en mentalitet som 

tyder på att unga språkanvändare inte ser en lika tydlig gräns mellan skriftspråk och muntlig 

kommunikation som äldre generationer kan antas göra. Sista kommentaren i avsnitt 4.1.6 är 

ytterligare bevis på detta. Med tanke på att Karlsson och Einarsson tar upp de muntliga 

aspekterna av att skriva på Internet är det naturligt att anta att en del ungdomar faktiskt ser 

skrivandet på Internet som muntlig kommunikation, fast i textform. 

 



 31 

Avsnittet om chatt, 4.1.5 visar tydligt att rättskrivning inte är prioritet hos dem som använder 

sig av kommunikationssättet chatt. I stället är det viktigaste att samtalet flyter på fort, vilket 

förvisso skulle hålla det så nära muntlig kommunikation som möjligt. Anna-Malin Karlssons 

observation om språklig lekfullhet bekräftas även i kommentarerna. En kommentar visar även 

på medvetenhet om chattens obeständighet och menar att en skribent kan skriva hur man vill, 

för när chatten tar slut försvinner det som har skrivits. Det skulle kunna antas att eleverna ser 

detta som att det är mindre risk för att de blir negativt bedömda av en okänd publik då ingen 

kan hitta chatten efter att den tar slut. 

 

I avsnitt 4.1.6 ser man snabbt att användningen av stor bokstav är den kategori som anses vara 

minst viktig, med hela nio elever som anser att den inte är viktig alls. En teori som kan 

framföras är att ungdomarna lärt sig att de ser på användningen av små bokstäver som tal i 

normal samtalsvolym och stora bokstäver som att röstläget höjs, vilket Einarssons 

observationer bekräftar. Detta skulle i så fall innebära en stor förändring av den 

kommunikativa innebörden av stora och små bokstäver, då det skulle vara ett stort steg mot 

att skriftspråk och muntlig kommunikation kommer närmare varandra. Beakta även 

kommentaren om att text med enbart små bokstäver sågs som mer estetiskt tilltalande av en 

respondent. 

 

I samma avsnitt är det uppenbart av kommentarerna att det finns en splittring angående 

interpunktioner, då vissa inte tycker att det spelar någon roll om man använder det, medan 

andra anser att det blir för svårt att läsa om det inte finns några strukturbärande element i 

texten. 

 

Med tanke på att eleverna i avsnitt 4.1.2 gav ett normalfördelat resultat och i kommentarerna 

underströk hur det inte gör något om de skriver fel, för ingen bedömer dem, kan det ändå 

tänkas lite underligt att de i både avsnitt 4.1.3 och 4.1.4 hävdar att de anstränger sig mycket 

för att skriva rätt i de Internetkontexterna. Det skulle kunna tolkas som att ungdomarnas syn 

på vad som, för dem, huvudsakligen utgör Internet, språkbruksmässigt är chatt, då det är den 

enda av de tre Internetkategorierna som fick ett snittvärde under 3. Theres Bellander menar, 

som tidigare nämnt, att chatt är den språkform som dagens ungdomar ägnar mest tid på.  
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5.2 Analys av intervjuundersökning 

Ett tillvägagångssätt som respondenten skiljer sig på från det som Catharina Nyström 

uppmålat som en slags lärarstandard där eleverna får skriva inom mestadels ”skolgenrer”, är 

metodvalet att låta sina elever lära sig att skriva inom autentiska genrer som används i 

språkverkligheten ute i samhället.  

 

Han anmärker att han endast har sett influenser från Internetspråk hos sina elever i samband 

med användningen av smileys eller känsloikoner. Detta är ytterligare ett bevis på att eleverna 

är medvetna om vilket språk de använder i olika kontexter. De undviker att använda sig av 

typiskt Internetspråk, som exempelvis bokstavsförkortningar, då de vet att det för närvarande 

inte har någon plats i skolmiljön. Vidare ponerar han att känsloikoner kan ses som en slags 

interpunktion, vilket skulle kunna kopplas till Josephsons konstaterande att skriftspråket 

närmar sig muntlig kommunikation, då de hjälper till att beskriva sinnelaget hos personen 

som använder sig av känsloikonerna.  

 

Respondenten tycker att eleverna besitter en välutvecklad medvetenhet om olika 

skrivkontexter, och vilka olika sorters skriftspråk de kan och borde använda sig av för att 

anpassa sig. En ovana han dock anmärker på är att de ofta inte är vana vid att skriva för hand, 

att de då lätt kan få skrivkramp. Men låter han dem sätta sig vid en dator brukar skrivandet 

flyta på bra för dem. En frågeställning som skulle kunna uppkomma av detta är huruvida det 

innebär en problematik för skolan.  

 

5.3 Avslutande analys 

Det är uppenbart att eleverna är väl medvetna om att olika ämnen och lärare i skolan ställer 

olika höga språkliga krav på dem. Detta har visat sig både i enkätundersökningen (4.1.1) och 

intervjun (intervjuavsnitt 8). Det faller sig därför naturligt att anta att eleverna är minst lika 

medvetna om vilka språkliga krav som ställs på dem i flera andra domäner, då särskilt de där 

de ses som vana användare, som exempelvis Internet. 

 

Eleverna beskriver ofta att när det gäller kompisar eller personer de känner, är det inte så noga 

med att skriva korrekt, för kompisarna förstår dem ändå. Läraren som intervjuas visar i 

intervjuavsnitt 4. 
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I intervjuavsnitt 5 berättar respondenten att han tillsammans med eleverna går igenom vikten 

av vad man ger för intryck av sig själv genom sitt språkbruk och detta visar sig på flera ställen 

i enkätsvaren. Både frågorna om såväl email som bloggande/diskussionsforum ger resultat 

som visar att eleverna är väldigt måna om vilket intryck de ger till okända människor eller 

vuxna.  

