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Inledning 

Språkpsykologi är en vetenskapsgren som används för att analysera hur individer relaterar till 

olika språk, och det finns varierade sätt att gå tillväga. Enligt Nationalencyklopedin definieras 

språkpsykologi så här:  

Studiet av de fenomen som återfinns i skärningen mellan språkvetenskap och psykologi. 

Termen används ofta synonymt med psykolingvistik. Inom språksociologin studeras 

interaktionen mellan hjärnan/tanken och språket. Centrala frågeställningar gäller hur 

språk produceras och avkodas, lärs in och lagras i hjärnan(www.ne.se, giltig sedan 

20101128).  

Därmed hör de båda ämnena språkpsykologi och språkvetenskap ihop och behandlas 

gemensamt i den här uppsatsen. Enligt Wray, Trott & Bloomer (1998:19) handlar 

språkpsykologi om tre steg. De tre stegen är förståelse om hjärnans funktioner, hur personer 

tolkar världen och de strukturer och kategorier som finns i språken människan använder. Det 

är en komplettering av Nationalencyklopedins definition.  

Den gren som valts ut för att undersöka de språkpsykologiska och språkvetenskapliga ämnena 

är språkfel som går att se i vardagliga texter. Språkfel i skrivna texter kan vara allt från 

särskrivningar, meningsbyggnadsfel till felstavningar och slarvfel. Det är dessutom inte alltid, 

lätt men ibland för lätt, att se språkfel i olika texter. Hursomhelst är det ett vanligt fenomen i 

såväl tidningar, översättningar, uppsatser som skönlitterära verk. Vissa fel är lättare att se för 

vissa personer än för andra. Med dagens datorers språkprogram och skrivprogram, som inte 

alltid är fullständigt tillförlitliga, kan det ibland bli svårt att upptäcka vissa fel. Ordet kan 

nämligen vara rättstavat enligt rättstavningsprogrammet men ha en annan betydelse än vad 

som är meningen. Exempelvis kan en mening bli konstruerad på det här viset Det var inte frö 

att jag skulle ha möjlighet att se felen som jag tog på mig glasögonen. I den här meningen 

reagerar inte rättstavningsprogrammet eftersom att ordet ”frö” är rättstavat även om det inte är 

det tilltänkta ordet ”för” som det egentligen ska stå. 

De fel jag brukar upptäcka mest i andras men även mina egna texter är fel användning av 

pronomen. De flesta skriver som de talar och skriver därför ”dem” istället för det talspråkiga 

”dom” när det oftast ska vara ”de”. I undersökningen som följer har de vanligaste språkfelen 

studerats och frågor som ställts har handlat om hur lätt respektive svårt det kan vara att 
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upptäcka språkfel. Meningsbyggnadsfel är nog det största bekymret för min egen del att 

hantera korrekt och jag har därför valt att ta med det som ett av de fel som är vanligaste att 

upptäcka.  

Språkpsykologi handlar även om minne och av den anledningen kommer deltagarnas minne 

att ifrågasättas i samband med undersökningen. I samband med minnets funktioner förklaras 

kommer även de olika signalerna man kan använda sig av för att tolka en text. Mer om hur det 

kommer gå till kommer förklaras i syfte och senare i diskussionsdelen.  

Metoden som har använts i den här analysen är enkätundersökning och kommer att bli 

utförligare beskriven i metoddelen. Efter metoddelen kommer det att tydligöras vad tidigare 

författare har sagt om ämnet språkpsykologi och språkvetenskap. Framförallt framhålles vad 

de författarna redan har skrivit om de olika grenarna inom ämnena språkpsykologi och 

språkvetenskap. I resultatdelen förklaras hela enkätundersökningen som utförts med hjälp av 

två grupper där en av grupperna har en något högre akademisk bakgrund än den andra 

gruppen. 

I diskussionsdelen ställs fler frågor än som egentligen kan antas bli besvarade, men 

anledningen till att de blir medtagna i den delen är att det är frågor som uppkom i samband 

med undersökningen. Dessutom kommer de olika vetenskapliga grenarna inom 

språkpsykologi också att förklaras mer ingående och i relation med min undersökning. Syftet 

med den där här undersökningen är det som kommer att bli diskuterat innan samtliga av de 

andra delarna tas upp.  
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Syfte 

En studie i språkpsykologi är huvudlinjen i min undersökning. Syftet med uppsatsen är att ta 

reda på om läsaren tar till sig informationen i texten trots språkfel? Ser alla oavsett tidigare 

läserfarenheter de språkfel som vanligtvis kan finnas i olika texter i vår vardag? 

I min undersökning har jag författat två texter där jag medvetet lagt in fel i en av dem. 

Kommer deltagarna i undersökningen att se alla fel eller kommer de hindras av att de vill ta in 

informationen istället? Är det någon skillnad på om man har läst på högskola eller inte? Kan 

läsarna med hjälp av signaler förstå syftet med texten innan de ens har svarat på frågorna?  

Minnet är en gren inom språkpsykologi. Korttidsminnet är det jag har fokuserat på och 

kommer därför att var en viktig del i analysen av hur mycket information försökspersonerna 

faktiskt tagit in av texterna och frågan är: Hur mycket påverkas läsarna av sitt korttidsminne? 

Det jag däremot har valt att utesluta är skillnaderna mellan unga och äldre liksom man och 

kvinna. Jag ser det inte som relevant för den här undersökningen eftersom syftet inte är att 

utröna om någon och i så fall vem som är mest intelligent. Jag har även valt att utesluta hur 

hjärnfunktionerna reagerar, vilket egentligen ska vara en del av en språkpsykologisk 

undersökning.  

