
Bilaga 1 

Tack för att ni ställer upp på den här undersökningen som jag ska göra. Allt ni behöver göra är 

att läsa de här två texterna noggrant och därefter går ni över till att svara på frågorna på nästa 

sida. Följ instruktionerna till punkt och pricka för att jag lättast ska få rätt resultat. Tack igen  

 

1) Det här är en kort text om de vanligaste språkfelen som går att upptäcka i vardagliga texter. 

Språkfel är inte alltid enkla att upptäcka, eftersom de flesta läsarna enbart försöker ta sig 

igenom texten för att få den övergripande informationen. Däremot är det för ett fåtal läsare 

betydligt enklare att upptäcka rena språkfel, och för några kan detta till och med leda till att de 

upphör med att läsa texten de har påbörjat. Det kan handla om allt från felstavade ord till 

meningsbyggnadsfel.  I dagens samhälle blir de flesta texterna skrivna via ett tangentbord och 

då uppstår ibland felet att det finns för stort mellanrum mellan vissa ord, eftersom skribenten 

råkar trycka på blankstegsknappen en gång för mycket. Andra läsare störs av särskrivningar 

och docerar - inte sällan irriterat - om när sådana ska/inte ska förekomma. Särskrivningar är 

mer problematiska att upptäcka eller rent av att undvika idag, eftersom vårt språk lätt 

påverkas av det engelska språket, som numera existerar i nästan lika hög utsträckning i vårt 

dagliga liv som modersmålet. Det engelska språket påverkar inte enbart våra särskrivningar 

utan även hur vi stavar vissa av lånorden vi tar in.     

 

2) Det här är en kort text om de vanliaste språkfelen som går att upptäcka i vardagliga texter. 

Språkfel är inte alltid enkla att inte upptäcka, eftersom de flesta läsarna enbart försöker ta sig i 

genom texten för att få den över gripande informasionen. Däremot är det för ett fåtal läsare 

betydligt enklare att upptäcka rena språkfel, och för några kan detta till och med leda till att de 

upprör med att läsa texten dem har påbörjat. Det kan handla om allt från felstavade ord till 

meningsbyggnadsfel.  I dagens samhälle blir de flesta texterna skrivna via ett tangentbord och 

då uppstår ibland felet det finns för stort mellan rum mellan vissa ord, eftersom skribenten 

råkar trycka på blankstegknappen en gång för mycket. Andra läsare störs av särskrivningar 

och docrear - inte sällan irriterat -  om när sådana ska/inte ska förekomma. Särskrivningar är 

mer problematiska att upptäcka eller rent av undvika idag, eftersom vårt språk lätt påverkas av 

de engelska språket, som numera existerar i nästan lika hög utsträckning i vårt dagliga liv som 



modersmålet. Det engelska språket påverkar enbart inte våra särskrivningar utan även hur vi 

stavar vissa av låneorden vi tar in. 

1) Har du läst eller läser du på en högskola eller universitet?  

Ja                                         Nej  

2) Om ja, vilken __________________________________________? 

 

3) Hur mycket läser du i vanliga fall?  

Var dag           Ofta             Sällan          Inte mer än nödvändigt  

Annat________________.  

 

4) Vad läser du för något i vardagen? Om fler än ett förslag stämmer in på dig så kryssa 

för dem som stämmer.  

Skönlitteratur     Serietidningar     Dags- och kvällstidningar  

(Populär)Vetenskapligartiklar (ex Vetenskapens värld)   Kurslitteratur  

5) Hur mycket läser du av de följande förslagen?  

                                        Ofta           sällan    Inte mer än nödvändigt       Aldrig  

Skönlitteratur                                                                                           

Serietidningar                                                                                          

Dags- och kvällstidningar                                                                       

(Populär)vetenskapliga artiklar                                                               

Kurslitteratur                                                                                           

 

6) Brukar du störa dig på språkfel i texter som du läser eller fortsätter du enbart att läsa? 

 

Ja, och jag slutar läsa             Ja, men jag fortsätter ändå              

 

Nej, det brukar inte hindra mig            Ibland  

 

7) Hittade du några språkfel i någon av de texterna du just har läst? 

Ja                          Nej 

Om nej, så lämna in pappren och jag tackar dig för hjälpen. Om ja, gå till nästa sida.  



 

Gå inte tillbaka och titta på texterna för att leta upp svaren utan svara efter bästa förmåga.  

Det är bara att fråga mig om det skulle vara något som är oklart.  

 

8) I vilken av texterna hittade du fel? Svara 1 för den första och 2 för den andra. Skulle 

det vara så att du hittade fel i båda så skriv gärna det. 

________________________________________________________. 

 

9) Var det lätt att se felen eller svårt? 

________________________________________________________. 

 

10) Hur många fel hittade du i texten? 

5             10             15        Eget antal__________. 

11) Vilka var felen du hittade och hur många av de följande svaren hittade du?  

Felstavning   Antal_______. 

Särskrivning  Antal_______.  

Meningsbyggnadsfel    Antal_______.  

Felaktigt pronomen  Antal_________.  

Annat________________________________________och antal_______. 

12) Vilka fel var lättast att peka ut? 

Felstavning   Särskrivning   Meningsbyggnadsfel     Felaktigt pronomen   

Annat _____________________________________.  

13) Kan du beskriva med några få ord vad texterna handlade om? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

Tack för din medverkan.  

 

 


