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Syftet med studien är att beskriva gymnasieelevers och gymnasielärares attityder till 

språkriktighet i givna textkategorier. Jag undersökte även deras uppfattningar kring 

om modern teknik och engelskan påverkar skriften samt om arbetet med 

språkriktighet i skolan är tillräckligt enligt informanterna. Jag har utfört en 

enkätstudie med både slutna och öppna frågor. Resultaten visar att majoriteten 

värdesätter språkriktighet mycket högt i formella texter, och lägre i informella. De 

flesta anser att dagens teknik och engelskan påverkar skriftspråket, mestadels genom 

att förenkla och förkorta det. Språkriktighetsundervisningen är bra enligt de flesta. 

Slutsatsen är att trots de förenklingar av skriftspråket som den nya tekniken och 

engelskan bidragit till anser informanterna att värdet av språkriktighet är högt. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: språkriktighet, skriftspråklig korrekthet, skriftspråklig förenkling, 
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1  Inledning 

Anledningen till att svenska är ett fungerande språk är bland annat att dess brukare 

har en liknande mental grammatik. Vi känner till grammatiska mönster och kan 

därmed skapa texter eller föra konversationer. Det finns olika konventioner och 

normer för hur språket bör användas, vi förväntar oss alltså ett visst språkligt 

beteende från de vi kommunicerar med. (Språkriktighetsboken 2005:8–10.) 

 Skrift kan ses som den symboliska representationen av språk. Systemet måste 

medvetet läras in, till skillnad från det talade språket som vi erhåller genom 

uppväxten (Yule 2010:212). I början gestaltades skriften av tecken på lertavlor, vilket 

är långt ifrån dagens touchtangenter på smartphones. Det skrivna språket genomgår 

ständigt förändringar, men dagens teknik kanske står för den största och snabbaste 

förändringen hittills. Det finns dock likheter mellan hur skriften såg ut för tusentals 

år sedan och hur den ser ut idag. Bilder ersätter det skrivna ordet i allt större 

utsträckning, speciellt via sociala medier som Instagram och Facebook. Även smileys 

används för att förmedla eller förstärka känslor. Birch-Jensen (2007:88) menar att 

vårt ordförråd styrs av vårt behov av ord, och behovet styrs i sin tur av kulturen och 

samhället vi lever i. Skriftspråket genomgår på många sätt en förenkling då dagens 

samhälle karaktäriseras av att allting ska gå fort. Men vad händer egentligen med 

värdet av språkriktighet vid denna stora förändring? 

 Hemdatorerna blev vanliga i slutet på 90-talet, det är även då dagens ungdomar 

föddes så därför har de vuxit upp under andra förutsättningar än tidigare. Jag har 

märkt att framförallt ungdomar skriver väldigt slarvigt på exempelvis Facebook. Stor 

bokstav, skiljetecken och korrekta grammatiska konstruktioner verkar ibland inte 

existera alls. Nya begrepp, slangord och förkortningar dyker upp titt som tätt. Det 

klagas ofta på att ungdomar skriver slarvigt, men är det kunskap eller intresse som 

ungdomarna saknar? Eller vad beror det på? Kanske värdesätts språkriktighet högre i 

andra textkategorier? Samtidigt kommer rapporter om att ungdomar inte läser i lika 

stor utsträckning längre, och läsande är som bekant viktigt för språkutvecklingen. 

 Jag tror att dagens teknik i kombination med det engelska språkets inflytande 

kan vara bidragande faktorer till den förenkling och förändring som skriftspråket 

genomgår inom vissa områden. Min förhoppning är därför att min studie ska bevisa 

eller motbevisa detta på ett tydligt sätt. Vidare hoppas jag att min undersökning kan 

bidra till att få en bild över språkriktighetens värde bland ungdomar. 



8 
 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen som redovisas i denna uppsats är att beskriva 

gymnasieelevers och gymnasielärares attityder till språkriktighet i givna situationer 

när de läser eller skriver. Jag vill också undersöka hur läsvanorna ser ut och om de 

har någon betydelse för attityderna. Jag är även intresserad av informanternas tankar 

kring om teknik som smartphones och datorer samt om engelskan påverkar sättet vi 

skriver på. Vidare vill jag ta reda på om eleverna anser att de får lära sig tillräckligt 

mycket om språkriktighet i skolan. Centrala frågor för min undersökning är: 

 Hur ser attityderna till språkriktighet ut bland gymnasieelever och 

gymnasielärare? 

 Vilka skillnader och likheter kan urskiljas mellan de två olika gruppernas 

attityder till språkriktighet?  

 Hur enhetliga är attityderna till språkriktighet bland informanterna? 

 Spelar faktorer som läsvana, kön, val av gymnasieprogram/huvudområde 

samt årskurs/antal år i yrket någon roll för attityderna till språkriktighet? 

 Hur ser informanternas åsikter ut gällande skillnader mellan hur ungdomar 

skriver jämfört med vuxna i SMS och på Facebook? 

 Hur ser informanternas åsikter ut gällande dagens teknik och det engelska 

språket i fråga om påverkan på skriftspråket? 

 

1.2  Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Kapitel 2 behandlar litteratur och tidigare forskning 

kring ämnet. Kapitel 3 redogör för hur studien har genomförts utifrån aspekter som 

val av metod, urval, datainsamling och databearbetning. Reliabiliteten, statistikens 

tillförlitlighet samt de etiska ställningstagandena beskrivs också. Kapitel 4 redovisar 

resultaten av studien. Kapitel 5 diskuterar valet av metod samt resultaten av studien. 