Huvudlinjen i enkätundersökningen och analysen av den är att se om läsarna verkligen 

upptäcker felen eller om de går vidare för att få in informationen.  

Frågor jag därigenom vill få svar på är:  

 Är alla språkfel lätta att upptäcka? 

 Hindrar språkfelen att man inte tar in informationen? 

 Spelar det någon roll om man har läst på högskola eller inte? 

 Spelar det någon roll hur pass mycket annan litteratur man läser i vardagen? 

 Kan läsarna med hjälp av signaler förstå syftet med texten innan de ens har svarat på 

frågorna? 

 Hur mycket påverkas läsarna av sina korttidsminnen? 

För att undersöka de här frågorna behövdes en metod som var anpassbar till de frågor som jag 

har angående språkpsykologi och språkvetenskap. 

 



6 
 

Metod 

Ämnet som den här uppsatsen och undersökningen i sig berör är definierat som dels 

språkpsykologi och dels språkvetenskap. I inledningen nämndes de tre stegen inom 

språkpsykologi som Wray, Trott & Bloomer (1998:19) skriver om. I min egen undersökning 

har jag tagit med samtliga steg, men främst koncentrerat mig på språkets struktur och hur 

utvalda försökspersoner tolkar den text jag har konstruerat. Hur hjärnan exakt reagerar, som 

Wray, Trott & Bloomer (1998:19) menar att man även bör ha med i en språkpsykologisk 

undersökning, har jag därför valt att inte ha med.  

För att vara mer specifik används modellen som heter Autonomous serial search model 

(Wray, Trott & Bloomer, 1998:25) i min undersökning. Det som modellen innehåller och 

innebär blir förklarat på följande vis:  

Words in the brain are likened to books on a library shelf, with each word listed 

independently in three different access files (like library catalogues): orthographic, 

phonological and syntactic-semantic. The comprehension process is speeded up by the 

most frequent words being the first to be searched through (Wray, Trott & Bloomer, 

1998:25). 

Den här modellen består, som synes, bland annat av rättstavning vilket är ett centralt ämne i 

min undersökning. Fonologin har inte lika stor del i den här undersökningen medan den tredje 

och sista kategorin av modellen har det om än inte så stor betydelse som just rättstavningen. 

Den sista kategorin är uppdelad i två delar. Semantik är läran om ords betydelser och syntax 

är läran om hur ord blir till satser (www.ne.se, giltig sedan 2011-01-01). Det är 

förkunskaperna om kategorierna som har betydelse för den här undersökningen. De flesta 

språkbrukarna har förkunskaperna även om de inte alltid är medvetna om terminologin.  

Den del av modellen som jag använder främst är rättstavning, som syns tydligast i de texter 

deltagarna skulle läsa och förstå efter bästa förmåga. Hjärnans funktioner kommer i form av 

att jag undersöker hur mycket deltagarna minns av de texter som de ska få läsa. Därmed 

innebär det att jag inte undersöker hur deltagarnas hjärnor reagerar fysiskt utan mer mentalt.  

De andra två stegen inom språkpsykologin, som använts i den här undersökningen, är 

inbäddade i den enkätundersökningen jag utförde med hjälp av försökspersoner som själva 

fått läsa igenom två texter jag hade konstruerat för att sedan gå över till att svara på 
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enkätfrågor utan hjälp av texterna. De båda texterna handlar om exakt samma sak men text 

nummer två har olika språkfel där vissa fel är lättare att se med endast ögats hjälp, medan 

andra måste man läsa högt för att förstå att det blir fel. De fel som är med i texten är 

meningsbyggnadsfel, särskrivningar, felstavningar, syftningsfel, fel användning av pronomen 

samt ett för långt mellanrum mellan ett tankstreck och ett ord, med andra ord dubbelslag av 

tangenter (se bilaga två). Från metod till fördelar och nackdelar.   

Fördelar och nackdelar med en enkätundersökning skriver Göran Ejlertsson om i sin bok 

Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik (2005). En av fördelarna med att använda 

enkäter som underlag för analys är enligt Ejlertsson (2005: passim) att respondenterna kan 

begrunda frågorna i lugn och ro och på det viset ge ett mer korrekt svar på frågorna. 

Nackdelar som en enkät kan ha, menar Ejlertsson (2005: passim), är bland annat att om en 

fråga felformuleras kan det leda till att frågan får ett annat svar än vad som först var tänkt. 

Ejlertsson (2005: passim) menar även att det som kan påverka svaren i en enkätundersökning 

är att människor kommer ihåg vissa händelser, eller i det här fallet en viss text, men att de har 

svårt att minnas andra. Det finns som bekant fördelar och nackdelar med samtliga 

undersökningar och man måste räkna med att en del svar inte alltid blir som det först var 

tänkt. 

 I den här undersökningen finns det mer plats för ”felaktiga svar” än i många andra. Det hade 

inte blivit mycket av en undersökning om svaren hade blivit exakt likadana. Skillnaderna är 

det som gör en undersökning intressant enligt mig. Det finns egentligen inte några fullständigt 

korrekta svar på de frågor jag har ställt deltagarna, utan det har mer att göra med vad de minns 

och hur de tolkar texterna jag har konstruerat.  
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Bakgrundsforskning 

Det finns åtskilliga studier om språkets struktur och de fel som kan tänkas uppkomma i olika 

texter. En av de författare som just har fokuserat sig på just språkets struktur är Sören 

Sjöström som har skrivit boken Språkets struktur, betydelse och användning (2006). Sjöström 

skriver att syftet med boken är ”att på ett sammanhängande sätt presentera de mer centrala 

teoretiska områdena av språkvetenskap, som fonologi, morfologi, syntax, semantik och 

pragmatik” (Sjöström, 2006: förord). Han går vidare och behandlar språkvetenskap och ett av 

de viktiga verktygen som behövs för att undersöka språkvetenskap, nämligen människan. 