 

6 Avslutande reflektioner 

 

Jag hade från början inte förväntat mig att eleverna skulle vara så kontextmedvetna och 

flexibla i sitt språkbruk, men jag har blivit positivt överraskad av den medvetenhet eleverna 

visar. Jag antog snarare att den avslappnade attityden till rättskrivning på Internet berodde på 

språklig lathet. I stället har det visat sig att eleverna ser på skrivande som en summa bestående 

av bland annat disponibel tid och ansträngning som krävs för att skriva så korrekt som 

möjligt, vilket innebär att om de får ett språkligt krav på sig att kommunicera i en viss 

hastighet kommer rättskrivning att få stryka på foten. 

 

En slutsats jag motvilligt har dragit efter att ha skrivit denna uppsats är att en del språkliga 

utsvävningar inte nödvändigtvis innebär något negativt. De måste inte alltid innebära att en 

elev är svag i svenska, utan kan i stället betyda att eleven har en väldigt kreativ och flexibel 

inställning till språkbruk. Med det sagt tror jag inte att de språkligt kreativa eleverna visar sig 

så mycket i skolmiljön, då de är flexibla nog att förstå när de borde skriva korrekt eller inte. 

Min insikt kommer alltså inte leda till att jag undviker att undersöka de elever som jag 

misstänker har svag språkförmåga. 

 

Båda undersökningsmetoderna har fungerat mycket bra och gett tydliga resultat som har gett 

upphov till flera intressanta slutsatser. Det skulle vara intressant att göra en storskalig 

undersökning med mer utvecklade och exakta undersökningsverktyg. Den här uppsatsen har 

gett mig flera insikter om hur jag, som svensklärare, kan och borde förhålla mig till 

skrivundervisning i min yrkesroll. Dock skulle en storskalig undersökning, som sedan skulle 

kunna ligga till grund för nationell förändring i skrivundervisning, antagligen vara till gagn 

för skolväsendet. Om man som lärare och administratörer bättre förstår elevers kompetens och 

attityder till språk, kan man bättre anpassa undervisningen till dem. Jag tror exempelvis att det 

fortfarande är många svensklärare som använder sig av de ”klassiska” skolgenrerna i stor 
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utsträckning. Dessa skrivgenrer är inget som eleverna har någon verklig nytta av, förutom att 

kämpa till sig betyg, och saknar därför kommunikativt värde.  

 

Redan nu är eleverna alltså väldigt medvetna om olika språkliga kontexter, men jag tror att de 

kan bli ännu bättre. Om man dessutom kan komma på något sätt att ta vara på den språkliga 

kreativitet och flexibilitet som finns hos många, tror jag att svenskämnet i stort skulle kunna 

utvecklas mycket. 
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BILAGA 
 
Enkät om att skriva korrekt i olika sammanhang 
 
Jag heter Thomas Johansson och är lärarstudent på Halmstad Högskola. Jag skriver just nu en uppsats om attityd 
till att skriva korrekt i olika sammanhang, främst på Internet, och jag skulle uppskatta om du kunde svara på sex 
frågor. Enkäten är helt anonym, så du kan vara helt ärlig och behöver inte oroa dig för att dina svar kan kopplas 
till dig.  
 
 
Årskurs:  1 2 3  Kön:  Kille Tjej 
 
 
• 1. Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt i skolan? Ringa in ditt svar. 
 
Lite    Mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
• 2. Finns det någon anledning till hur mycket eller lite du anstränger dig som du gör i skolsammanhang? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
• 3. Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt på Internet i allmänhet? Ringa in ditt svar. 
 
Lite    Mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
• 4. Finns det någon anledning till hur mycket eller lite du anstränger dig som du gör på Internet? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
• 5. Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt på Internet i fasta öppna situationer (t.ex. skriva 
blogg/medverka på diskussionsforum)? Ringa in ditt svar. 
 
Lite    Mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
• 6. Finns det någon anledning till hur mycket eller lite du anstränger dig som du gör på Internet i fasta öppna 
situationer (t.ex. skriva blogg/medverka på diskussionsforum)? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
• 7. Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt på Internet i fasta privata situationer (t.ex. skriva e-
mail)? Ringa in ditt svar. 
 
Lite    Mycket 
1 2 3 4 5 
 



 
• 8. Finns det någon anledning till hur mycket eller lite du anstränger dig som du gör på Internet i fasta privata 
situationer (t.ex. skriva e-mail)? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
• 9. Hur mycket brukar du anstränga dig för att skriva korrekt på Internet i flytande situationer (t.ex. chatta på 
MSN)? Ringa in ditt svar. 
 
Lite    Mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
• 10. Finns det någon anledning till hur mycket eller lite du anstränger dig som du gör på Internet i flytande 
situationer (t.ex. chatta på MSN)? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
• 11. Hur viktigt tycker du att det är att stava rätt när du skriver på Internet? Ringa in ditt svar. 
 
Lite    Mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
• 12. Hur viktigt tycker du att det är att sätta stor bokstav på rätt ställen när du skriver på Internet? Ringa in ditt 
svar. 
 
Lite    Mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
• 13. Hur viktigt tycker du att det är att använda interpunktioner (t.ex. punkt, komma och frågetecken) på rätt sätt 
när du skriver på Internet? Ringa in ditt svar. 
 
Lite    Mycket 
1 2 3 4 5 
 
 
• 14. Har du några kommentarer om de här tre sista kategorierna? Anser du att någon av dem är mer eller mindre 
viktig? Om du gör det, skulle du kunna utveckla varför du tycker så? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Tack för dina svar och din medverkan! 
 