Kapitel 6 är det avslutande kapitlet där även nya forskningsfrågor lyfts fram. 
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2  Bakgrund och tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar begreppet attityder, tidigare forskning om språkattityder, 

områden som kan påverka språkets förändring samt läsvanor. 

 

2.1  Attityder 

Själva begreppet attityd har använts inom språksociologin sedan 1970-talet. 

Einarsson (2009:217) förklarar att attityder är en tendens för ett visst beteende, inte 

ett beteende i sig. Det handlar om hur man antingen ställer sig konsekvent gillande 

eller ogillande mot en viss företeelse. Einarsson (a.st.) betonar att attityder gäller ens 

uppfattning om andra såväl som en själv. Vidare menar Einarsson (a.a.:218) att 

attityder ”hjälper oss att förstå tillvaron genom att de organiserar och förenklar en 

komplicerad värld.” Man föds inte med en viss attityd till olika företeelser, de växer 

fram under uppväxten. Bijvoet (2007:117) talar om den primära socialisationen, där 

föräldrar och andra vuxna står för förmedlingen av attityder. Den sekundära 

socialisationen är umgängeskretsen, skolan och andra mediers påverkan. 

 Forskare talar om tre huvudkomponenter inom begreppet attityd (Garrett 

2010:23). En attityd är kognitiv (eng. ”cognitive”) då den innefattar föreställningar 

om världen samt uppfattningar om relationen mellan två attitydobjekt. Ett exempel 

är uppfattningen att den talade standardvarieteten hör ihop med högstatusjobb. En 

attityd är affektiv (eng. ”affective”) då den innefattar känslor om attitydobjektet. 

Detta kan ses som en barometer där man antingen är likgiltig eller för eller emot 

attitydobjektet. En attityd är konativ (eng. ”behavioural”) då man är beredd att agera. 

Detta förslagsvis efter ens föreställningar och värderingar.  

 Garrett (2010:37) identifierar tre huvudkategorier när det gäller studier av 

språkattityder: direkta mätningar (eng. ”direct measures”), indirekta mätningar 

(eng. ”indirect measures”) samt analys av språkanvändning och språkbehandling 

på samhällsnivå (eng. ”analysis of societal treatment”). Dessa avser främst studier av 

talade språkvarieteter, men kan även användas inom annan attitydforskning. 

 Direkta mätningar låter informanten själv redogöra för sin attityd genom en 

intervju eller enkät (Garret 2010:159; se även Bijvoet 2007:123–125). Intervjuer kan 
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producera bred information, men det kan vara svårt att tolka samt statistiskt 

sammanställa materialet. Risken är också att informanten svarar på vad hen tror är 

det förväntade sättet (Garrett 2010:44). Även enkäter riskerar detta genom öppna 

frågor där informanten får skriva fritt. Andra frågetyper är flervalsfrågor samt 

Likertskalor. I flervalsfrågor får informanten kryssa i ett eller flera svarsalternativ, 

medan Likertskalor har påståenden som informanten ska hålla med mer eller mindre 

om. Dessa underlättar sammanställandet, men riskerar att styra informanten. 

(Bijvoet 2007:124.) En kombination av de tre frågetyperna kan därför vara effektiv. 

 Indirekta mätningar har fördelen att informanten inte vet på förhand vad som 

undersöks. En metod är matched guised-tekniken där försökspersonerna får lyssna 

på inspelningar med olika talare. Vissa talare framträder två gånger i olika varieteter. 

Försökspersonerna ska bedöma de olika språkproven med hjälp av en semantisk 

differential, vilket är ett mätinstrument med motsatta adjektiv som ytterpunkter och 

en graderande skala emellan. (Garret 2010:55; se även Bijvoet 2007:125–126.) 

 Analys av språkanvändning och språkbehandling på samhällsnivå används ofta 

som komplement till ovanstående metoder. Här kan aktuella dokument, medier eller 

språkanvändning i olika domäner studeras och analyseras. På så sätt skapas en bild 

av hur det aktuella ämnet används. (Garret 2010:142; se även Bijovet 2007:123.) 

 

2.1.1  Attityder till språklig korrekthet 

Håkansson & Norrby (2010) har genomfört en studie som undersökte 

gymnasieelevers språkliga attityder och uppfattningar om språknormer i svenskan. 

Informanterna bestod av fyra grupper med fyra deltagare i varje. Grupp 1 bodde i 

Spanien men hade svensk bakgrund, grupp 2 var svenska gäststudenter i Spanien, 

grupp 3 läste svenska i Sverige och grupp 4 läste svenska som andraspråk i Sverige. 

De fick diskutera tio autentiska språkliga exempel. (Håkansson & Norrby 2010:271.) 

 Författarna märkte att det var stora skillnader grupperna emellan. Fokus låg på 

olika saker, mest tydligt på form eller innehåll respektive rätt och fel. En del var 

normativa och fastställde hur det är, vissa var öppna för tolkningar och andra var mer 

accepterande och reflekterade inte så mycket. Då samtliga deltagare visade intresse 

genom att aktivt diskutera exemplen menade författarna att informanterna såg 

uppgiften som relevant (Håkansson & Norrby 2010:272–277). 
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 Ovannämnda författare har även genomfört en enkätstudie kring attityder till 

språkliga konstruktioner (Håkansson & Norrby 2013). Informanterna bestod av 1061 

gymnasieelever och 80 lärare, plus fokusgruppssamtal (a.a.:236). Informanterna fick 

värdera autentiska språkbruksexempel. Dessa innefattade andraspråkssvenska, 

klassiska språkvårdsexempel, myndighetsspråk och ungdomsspråk. Syftet var att få 

fram informanternas egna åsikter, inte det som är språkligt rätt eller fel. (a.a.:235.)  