Sjöström menar att språket är en mänsklig verksamhet, vilket jag tog fasta på i min egen 

undersökning. Det lexikala minnet, som vi alla använder oss av när vi kommunicerar, 

förklarar Sjöström med att enligt Harley (2001; ref Sjöström, 2006:73) ”kan en vuxen 

språkanvändare hålla bortåt 70 000 lexikala enheter i minnet” (Sjöström, 2006: 73). Minnet 

har varit väldigt centralt i den undersökning jag utfört.  

Språkvetenskap innefattar språket i sig, läsning och förståelse av de texter som läsaren läser. 

Ingvar Lundberg har skrivit boken Språk och läsning (1984) och den behandlar definitionen 

av läsning och framhåller att oavsett vilken text man försöker tyda är det en form av läsning. 

Texter, meningar och ord tolkas varje dag. Han menar även att det inte går att definiera 

läsning utan att ta med allt som har med ordbildning och tolkning av symboler att göra. 

Lundberg (1984: passim) går vidare med att förklara hur personer kan tolka en text, eller en 

samling meningar och ord, på olika sätt. Lundberg (1984: passim) menar att det har att göra 

med de olika perspektiven som människor har. Han tar även upp vilka olika verktyg en läsare 

behöver och förklarar vikten av korttidsminnet för en läsare.  

En författare som går vidare och behandlar korttidsminnet är Lars Melin i sin bok 

Språkpsykologi: Hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och minns (2004). I den förklarar han 

även hur språkpsykologi definieras. ”Språkpsykologi är den tvärvetenskapliga forskning som 

försöker rita kartan över hur vi människor kan tala, lyssna, skriva, läsa och minnas”(Melin, 

2004: 5). Melin förklarar även nätverksmetaforen som korttidsminnet är en del av.  

Den dominerande teorin om minnet är att vi tar in bit efter bit av det vi läser eller hör i 

en syn-/hörseldepå där informationen stannar bara några tiondels sekunder, lagom länge 

för att vi ska känna igen orden eller fraserna (Melin, 2004:22).  
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Melin går vidare och redogör ytterligare för de mer biologiska aspekterna på korttidsminnet 

och var det är placerat. Det kommer däremot inte att vara en viktig del i den här analysen.  

Lars Melin har även kommit ut med boken Människan och skriften: tecken, historia, 

psykologi (2000). I den förklarar han de historiska delarna av hur skrift har brukats förr och 

hur det har uppkommit. Melin (2000: passim) menar att ingen människa är språkligt medveten 

hela tiden, och utan att man ser de tydliga eller otydliga tecknen som varnar för språkliga 

felstavningar eller liknande, går det då att se de fel som ligger gömda? Det är det jag ska ta 

reda på i min undersökning.  
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Resultat 

Här följer de fullständiga resultaten på de frågor som återfinns i bilaga ett och i samband med 

det jämför jag de båda grupperna. Resultaten presenteras i den följd som frågorna i enkäterna 

har besvarats. Den sista frågan är en fråga där det inte finns ett svar utan snarare lika många 

svar som det finns deltagare, eftersom att de i den frågan med egna ord ska beskriva vad 

texterna handlade om. Det är förmodligen den svåraste frågan att besvara vilket var 

anledningen till att den placerades i slutet. Läs gärna sida ett i bilaga ett för att få en större 

förståelse av de svar som kommer följa här nedan.  

Den första frågan i enkäten löd: ”Läser du eller har du läst på högskola/universitet?” 

Syftet med den frågan var att det skulle vara enklast att skilja de båda grupperna åt. Svaret 

blev att tio av de tjugo som var med i undersökningen svarade ja. Den gruppen kommer jag 

att kalla grupp ett genom hela arbetet. Den grupp som bestod av ickeakademiker, eftersom de 

inte har läst vidare på någon form av högskola eller universitet, kommer däremot att bli 

omnämnd som grupp två. Grupp ett blev sedan ombedd att svara på en följdfråga där de skulle 

skriva vilken eller vilka högskolor respektive universitet de läste vid. Samtliga tio läser vid 

Halmstad Högskola men en av dem läser även vid Lunds Universitet, en vid Malmö Högskola 

och en tredje vid Blekinge Tekniska Högskola och Skövde Högskola. 

Fortsättningsvis löd nästa fråga:” Hur mycket läser du i vanliga fall?” De svar som 

deltagarna hade att välja mellan var: var dag, ofta, sällan och inte mer än nödvändigt (bilaga 

ett). Av grupp ett svarade tre var dag, fem ofta och två inte mer än nödvändigt. Ingen av 

deltagarna i grupp ett svarade sällan. Av grupp två svarade åtta var dag, en ofta och den sista 

inte mer än nödvändigt. Likaså här var det ingen av deltagarna som svarade sällan.  Resultatet 

här blir därmed att grupp två läser oftare än vad grupp ett. Varför det är så kan förklaras i 

nästa fråga.  