 Resultaten av undersökningen visade på både likheter och skillnader mellan 

eleverna och lärarna. En likhet var att båda grupper gav låga poäng på exempel från 

andraspråkstalare. En skillnad var att lärarna gav mycket lägre poäng på de exempel 

som bröt mot en etablerad skriftspråksnorm. Författarna menar därför att lärarna 

kan se det som sin uppgift att bevara standardnormen, medan eleverna hade en friare 

inställning. Vidare gav lärarna högst poäng på exemplen med myndighetsspråk. Dock 

gav både elever och lärare ungefär samma poäng på exemplen med ungdomsspråk, 

vilket var kring eller strax under medel. Författarna förklarade skillnaderna med att 

förändringar i språkbruket kan pågå. Lärarna var väl medvetna om skillnaderna 

mellan än jag/än mig, deras/sina samt de/dem, och då eleverna inte var det riskerar 

konstruktionen än jag att på sikt försvinna ur svenskan. Ytterligare ett tecken på 

språkförändring är att lärarna var starkt engagerade i diskussionen om frågan, och 

att åsikterna gick isär. (Håkansson & Norrby 2013:237–240.) 

 

2.2  En digital era 

Språket förändras ständigt och talspråket överförs lätt till skriftspråket, inte minst i 

informella sammanhang. Olika faktorer påverkar dessa förändringar, och på senare 

tid har ett relativt nytt fenomen uppstått. Ny teknik bidrar till att kommunikationen 

förändras på sätt som inte varit möjliga tidigare. Tack vare sociala medier som 

Facebook och Instagram kan vi kommunicera med varandra genom text och bild i en 

snabbare hastighet än förr. Att dessa medier kallas för just sociala är enligt Jansson 

(2009:50) en skillnad mot äldre massmedier som tidningar, radio och tv. De har inte 

uppfattats som sociala då de inte skapat interaktion mellan människor. En ny digital 

era kan därför sägas ha inträtt, där ”nya gränslösa gemenskaper ska ta form” 

(Jansson 2009:51). Vidare står ungdomar för den största användningen av dessa nya 

sociala medier. Detta är inget nytt fenomen, då moderna medier redan i början på 
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1900-talet markerade generationsskillnader enligt Gripsrud (2011:37). Han menar att 

ungdomar generellt varit de största brukarna av nya företeelser, som när exempelvis 

biografer och filmtidningar blev vanliga.  

 Kommunikationen är teknologiserad, vilket betyder att tekniska medier 

uppkommer för att förmedla information. Kommunikationen blir då beroende av 

dessa medier, och tillsammans med institutionaliseringen som utgörs av olika 

medieinstitutioner (filmindustrier, bokförlag, nyhetsbyråer och så vidare) 

uppkommer begrepp som medierad och medialiserad kommunikation. Medierad 

kommunikation avser överföringen av information mellan olika medier, medan 

medialiseringen innebär att vi får svårt att tänka oss en tillvaro utan exempelvis 

mobiltelefoner, internet och tv-apparater. (Jansson 2009:33–34.) 

 

2.2.1  Teknikens påverkan 

För att ny teknik ska påverka språket i stor utsträckning menar Josephson att två 

villkor måste uppfyllas. Dels måste tekniken ”förändra förutsättningarna för hur vi 

kan tala eller skriva till varandra”, dels måste den ”vara tillgänglig för många” 

(Josephson 1999:7). Tillgången till teknik som datorer och surfplattor är mycket stor 

bland barn och ungdomar enligt en rapport från Statens medieråd (2015:15). 

 I en undersökning utförd av Statistiska centralbyrån år 2014 på 1 396 

informanter uppgav 83 % i åldersgruppen 16–24 år att de använde en dator i stort 

sett varje dag (SCB 2014:47). 79 % i åldersgruppen 16–74 år hade en smartphone som 

var ansluten till internet. I den sistnämnda kategorin var åldergruppen 16–24 år den 

med störst andel anslutna smartphones med 94 % av de svarande (a.a.:28). 95 % i 

åldergruppen 16–24 år uppgav att de hade ägnat sig åt sociala aktiviteter på internet 

under första kvartalet av 2014, att jämföra med 58 % i åldergruppen 45–54 år 

(a.a.:75). Datorer och smartphones uppfyller tidigare nämnda villkor, därför vore det 

märkligt om de inte påverkar skriftspråket. Ordbehandlingsprogram möjliggör nya 

skrivtekniker, chattar skrivs i talspråksform och följer inte skriftspråkliga normer och 

automatiska översättningar underlättar surfandet (Josephson 1999:7–8). 

 Arafeh m.fl. genomförde en studie 2008 om skrivvanor. Informanterna bestod 

av 8 fokusgrupper samt telefonenkäter med 700 förälder/barn-par i USA (Arafeh 

m.fl. 2008:2). 60 % av tonåringarna som ofta kommunicerade via elektroniska medel 
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ansåg inte att dessa texter rörde sig om skrift (a.a.:24). 69 % av föräldrarna och 59 % 

av tonåringarna ansåg att det var väldigt troligt att tonåringar skriver bättre tack vare 

datorn då de enkelt kan korrigera texten. 45 % av föräldrarna och 49 % av 

tonåringarna ansåg dock att det var väldigt troligt att tonåringar använder 

förkortningar och inte anstränger sig när de skriver på datorn. Vidare menade 40 % 

av föräldrarna och en något större andel av tonåringarna att tonåringar skriver för 

fort och slarvigt, samt att de stavar dåligt och inte använder korrekt grammatik när 

de skriver på datorn. (a.a.:41.) Denna förhållandevis gamla samt utrikes genomförda 

studie är kanske inte högaktuell längre. Dock ger den en bild av hur stor del tekniken 

hade i tonåringars liv redan då, också med tanke på för 20 år sedan då dessa medel 

inte fanns alls, eller åtminstone inte i lika stor utsträckning.  

 

2.2.2  Bilden och texten 

I slutet av 90-talet skrev Josephson (1999:10) att texten fick hårdare konkurrens av 

bilden i allt fler medier. Detta stämmer ännu bättre idag då många sociala medier har 

bilder i fokus, samt att smileys används flitigt i diverse informella texter. Bergström 

(2012:152) talar om en bildrevolution. Han menar att vi utnyttjar dagens teknik och 

använder bilden istället för texten i allt större utsträckning. Exempelvis att vi 

fotograferar föreläsarens ord på tavlan istället för att anteckna. Då de allra flesta 

ungdomar idag har smartphones (SCB 2014:28) med inbyggd kamera ökar risken för 

att bilden ersätter texten. Det snabbaste och mest bekväma alternativet väljs ofta. 

 Enligt internetstatistik för 2014 låg bildbaserade Instagram på en sjätteplats av 

de appar som användes mest, och textbaserade microbloggen Twitter hamnade på en 

fjortondeplats (Findahl 2014:23). Kvinnor dominerade bland Instagram-besökarna i 

samtliga åldersgrupper, och antalet dagliga besökare minskade med stigande ålder 

(a.a.:31). Enligt Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2012 (2013:24) var det 

mestadels yngre kvinnor som läste, skrev och kommenterade bloggar. 46 % av 

kvinnor i åldersgruppen 15–24 år uppgav att de läste bloggar en genomsnittlig dag 

2012, att jämföra med 15 % av männen i samma åldersgrupp. Dock uppgav bara 16 % 

av kvinnorna i den åldersgruppen att de skrivit i egen eller kommenterat en blogg en 

genomsnittlig dag 2012. Den siffran för männen var 3 %. 
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2.3  Engelskans påverkan 

Nya medier kan vara grunden till att det engelska språket syns så ofta i olika 

sammanhang i Sverige. Karlsson (1999:180) säger att det finns en viss prestige i att 

kunna använda engelska, speciellt bland ungdomar och inom databranschen. 

 År 2001 samlades en grupp forskare och andra sakkunniga under ledning av 

Josephson. Syftet var att ta reda på hur de nordiska språken stod sig i förhållande till 

engelskan (Höglin 2002:4). De kom fram till att det engelska språket både för 

samman människor och hotar vår nordiska språkkultur (a.a.:85). Studien fokuserade 

mestadels på det talade språket, men talspråket ligger inte långt ifrån skriftspråket, 

speciellt i informella sammanhang. De gav exempel på hur engelskan skulle kunna ta 

över steg för steg. Då i början på 2000-talet ansåg de att svenskan befann sig i det 

första stadiet, som innebär engelska lånord i det svenska språket. Det andra stadiet är 

lån av grammatiska småord som konjunktioner, prepositioner eller verbpartiklar. Det 

tredje stadiet är lån av strukturelement som förstavelser samt böjnings- och 

ordbildningsändelser. I det fjärde stadiet skulle även grundläggande strukturelement 

överföras. (a.a.16.) Stålhammar (2010:26) talar om konstruktionslån. Det svenska 

stanna hos kan ofta bli stanna med efter engelskans ”stay with”. Genitivapostrofer 

förekommer även alltmer, exempelvis Johanna’s hund.  

 Vidare talar språkvetare om hur engelskan påverkar svenskan genom tre 

huvudsakliga fenomen, nämligen genom det tidigare nämnda lånord, samt 

kodväxling och domänförluster. Josephson (2004:7–8) ser mer positivt på de två 

förstnämnda, medan han menar att domänförluster hotar själva språket. 

 Lånord har rötterna i ett annat språk. Josephson (2004:8) menar att ”den 

alldeles övervägande delen” av dessa ord i Sverige kommer från engelskan. Han ser 

detta som en fördel då vi får fler uttrycksmöjligheter (a.a.:9). Det finns olika typer av 

lånord. En del behåller sin stavning, andra behåller sitt uttal, vissa översätts del för 

del och vissa kommer tillsammans med nya saker (Stålhammar 2010:22–24). 

 Kodväxling är när olika språk blandas in i samma konversation eller text. Det 

faktum att svenskar är tredje bäst i världen på engelska av dem som inte har engelska 

som modersmål (Education First 2013) bidrar till det ökade flödet av engelska ord 

och uttryck. Då det sällan uppstår missförstånd kan kodväxling ses som en tillgång 

(Josephson 2004:11–12). Domänförlust inträffar när ett språk blir obrukbart inom ett 

visst område för att det inte längre kommer nya termer på grundspråket (a.a.:12). 
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 Undervisningsformen Sprint (språk och innehållsintegrerad inlärning och 

undervisning) innebär att vissa ämnen i skolan undervisas på engelska (Höglin 

2002:20, Stålhammar 2010:215). I en studie som genomfördes i början av 2000-talet 

kom forskarna fram till att gymnasieelever som hade ämnesundervisning på engelska 

gjorde fler språkliga fel på sitt modersmål än andra elever. När de talade om ämnet 

på svenska lade de in enstaka engelska ord och uttryck för att de inte kunde de 

svenska facktermerna, alltså en form av kodväxling. (Höglin 2002:21.)   