Den frågan löd: ”Vad läser du i vardagen?” Här fick de till och med ge mer än ett svar. De 

olika svaren var: skönlitteratur, serietidningar, dags- och kvällstidningar, 

(populär)vetenskapliga artiklar och kurslitteratur (se bilaga ett). Svaren från grupp ett blev 

följande: sex av dem läser skönlitteratur varav tre som läser dags- och kvällstidningar, 

(populär)vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. Ytterligare en av de sex läser även 

(populär)vetenskapliga artiklar och kurslitteratur. En av de sex läser, utöver skönlitteratur 

även kurslitteratur. Sist men inte minst av de sex var det en som inte läser 

(populär)vetenskapliga artiklar i vardagen men däremot läser serietidningar och samtliga av 
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de andra alternativen. Tre av de totala tio läser mestadels dags- och kvällstidningar och två av 

dem läser i sin tur även kurslitteratur i sin vardag. Det var däremot en som inte kryssade för 

något av alternativen men skrev vid sidan av att personen läser online forum.  

I grupp två var svaren att samtliga tio läser dags- och kvällstidningar och nio av dem läser 

även skönlitteratur. Två av de nio läser även (populär)vetenskapliga artiklar i vardagen 

medan ingen läser kurslitteratur eller serietidningar. Det här är kanske inte så förvånansvärt 

och varför får sin förklaring i följande fråga.  

I nästa fråga ville jag undersöka ”Hur mycket läser du av de följande förslagen?”De olika 

svarsalternativen på den frågan var ofta, sällan, inte mer än nödvändigt och aldrig.  

Grupp ett; 

  Ofta Sällan 

Inte mer än 

nödvändigt Aldrig 

Skönlitteratur 3 4 2 1 

Serietidningar 0 1 4 4 

Dags och kvällstidningar 5 3 0 2 

Populär- och vetenskapliga 

artiklar 2 5 1 2 

Kurslitteratur 6 2 2 0 

 

Grupp två; 

  Ofta Sällan 

Inte mer än 

nödvändigt Aldrig 

Skönlitteratur 7 2 0 1 

Serietidningar 1 3 2 3 

Dags och kvällstidningar 7 1 1 0 

Populär- och vetenskapliga 

artiklar 2 2 4 2 

Kurslitteratur 0 2 2 5 

 

I grupp ett var det en som inte svarade på hur mycket serietidningar personen läst eller läser 

och därmed blir det inte ett korrekt antal på just den frågan. Däremot var det i grupp två en 

som inte svarade på vare sig serietidningar eller kurslitteraturen. Jag räknade därför inte med 

dem i antalet på de frågorna.  
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I fråga sex (av enkätfrågorna) undersökte jag deras vana av att se språkfel i texter och om de 

då brukar fortsätta läsa eller om det hindrar dem från att fortsätta sin läsning. Frågan löd 

”Brukar du störa dig på språkfel i texter som du läser eller fortsätter du enbart att 

läsa?” Svarsalternativen var Ja, jag slutar läsa, Ja, men jag fortsätter ändå, Nej, det brukar 

inte störa mig och Ibland. Svaren från grupp ett blev att en av dem Ja, jag slutar att läsa, sju 

svarade däremot att Ja, men jag fortsätter ändå. En i grupp ett svarade Nej, det brukar inte 

störa mig och sist men inte minst var det en som svarade Ibland.  

 

I grupp två var det däremot ingen som svarade att Ja, jag slutar att läsa men sex av dem 

svarade Ja, men jag fortsätter ändå. Två svarade Nej, det brukar inte störa mig och två av 

deltagarna svarade Ibland. Vid just den här frågan fnissade de flesta till i såväl grupp ett som i 

grupp två.   

I de följande frågorna vände jag deras uppmärksamhet mot de texter som jag nämnde i början. 

Den frågan som följde kom att avgöra om jag hade lyckats med mina texter eller inte. Jag 

ställde frågan ”Hittade du några språkfel i någon av de texterna som du just har läst?”  

Samtliga i grupp ett hittade fel medan en av grupp två inte hittade några fel i någon text. Jag 

frågade den här personen efteråt varför. Deltagaren svarade Jag letade inte efter fel utan 

trodde att hela undersökningen gick ut på att man skulle läsa instruktionerna noggrant. Det 

fanns ett prov den här personen hade deltagit i när han gick i grundskolan där syftet med 

provet var att man inte skulle svara på frågorna förrän man hade läst igenom hela provet 

eftersom det i den sista frågan stod att man enbart skulle skriva sitt namn och sedan lämna 

provet igen.  

De som svarade ja på frågan skulle gå vidare till nästa sida för att svara på ytterligare frågor 

som mer var inriktade på själva texterna. Den person som svarade nej skulle däremot lämna in 

enkäten till mig utan att gå vidare. De följande frågorna är desamma som går att finna på sida 

tre i bilaga ett.  

I fråga åtta ville jag veta ”I vilken av texterna hittade du felen?” och de skulle svara 1 för 

text nummer ett och 2 för text nummer två eller om de hade hittat fel i båda skulle de skriva 

det. I grupp ett svarade en i text 1, sju stycken hittade enbart i text 2 och två hittade fel i båda. 

För grupp två blev svaren nästan likvärdiga med grupp ett. Två hittade fel i båda texterna och 

sju i text 2. Svaret ska vara i text två. Frågan är om det var lätt eller svårt att se? 
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Jag ställde därför följdfrågan ”Var lätt eller svårt att se felen?” Av grupp ett svarade sju att 

det var lätt och en svarade både och. En av deltagarna svarade enbart ja på frågan. Däremot 

var det en av deltagarna som svarade ”Lättare att se felen i text 2 jämfört med text 

1”(enkätsvar). Personen hade med andra ord funnit fel i båda texterna.  