 

2.4  Läsvanor 

Läsande ger som bekant en bra grund för hur man använder ord. Skönlitterär läsning 

är därför viktig för att ge språkvana. Enligt en undersökning utförd av Statens 

medieråd uppgav hela 54 % i åldersgruppen 17–18 år att de ansåg sig ägna för lite tid 

åt böcker och tidningar år 2014 (Statens medieråd 2015:12). 

 Statistiska centralbyrån har sedan 1976 utfört fördjupade studier av fritiden vid 

fyra tillfällen (SCB 2004:7). Genom dessa kan utläsas att kvinnor tycks läsa alltmer 

än män (a.a.:129). År 1999 infördes skönlitterär läsning som en parameter. 37 % av 

kvinnorna i åldersgruppen 16–84 år uppgav att de läser skönlitteratur minst någon 

gång varje vecka, jämfört med 21 % av männen (a.a.:134).  

 Ovannämnda undersökning är dock förhållandevis gammal, men tack vare en 

undersökning utförd av SOM (samhälle, opinion, medier)-institutet, publicerad i 

Statistiska centralbyråns årsbok 2013 under Kultur och fritid-avsnittet, finns nyare 

siffror (SCB 2013:473–474). Enligt den har antalet regelbundna läsare ökat sedan 

slutet på 1980-talet. Detta visar att folk läser relativt ofta trots den massiva teknikvåg 

som dragit in det senaste decenniet. Skönlitterär läsning var mer än dubbelt så 

vanligt som läsandet av fackböcker år 2011. Samma år uppgav 44 % av kvinnorna i 

åldersgruppen 16–85 år att de läser skönlitteratur minst varje vecka, jämfört med 

24 % av männen. Av dessa är åldergruppen 16–29 år den som läser minst, dock bara 

ett fåtal procentenheter ifrån den åldersgrupp som läser mest (50–64 år).  

 Antoni presenterade resultaten från en SOM-undersökning mellan 1986 och 

2002. År 2002 var det 10 % i åldersgruppen 15–19 år som ansåg att det var tråkigt att 

läsa böcker, och 5 % ansåg att bokläsande var att kasta bort sin tid. Dock menade 

61 % att det var synd att folk inte läste mer böcker. Hela 59 % ansåg att folk skulle 
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köpa mer böcker om de var billigare. (Antoni u.å.:38.) Detta kan visa på att 

ungdomar trots sin negativa inställning ändå förstår det språkliga värdet av 

bokläsande. Åldersgruppen 15–19 år var den grupp som ansåg att deras bokläsande 

hade minskat mest under 2002 (a.a.:15). Samma åldersgrupp uppgav i slutet av 80-

talet och i början på 90-talet att de läste ungefär lika ofta som andra grupper. Men 

under tidigt 1990-tal sjönk siffrorna drastiskt. Sedan dess har gruppen generellt inte 

angett att de läser lika ofta som andra åldersgrupper. Andelen personer som aldrig 

läser har alltid varit minst i den gruppen mellan 1988 och 2002 (a.a.:29).  

 

3  Metod och material 

I detta avsnitt förklaras valet av metod, populationsurvalet, datainsamlingen och 

databearbetningen. Reliabiliteten, statistikens tillförlitlighet samt de etiska 

ställningstagandena beskrivs också. 

 

3.1  Metodval 

Jag ville att resultaten skulle vara enkla att sammanställa, samt att jag på ett smidigt 

sätt skulle få mycket information av informanterna. Med stöd i de tidigare beskrivna 

metoderna för undersökning av språkattityder (se avsnitt 2.1) föll valet på en skriftlig 

enkät. Vidare var jag intresserad av hur informanterna reagerade på en pappersenkät 

i dagens högteknologiska samhälle. Att intervjua och transkribera ett antal personer 

tar dessutom avsevärt längre tid än att få samma antal personer att fylla i en enkät. 

Analys av språkanvändning och språkbehandling på samhällsnivå skulle i mitt fall 

kunna innebära att jag studerar hur elever och lärare skriver olika slags texter. Då 

skulle jag få en uppfattning om hur de använder skriftspråket, men inte en statistiskt 

mätbar attityd till språkriktighet i olika situationer. 

 Kristensson (2014:87) menar att enkätstudier är bra om man vill fråga många 

personer om samma sak på samma sätt. Han framhäver dock vikten av det förarbete 

en enkät kräver samt att det inte går att ändra en enkät som redan är utlämnad. Detta 

är naturligtvis riskfyllt, jag valde därför att pröva enkäten på fyra gymnasieelever 
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innan jag delade ut den till mina informanter. De fick fylla i enkäten samt 

kommentera om de ansåg att någon fråga var otydlig. Jag bifogade ett brev (se bilaga 

1) där det framkom att pilotinformanterna är försökspersoner, att deltagandet är 

frivilligt och att de är anonyma. Det visade sig dock att ingen av försökspersonerna 

hade några förslag på förändringar, jag behöll därför enkäten som den var.  

 Jag valde att fysiskt besöka klasserna. Jag tror att ett personligt möte ger en 

seriösare bild och därmed bidrar till högre svarsfrekvens och trovärdigare resultat.   

 

3.1.1  Enkäten 

Enkäten jag använde i min undersökning redovisas i bilaga 2. Huvudfrågan var att ta 

reda på hur pass viktigt gymnasieelever anser att språkriktighet är i olika situationer. 

Vidare utvecklades enkäten med frågor angående faktorer som eventuellt påverkar 

skriftspråket samt hur de arbetar med språkriktighet i skolan. För att få ytterligare en 

sida av undersökningen valde jag att utforma en liknande enkät åt gymnasielärare (se 

bilaga 3). Trost (2007:61) talar om begreppet struktur. Med detta menas att studien 

har hög grad av struktur om den som utför studien har ett klart syfte samt att allting i 

enkäten återspeglar det. Frågorna i enkäten relaterar till mitt syfte och min 

frågeställning. Frågorna ska även vara utformade för att mäta det de är avsedda att 

mäta. Detta kallas för validitet och innebär att svarsalternativen måste svara till 

syftet (a.a.:65). Låg grad av validitet skulle vara om jag gav informanterna ett 

grammatikprov. Då får jag reda på deras kunskaper, men inte deras attityder. Jag 

anser därför att enkäten både har struktur och hög validitet. 

 Enkäten innehåller både slutna och öppna frågor. Fokus ligger på de slutna, och 

de öppna fungerar som komplement. Enkäten avslutades genom att låta informanten 

fritt dela med sig av övriga synpunkter. Det gav dem en möjlighet att skriva precis 

vad de kände angående ämnet, och det gav mig en chans att få värdefull information 

som jag kanske inte tänkt på. Nedan beskrivs enkäten och dess frågor. 

 Det första informanten skulle fylla i är kön, gymnasieprogram/huvudområde 

samt årskurs/antal år i yrket. Trost (2007:68–69) tar upp problemet med att ta reda 

på informantens kön. Han belyser frågan om vilket kön som ska komma först om 

man ska kryssa i en ruta. Jag löste det genom att informanten fick skriva sitt kön 

själv. Dessutom identifierar sig en del personer varken som man eller kvinna, jag ville 
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därför hålla svarsalternativen öppna. Detsamma gäller de andra två variablerna. Jag 

kommer använda begreppen man och kvinna oavsett ålder för att särskilja könen, 

trots att en del informanter är omyndiga.  

 I den första frågan tog jag fram tio kategorier som bör vara bekanta för både 

gymnasieelever och gymnasielärare. Kategorierna är: (A) blogg, (B) SMS, (C) 

facklitteratur, (D) statusuppdateringar på Facebook, (E) dagstidningar, (F) 

information från myndigheter, (G) månadstidningar, (H) chatten på Facebook, (I) 

internettidningar och (J) skönlitteratur. Ordningen är slumpvis placerad för att 

påverka svaren så lite som möjligt. Jag ville ha ett brett urval, därför sträcker de sig 

från mer informella (A, B, D och H) till mer formella (C, E, F, G, I och J). 

Informanten fick markera på en graderande skala hur pass viktig språkriktighet är i 

olika situationer när hen läser eller skriver. Siffran 1 angav att informanten tycker att 

det är oviktigt medan 7 angav att hen tycker att det är viktigt. Siffran 4 blev den 

neutrala mittpunkten, något jag medvetet ville ha med.  

 Därefter fick informanten beskriva varför de kategorier hen markerat som 

mindre viktiga är just det (fråga 2), samt varför de kategorier hen markerat som mer 

viktiga är just det (fråga 3). Vidare fick informanten skriva vilka språkriktighetsfrågor 

eller andra företeelser som är viktiga för att göra en formell text (fråga 4) samt en 

informell text (fråga 5) bra enligt informanten själv. Dessa fyra frågor är så kallade 

ostrukturerade. Det innebär att de saknar fasta svarsalternativ, vilket kan göra att 

variationen i formen på svaret blir stor (Trost 2007:61). Detta bör inte vara något 

problem då frågorna är tydliga och konkreta. Resten av frågorna, med undantag för 

den sista, är strukturerade. Det innebär att de har fasta svarsalternativ (a.st.). 

 Frågorna 6–8 är till för att få mer information om informantens uppfattning om 

dagens skrivsätt. De handlar om dagens teknik, engelska språket samt skillnaden 

mellan hur ungdomar skriver jämfört med vuxna när det gäller SMS och på 

Facebook. Informanten fick även en möjlighet att lämna kommentarer.  

 Läsande är viktigt för att ge språkvana och är en bra grund för hur ord används. 

I fråga 9 fick därför informanten svara på hur ofta hen läser skönlitterära böcker på 

sin fritid. Det är även intressant att se hur ofta folk läser i dagens moderna samhälle. 

Det finns fyra alternativ: regelbundet, ofta, mer sällan samt aldrig. Hur ofta man 

läser är en tolkningsfråga. Då det är upp till informanten själv att bedöma så kan det 

inte antas att alla tänker likadant (Trost 2007:71). Men då det endast är fyra 

svarsalternativ som är relativt skilda bedömer jag att informanternas svar är pålitliga. 
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 Fråga 10 skiljer sig åt för eleverna och lärarna men behandlar samma ämne, 

nämligen språkriktighetsundervisning. För eleverna var frågan om de anser att de får 

lära sig tillräckligt om språkriktighet i skolan. Frågan för lärarna var om de anser att 

det undervisas tillräckligt om språkriktighet. Även detta är naturligtvis en 

tolkningsfråga. I fråga 11 fick eleverna svara på om de anser att deras lärare ger dem 

tillräckligt med respons för att de ska kunna skriva korrekt. Lärarna fick svara på om 

de själva ger eleverna tillräckligt med respons på deras texter. I både fråga 10 och 

fråga 11 fick informanten lämna ytterligare kommentarer om hen önskade.  