I grupp två däremot blev svaren liknande med grupp ett. Sju av deltagarna svarade lätt och en 

både och. Den sista av dem svarade däremot svårt. Vissa fel är ju svårare att se än andra så 

oavsett hur de valde att svara blir det ett korrekt svar.  

I fråga nummer tio ville jag undersöka hur pass bra minne deltagarna har och särskilt deras 

korttidsminne. Jag ställde därför frågan ”Hur många fel hittade du i texten?” Jag har 

dessutom valt fyra svarsalternativ och av egen erfarenhet av enkät frågor är det vanligt 

beteende att man väljer det mellersta alternativet. Detta kan låta konstigt med tanke på att jag 

skrev att jag hade fyra svarsalternativ men de alternativen var 5, 10, 15 och Eget antal. 

Väldigt få väljer fem om de har reagerat på att det är många fel och gissar sig fram till ett 

antal vilket oftast är det mellersta vilket i det här fallet är tio. Väldigt få tror att det är det 

högsta antalet. Men hur svarade deltagarna? 

Tre personer i grupp ett svarade 5, ytterligare tre svarade 10 och två svarade 15. En av de två 

sista i grupp ett svarade egna antal vilket var tretton. Den siste svarade också eget antal vilket 

var tre i den första texten och två till tre i den andra texten, väldigt blandat med andra ord.  

Svaren i grupp två var liknande med grupp ett med en enda skillnad, vilken var på grund av 

antalet deltagare. Tre svarade 5 fel, tre svarade 10 och en 15. De två sista svarade eget antal 

vilka var sex och fyra, väldigt låga antal från grupp två med andra ord. Min gissning var ju att 

de flesta väljer det mellersta alternativen och det hade jag fel men jag hade däremot rätt i att 

väldigt få väljer det högsta. De svar som precis har blivit förklarade kommer inte stämma 

överens med de svar som följer i frågan under.  

De båda grupperna hade svarat främst ett lågt antal på den föregående frågan men i den 

följande frågan ändrades svaren avsevärt. Istället för ett lågt antal språkfel, som de hade gissat 

sig till i förgående fråga, blev svaren nu högre. Anledningen till det kan vara för att de fick 

svar på vilka fel som gick att upptäcka i texten.  Frågan löd ”Vilka var felen du hittade och 

hur många av de följande svaren hittade du?”  
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 Grupp ett:  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Felstavningar 9 2     x 4 5 2 4 7 4 2 

Särskrivningar 2 0   3 3   3 2 4   

Meningsbyggnadsfel 2 1     x 1 2 1 4 5 2 3 

Felaktigt pronomen    1   2   1 4       

Annat                     

Totalt antal 13 4   10 10 4 15 14 10 5 

 

Förklaringen på de tomma fälten i kolumnerna är att personerna inte har svarat på något antal 

eller ens kryssat för just den här rutan. Ett x däremot betyder att de har kryssat för alternativet 

men inte har skrivit någon siffra. Tolkningen från min sida är att här svek minnet och att 

istället för att gissa valde man att inte svara mer än att de trodde att de här felen var med. 

Svaren i fråga nummer tio var det tre som svarade fem fel, tre svarade tio fel, två svarade 

femton, en sa tretton och den sista svarade en totalsumma på fem. De har med andra ord inte 

riktigt svarat efter de mått de själva hade satt ut åt sig om man jämför de båda frågorna. Men i 

och med det var det fler som hamnade mer på den korrekta skalan. 

Grupp två: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Felstavningar 3 3     6 5 

 

    x 6 2 x    5 

Särskrivningar 2 0     4 

  

    x 4 1 

 

    2 

Meningsbyggnadsfel 

 

1     4 3 

 

   x 4 1 

 

   3 

Felaktigt pronomen    

 

    3 2 

  

2       

Annat         

 

      1       

Totalt antal 5 4 17 10     17 4   10 

 

Det markerade fältet med en femma i innebär att den här personen inte gick vidare och 

besvarade den här frågan.  Som synes är det en i grupp två som har skrivit ett eget alternativ 

på antalet fel. Den personen hävdade att det fanns ett syftningsfel i texten. Precis som i grupp 

ett blev svaren här något mer annorlunda än vad man sa i den föregående frågan. Tre av 

deltagarna i grupp två svarade fem, tre svarade tio, en svarade femton, en svarade fyra och en 

svarade sex. Deltagarna i grupp två behöll däremot de låga siffrorna de hade satt ut från början 

till skillnad från grupp ett. Följdfrågan till det här blev ”Vilka fel som var lättast att se?” 

Även här hade deltagarna olika svarsalternativ och de fick fylla i mer än ett.  



15 
 

Svarsalternativen var Felstavningar, Särskrivningar, Meningsbyggnadsfel, Felaktigt 

pronomen och Annat. I grupp ett blev svaren att åtta av tio tyckte att felstavningarna var 

lättast att se. Av dessa åtta var det tre som även tyckte att särskrivningarna var lätta att 

upptäcka. En av de tre tyckte likaledes att meningsbyggnadsfel var lätta att upptäcka och en 

annan ansåg att felaktigt pronomen var lätt. En av de åtta tidigare tyckte även att 

meningsbyggnadsfel och felaktigt pronomen var lätt att se. En av de totala tio tyckte endast att 

särskrivningarna var lätt att se. Den siste av de tio ansåg att det var lättast att se felaktigt 

pronomen.  

Grupp två bestod endast av nio deltagare i den här frågan med. Utav de nio svarade samtliga 

att felstavning var lättast att se. En av de nio skrev till särskrivningar som ett lätt fel att se. 