 

3.2  Urval 

Kristensson (2014:81) säger att urvalet måste vara ”ett rättvisande stickprov ur 

populationen” för att vara så representativt som möjligt. Han förklarar population ur 

ett vetenskapligt sammanhang som den övergripande grupp man vill studera 

(a.a.:82). I mitt fall är det gymnasieelever för den ena enkäten och gymnasielärare för 

den andra. Eftersom det nästintill är omöjligt att nå alla i en population måste man 

göra ett urval som ska representera den övriga populationen så bra som möjligt.  

 Det finns inga skäl att tro att attityderna till språkriktighet skiljer sig nämnvärt 

mellan en specifik stad och landet i övrigt. Därför har jag stratifierat populationen till 

en specifik stad på grund av tidsbegränsningen för min studie. Det finns sedan olika 

urvalsmetoder (se exempelvis Körner & Wahlgren 2005:22–24). Flerstegsurval 

passade min studie bäst. I steg 1 tog jag fram en lista över alla gymnasieskolor i en 

stad i Mellansverige. Därefter valde jag slumpmässigt ut två skolor genom att klicka 

på de två första bästa i listan utan betänketid. I steg 2 mejlade jag dessa skolor (se 

bilaga 4) och lät dem slumpmässigt välja ut ett antal klasser. I steg 3 valde jag alla 

elever i klasserna för att få en så representativ grupp för populationen som möjligt. 

Detta resulterade i att jag besökte elever från alla tre årskurserna samt från sex olika 

gymnasieprogram. Dessa program var både högskoleförberedande och 

yrkesförberedande. Dessutom var två av klasserna andraspråksinlärare. Dock urskiljs 

inte dessa elever då de inte spelar någon roll för syftet med min undersökning. Det 

faktum att eleverna går i gymnasiet betyder att de inte har haft samma lärare med 

eventuellt fasta värderingar under någon längre period. Dessa faktorer bidrar till att 
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jag anser att representativiteten för populationen är hög. Eleverna är mina primära 

informanter och angående lärarna valdes de lärare som fanns i de utvalda klasserna. 

 

3.2.1  Informanter – eleverna 

Gymnasieeleverna representeras av 147 informanter. Det är 74 kvinnor, 61 män och 

12 neutrala. 24 går i årskurs 1, 52 går i årskurs 2, 63 går i årskurs 3 och 8 uppgav inte 

sin årskurs. 4 läser beteendevetenskapsprogrammet, 35 läser ekonomiprogrammet, 

50 läser medieprogrammet, 7 läser samhällsvetenskapsprogrammet, 35 läser 

teknikprogrammet, 8 läser vård-och omsorgsprogrammet och 8 uppgav inte vilket 

program de läser. Tabell 3.1 visar samtliga informanter indelade efter årskurs, 

gymnasieprogram och kön. Observera att de inte är indelade efter gymnasieklasser. 

 

Tabell 3.1 Samtliga elever 

Årskurs Gymnasieprogram Kvinnor Män Neutral Totalt 

1 Medieprogrammet 18 6 – 24 

2 Ekonomiprogrammet 4 2 – 6 

2 Medieprogrammet 25 1 – 26 

2 Teknikprogrammet 1 18 1 20 

3 Beteendevetenskapsprogrammet – 4 – 4 

3 Ekonomiprogrammet 15 12 2 29 

3 Samhällsvetenskapsprogrammet 1 5 1 7 

3 Teknikprogrammet 2 13 – 15 

3 Vård- och omsorgsprogrammet 8 – – 8 

Neutral Neutral – – 8 8 

 

Totalt 

 

 

 

74 

 

61 

 

12 

 

147 
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3.2.2  Informanter – lärarna 

Gymnasielärarna representeras av åtta informanter. Av dessa är fem kvinnor, två 

män och en neutral. De kan grovt delas in i tre grupper baserade på hur länge de 

arbetat som lärare: kort tid (2–5 år), medel (8 år) samt lång tid (14–15 år). Lärarna 

undervisar i både teoretiska och praktiska ämnen. Tabell 3.2 visar samtliga 

informanter indelade efter antal år i yrket, huvudområde och kön. 

 

Tabell 3.2 Samtliga lärare 

År i yrket Huvudområde Kvinnor Män Neutral Totalt 

2 Svenska 1 – – 1 

2 Samhällsämnen 1 – – 1 

5–8 Matematik 1 2 – 3 

8 Estetämnen – – 1 1 

14–15 Svenska 2 – – 2 

      

Totalt  5 2 1 8 

 

3.3  Datainsamling 

Genom besöken fick jag ihop 155 informanter, varav 147 elever och 8 lärare. Ingen 

avböjde eller avbröt sin medverkan. När jag kom in i klassrummet presenterade jag 

mig och mitt ärende, samt förklarade begreppet språkriktighet och enkätens upplägg. 

Därefter svarade jag på eventuella frågor. Jag hade med mig ett missivbrev (se bilaga 

5) som jag delade ut med enkäten. Det tog ungefär 10–15 minuter för informanterna 

att fylla i enkäten, och jag besvarade även eventuella frågor under tiden.  

 Jag försökte medvetet att uppträdda identiskt vid varje besök för att alla skulle 

få så lika förutsättningar som möjligt. Trost (2007:59–60) talar om standardisering. 

Med detta menas att situationen ska vara densamma för alla informanter. Hög grad 

av standardisering är det önskvärda, medan låg grad av standardisering innebär att 

man inte är konsekvent i sitt beteende samt att andra faktorer varierar stort. Dessa 

kan exempelvis vara storleken på rummet, störande ljud utifrån eller olika sittplatser.  