Ytterligare två av de nio ansåg att felaktigt pronomen var lätt att se. Resultatet på den här 

frågan blev att de flesta av deltagarna ansåg att felstavningar var lättast att se.  

Innan den sista frågan besvaras finns det information som bör avslöjas. Hur många fel var det 

egentligen? Det var totalt femton fel i text nummer två. För egen del har jag inte kunnat hitta 

några fel i den första texten även om det fanns deltagare som trodde att det fanns det. Hur 

många fel av var kategori fanns det? Det fanns totalt sex felstavningar, fyra särskrivningar, 

två meningsbyggnadsfel, ett felaktigt användande av pronomen, ett blanksteg för mycket i 

samband med ett tankestreck och en felaktig infinitivfras. Ett av de båda 

meningsbyggnadsfelen kan även tolkas som ett syftningsfel. Det står därför klart att ingen 

kunde ha fått fullständigt rätt på hur många fel det var. Grupp två kom däremot närmst med 

sina gissningar.  

Den sista frågan hade nitton olika svar och en person som inte svarade alls eftersom personen 

ifråga inte gick vidare till den här sidan. Läs gärna bilaga ett innan ni går vidare och läser de 

olika svaren från deltagarna. Frågan löd ”Kan du beskriva med några få ord vad texterna 

handlade om?”(bilaga ett) 

Grupp ett:  

1. Om hur texter är uppbyggda och särskrivningar 

2. Hur svenska språket skrivs av personer. Svårigheter att stava/skriva rätt. 

3. Nej  
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Det här svaret fick mig att tänka efter hur jag egentligen hade formulerat frågan. Personen 

som skrev det här svaret hade egentligen det korrekta svaret, om det nu går att hitta ett sådant. 

Anledningen till det är att jag frågade om de kunde förklara vad texterna handlade om.  

 

4. Att det lätt uppstår språkfel i texter pga att många av dagens texter skrivs via 

tangentbord.  

5. Om hur man felstavar och hur enkelt det är när man skriver på en dator.  

6. Om hur det engelska språket påverkar det svenska språket och hur fel det kan bli med 

att skriva på datorn.  

7. Felstavningar, särskrivningar etc. som påverkar hur människor läser en text.  

8. Texterna handlade om att upptäcka ”skrivfel” i skriven text, deras orsaker och även 

följder.  

9. Vad vi gör för fel när vi skriver texter.  

10. Texterna handlade om olika typer av skrivfel så som felstavning, extra mellanslag, 

meningsbyggnadsfel, mm.  

 

Grupp två: 

1. Texten handlar om att läsa texter, om vi fortsätter att läsa när vi hittar fel i texten.  

2. Vanliga språkfel, särskrivningar.  

3. Hur olika individer uppfattar felstavningar och meningsbyggnadsfel.  

4. Det skrivna språket.  

5.  

6. Hur vårt skriftspråk lätt blir fel med tangentbordsskrivning.  

7. Svenska skrivspråket och hur det har förändrats i takt med att vi blir influerade av 

andra språk. 

8. Irritation över felskrivning 

9. Felstavning i svenskan 

10. Misshandel av svenska språket  

 

Det hade gått att använda nästan alla de här svaren om man skulle sammanfatta texterna i 

bilaga ett, särskilt om man använde sig av de svar som verkligen ger en förklaring på texterna.  

 

Det som har presenterats här är alltså resultaten på den enkätundersökning som jag utförde. 

Jag skrev i metoddelen att det är skillnaderna som är det intressanta även om det inte var så 
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många skillnader mellan de båda grupperna. Skillnaderna handlade mestadels om att det i 

grupp två var det fler som läser skönlitterära böcker och dags- och kvällstidningar än i grupp 

ett. Där var även skillnader mellan gruppernas svar i förhållande med två olika frågor. De gav 

ett svar på frågan angående hur många fel de hittade i texterna och sedan ett annat svar när de 

blev tillfrågade om hur många fel av var kategori det var. Men den största skillnaden var inte 

mellan grupperna utan mellan individerna i sig, det vill säga svaren på den absolut sista 

frågan.  

 

Det visade sig att likheterna var minst lika intressanta som olikheterna. Likheterna var 

betydligt fler än olikheterna och i många frågor var det samma antal som hade svarat likadant. 

En av de frågorna var fråga tio där de skulle svara på hur många fel de trodde fanns i texterna. 

Andra frågor där svaren var liknande var i frågorna åtta och nio. De här resultaten som jag 

precis har belyst kan få sin förklaring i de följdfrågor som blir diskuterade i diskussionsdelen.  
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Diskussion 

Frågorna jag skulle ha svar på genom min undersökning var bland annat: 

  

 Är alla språkfel lätta att upptäcka? 

 Hindrar språkfelen att man inte tar in informationen? 

 Spelar det någon roll om man har läst på högskola eller inte? 

 Spelar det någon roll hur pass mycket annan litteratur man läser i vardagen? 

De här frågorna fick sina svar i resultatdelen. De flesta av deltagarna ansåg att det var lätt att 

upptäcka språkfelen. Däremot ansåg de likaledes att det inte var riktigt alla språkfel som var 

lätta att upptäcka. De som nästan alla ansåg var lättast att upptäcka var felstavningarna. En del 

av deltagarna ansåg att de inte blev hindrade av språkfelen utan tog till sig informationen som 

texterna skulle förmedla ändå. Beviset för att deltagarna tog till sig informationen visade sig i 

den sista frågan där nästan alla gav en beskrivning av texterna. 

 

Min egen åsikt och tolkning av deltagarnas prestation gör att jag kom fram till att det inte 

spelar någon roll om man har läst vid högskola eller universitet för att kunna se de språkfel 

som kan uppstå i olika texter. Det har mer att göra med läsvanor och eftersom att de flesta av 

deltagarna läser så pass mycket missade de inte mycket av de fällor som jag la ut. Det har 

alltså i den här undersökningen visat sig att om man läser mycket i vardagen eller åtminstone 

tillräckligt mycket upptäcker man språkfel lättare. Det finns däremot två frågor som inte blev 

besvarade i resultatdelen och blir därför besvarade här istället.  

   

Språkpsykologi är enligt Nationalencyklopedin, som tidigare har påpekats, en studie av hur 

hjärnan och språket samarbetar. I det här fallet har det mer varit en studie av hur minnet 

fungerar i samband med språkfel. I den enkät de båda grupperna har besvarat har det funnits 

olikheter såväl som likheter de båda grupperna emellan. Det finns frågor som inte riktigt blev 

besvarade under resultatdelen och de kommer därför att bli besvarade här. De frågorna är: 

 

 Kan läsarna med hjälp av signaler förstå syftet med texten innan de ens har svarat på 

frågorna? 

 Hur mycket påverkas läsarna av sina korttidsminnen? 
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Innan de frågorna kan besvaras blir funderingen snarare riktad mot: vad är signaler och vad är 

korttidsminne? 

 

Signalerna jag hänvisar till i min undersökning är den informationen som texterna, var tanken, 

skulle förmedla till läsarna. Texterna handlar om de vanligaste språkfelen som kan uppkomma 

i texter i vardagen. Det jag försökte att förmedla genom ett dolt budskap var att jag just nu har 

lagt in de vanligaste språkfelen i de texter som deltagarna i undersökningen skulle läsa.  

 

Det räcker inte med att man ser en sak ofta för att man skall lägga märke till detaljer. I 

vardagslivet är det många detaljer som undgått oss. Vem kan t ex ange exakt hur 

urtavlan och visarna ser ut på den armbandsklocka på vilken vi tittat hundratusentals 

gånger (Lundberg, 1984:52).  

 

Jag menar att Lundberg (1984:52) med det här citatet även förklarar den situation som 

deltagarna i enkätundersökningen har befunnit sig i. Även om de såg detaljerna av de fel som 

jag medvetet hade lagt in menar jag att det var för att de tog in informationen om texterna som 

ledde till att de senare kunde avkoda de flesta felen.  

 

Lundberg (1984:52) fortätter med att förklara att barn uppmärksammar de här detaljerna 

betydligt mer än vuxna gör till en början. Låt oss säga att jag hade gjort samma prov till barn 

som har lärt sig läsa och förvandlat texten till att handla om något som intresserar dem och 

sen lagt in felen. Hade de sett fler eller färre fel än vad de vuxna gjorde? Lundberg (1984) 

hävdar att de hade varit mer uppmärksamma. Det är andra författare som också ger svar på 

hur deltagarna kan ha tolkat de olika signalerna. 

 

Melin (2004:16) förklarar signalernas funktion så här:  

 

[A]tt läsa och – framför allt – lyssna kan nämligen ses som signalmottagning, och för 

signalmottagning finns en mycket enkel teori: är man angelägen om att uppfatta varje 

signal får man en massa falska alarm, och om man vill undvika falska alarm får man 

finna sig i att missa en del signaler (Melin, 2004:16).  
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Jag menar att även om de flesta tog in de dolda signalerna som fanns med i texterna var det 

inte alla som gjorde det. Personen förstod dock att det fanns dolda signaler oavsett om de blev 

misstolkade eller inte.  

 

En följdfråga till signalerna blir om man är språkligt medveten varje dag eller om man ibland 

släpper det? Melin (2004:204) hävdar att ingen är språkligt medveten hela tiden. 

 

Tvärtom, språk hanteras oftast på autopilot, dvs. vi pratar och lyssnar utan att ägna 

själva språket någon uppmärksamhet; vi koncentrerar oss helt på innehållet. Men ibland 

stannar vi upp och skiftar perspektiv så att språkformen blir viktigare än innehållet 

(Melin, 2004: 204). 

  

Jag menar att deltagarna i min undersökning är språkligt medvetna men att många av dem var 

det mer på grund av att de läste av de dolda signalerna som fanns i texterna. Harley (2001; ref 

Sjöström, 2006:73) hävdar, som jag tidigare nämnt, att man håller bortåt 70 000 lexikala 

enheter i minnet för att kunna kommunicera. Det är de här enheterna jag menar har varit till 

stor hjälp för deltagarna, från de dolda signalerna som deltagarna så uppenbart inte missade 

till vad de egentligen mindes av texterna. 

 

Deltagarna i min undersökning skulle svara på frågan hur många fel de hittade och hur många 

av varje svarsalternativ. Signalerna var orden meningsbyggnadsfel, felstavning, särskrivning 

och felaktigt pronomen men antalet var de själva tvungna att klura ut eller minnas. Frågan jag 

ställde i början av den här uppsatsen var hur mycket de egentligen minns. Eftersom jag 

dessutom ställde allmänna frågor innan de kunde gå vidare och svara på de egentliga frågorna 

gjorde det någon skillnad för hur mycket de skulle minnas.  

 

Vårt sätt att uppfatta omvärlden bygger på en syntes av de data som sinnesorganen 

förmedlar till hjärnan, alltså den information som kommer direkt utifrån samt de 

förväntningar, den beredskap vi har inför den aktuella situationen, de kunskaper vi har 

lagrade i långtidsminnet. I viss utsträckning hör vi och ser alltså det vi vill se och höra, 

det vi förväntar oss (Lundberg, 1984:55).  
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Jag hävdar att om frågorna om texterna hade ställts direkt efter att deltagarna hade läst klart 

texterna hade svaren förmodligen sett något annorlunda ut. Framförallt är det på grund av 

korttidsminnet som de hade svårare att minnas exakt alla de fel som fanns i texten.  

 

”Korttidsminnet är ett sorts arbetsminne som används för korta, snabba operationer, till 

exempel mellan läst kod och inslagna siffror” (Melin, 2004:7). Jag meddelade deltagarna 

innan de började läsa att de skulle läsa texterna noggrant. Med den informationen borde de ha 

memorerat texten på samma sätt man memorerar en kod som man sekunden senare ska slå in. 

Frågan är om de gjorde det eller om de belastade korttidsminnet? 

 

Melin (2004:8) hävdar att alla ord: ”måste sparas i korttidsminnet tills vi får något begripligt 

att hänga upp dem på. Inför denna belastning på korttidsminnet kan två saker hända. Antingen 

glömmer vi allteftersom vi läser eller också läser vi allt mindre fokuserat i väntan på det ord 

som ska ge förklaring” (Melin, 2004: 8). Det finns signaler man söker och andra man enbart 

känner igen. När det gäller de försökspersoner som var med i min undersökning går det att 

påstå att de sökte i minnet för att kunna känna igen de fel jag hade lagt in i texten. De visste 

inte om hur mycket de var tvungna att komma ihåg men de flesta förstod att de var tvungna 

att komma ihåg en del och la därför så mycket som var möjligt på minnet.  

 

Från korttidsminnet och signaler till en fråga som uppkom under tiden undersökningen 

utfördes. Den sista frågan i enkäten var egentligen felformulerad vilket enligt Ejlertsson 

(2005:99) kan leda till att resultatet ifrågasätts. Jag fick de svar jag efterfrågade men ett svar 

var på grund av felformuleringen mer korrekt än de andra och det var svaret från 

försöksperson tre i grupp ett som svarade nej på frågan. Resultatet på just den frågan kan 

därför ifrågasättas men de andra svaren gav mig också svar på frågan. De beskriver med egna 

ord vad texterna handlade om och deras svar är inte mindre värda enbart för att jag hade 

felformulerat frågan. ”En fråga med hög validitet skall ha inget eller litet systematiskt fel” 

(Ejlertsson, 2005:99). Därför menar jag att de andra svaren är lika giltiga som det jag precis 

omtalade.  

 

Alla frågor fick sina svar och syftet började med att undersöka personer kapacitet att se de 

språkfel som kan finnas i olika texter och slutade med att ifrågasätta deltagarnas 

korttidsminne. Signalernas roll i texterna gav upphov till de tolkningarna som i slutändan blev 

svaret på den sista enkätfrågan.  
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Vad kunde ha gjorts annorlunda? Jag har redan listat två företeelser som kunde gjorts 

annorlunda i den här undersökningen. Det första var att jag kunde ha formulerat den sista 

frågan på ett mer korrekt vis och hade kanske därför fått andra svar. Jag kunde även ha gjort 

en jämförelse mellan yngre deltagare, till exempel mellanstadieelever, och vuxna. En 

undersökning mellan yngre och äldre eller man och kvinna i de grupper jag valde att ha med 

hade också varit en utväg för att få andra resultat.  
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Sammanfattning 

Språkpsykologi handlar ju, som tidigare har nämnts, om hur personer förhåller sig till de olika 

språken. Språkvetenskap är en del av språkpsykologin och är ju som bekant studien om 

mänskliga språk. Språkpsykologin och språkvetenskapen fick sin roll i hela arbetet genom 

grenarna av rättstavning, ordavläsning, mänsklig tolkning av text och minnets funktioner. 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på om deltagarna tar till sig informationen i texten trots 

de språkfel jag la in i de två texterna som de skulle läsa innan de svarade på enkätfrågorna. 

Det var även att se om de såg samtliga fel eller ens några språkfel i texterna. Genom 

enkäterna fick jag svar på deltagarnas läsvanor, om språkfel i texter stör dem eller inte, vilka 

språkfel de ansåg var lättast att se och framförallt om de kunde ta till sig informationen i 

texterna trots felen.  

Det blev även klarlagt att det inte fanns någon skillnad på om deltagarna hade läst på 

högskola respektive universitet eller inte. Skillnaderna låg mer i vilken typ av litteratur de 

olika deltagarna läser och hur mycket av var kategori de läser vanligtvis. Likheterna var 

däremot fler och det var inte många siffror som skilde sig mellan de båda grupperna. Det 

fanns även frågor som testade deltagarnas minne. 

Minnets funktioner fick sina uttryck genom de signaler som deltagarna skulle hålla i minnet 

för att svara på enkätfrågorna. Det fanns som bekant egentligen inga korrekta svar på 

frågorna, eftersom det handlade mer om deltagarnas tolkningar av uppgiften i sig. Jag har 

även förklarat att om jag hade ställt frågorna angående texterna direkt efter att de hade läst 

hade deras minne av språkfelen varit betydligt tydligare än vad som visade sig vara fallet.  

Avslutningsvis, inom det här ämnet kan man välja många studier och språkpsykologin går att 

utforska betydligt mycket mer än vad som har gjorts i just den här undersökningen. Det 

slutgiltiga resultatet är att tack vare både dolda och tydliga signaler såg nästan alla deltagarna 

felen som fanns. Deras korttidsminne påverkades men de lyckades ändå med egna ord att 

beskriva vad texterna handlade om.  

 