 För varje klassrum hade åtminstone den gruppen samma grundförutsättningar 
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gällande miljön. Vidare var miljön likvärdig då alla rum var just klassrum. Genom att 

besöka klasserna kontrollerade jag när enkäten fylldes i. Genom att skicka ut en 

webbenkät finns risken att den fylls i vid olika tillfällen, vilket ökar risken att 

informanterna får olika slags stöd eller inflytande från exempelvis vänner eller lärare. 

Dock finns det ett antal faktorer som var svåra att påverka. Dessa inkluderar de 

individuella informanternas humör och inställningar mot exempelvis enkäter eller 

mig som person. (Trost 2007:60.) Dock bedömer jag att dessa faktorer knappast bör 

ha påverkat resultaten i allt för stor utsträckning. Dels för att det är ett ganska 

okontroversiellt ämne, dels på grund av observationer jag personligen gjorde. 

 

3.4  Databearbetning och analysmetod 

När alla klasser var besökta startade databearbetningen. Jag skapade varsin tabell för 

eleverna respektive lärarna (se bilagorna 8 och 9) i Microsoft Excel där jag lade in 

samtliga kvantitativa enkätsvar. Jag delade upp informanterna efter alla parametrar 

(kön, gymnasieprogram/huvudområde, årskurs/antal år i yrket samt läsvana) för att 

låta Excel räkna ut resultat och medelvärden för alla grupper och frågor. Jag lät även 

Excel räkna ut standardavvikelserna i fråga 1. För att ta reda på resultaten i de 

individuella textkategorierna läste jag noggrant av tabellerna för hand och skrev ned 

svaren i ett Word-dokument. Därefter skapades en tabell för dessa svar. Utifrån 

tabellerna och de samlade resultaten skapades olika diagram och nya tabeller. 

 Gällande de kvalitativa svaren för eleverna antecknade jag svaren i ett Word-

dokument. Extra intressanta kommentarer, som exempelvis väldigt avvikande eller 

kritiserande kommentarer, antecknades i sin helhet. Likaså antecknades för hela 

urvalet representativa kommentarer i sin helhet. Jag skapade listor på de mest 

återkommande begreppen, därefter antecknades antalet informanter som 

kommenterat det aktuella begreppet. Utifrån detta kunde jag för varje fråga anteckna 

återkommande fraser och de mest representativa uttrycken. Därefter sammanställde 

jag resultaten för varje fråga till löpande texter. En del representativa eller intressanta 

kommentarer behölls i sin helhet. 

 Gällande de kvalitativa svaren för lärarna antecknade jag samtliga kommentarer 

i sin helhet i ett Word-dokument. Därefter sammanställde jag svaren till löpande 

texter, samt behöll en del kommentarer i sin helhet. 
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3.5  Reliabilitet 

Reliabilitet avser bland annat att frågesituationen ska se likadan ut för alla. För att 

uppnå hög reliabilitet i en kvantitativ studie måste situationen vara standardiserad. 

Vidare kan man öka reliabiliteten genom att aktivt minska risken för missförstånd. 

Detta uppnås genom att utforma enkäten på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Då bör 

alla uppfatta frågorna likartat (Trost 2007:65). Det finns fyra huvudkomponenter 

inom begreppet reliabilitet: kongruens, precision, objektivitet samt konstans (a.a. 

2007:64). Nedan beskrivs de utifrån utformningen av min enkät. 

 Kongruens handlar om att frågor som avses mäta samma sak har samma 

karaktär. Detta för att få med alla dess nyanser (Trost 2007:64). Alla frågor i min 

enkät mäter hur informanterna ser på språkriktighet, skolans roll och vilka faktorer 

som eventuellt påverkar skriften. Genom de öppna frågorna samt möjligheten att 

lämna kommentarer skapas en chans att få med så bred information som möjligt.  

 Precision har att göra med den typografiska utformningen och hur 

informanterna kryssar i rutorna i ett enkätformulär (Trost 2007:64). Enkäten är 

simpelt utformad med få frågor och mycket luft. Frågorna är endast en mening långa, 

och förutom i frågorna 1 och 9 finns endast två svarsalternativ. Fråga 1 består av en 

graderande skala i sju steg, medan fråga 9 erbjuder fyra svarsalternativ. Detta bör 

skapa stor precision då det medför att enkäten bör vara enkel att fylla i.  

 Objektivitet avser hur olika forskare registrerar svaren; om de registrerar 

samma sak likadant är alltså objektiviteten hög (Trost 2007:64). Då jag själv 

sammanställt alla svar är objektiviteten mycket hög.  

 Konstans rör sig om tidsaspekten och förutsätter att attityden inte ändrar sig. 

Snabba förändringar är ofta inte intressanta vid kvalitativa studier. Konstans avser då 

att svaren blir desamma från den ena dagen till den andra (Trost 2007:64). Chansen 

att informanterna skulle ha svarat likadant en dag senare bedömer jag som stor. 

 

3.6  Statistikens tillförlitlighet 

Detta avsnitt avser elevernas resultat i fråga 1 (se avsnitt 4.1.1). Svarsfrekvensen är 

100 %. Jag har valt att endast räkna ut den statistiska felmarginalen för den första 

frågan då det är min huvudfråga samt den med störst variationsmöjligheter. Då det 
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endast ingår åtta lärare i min studie valde jag att inte beräkna felmarginalen för dem.  

 Den totala populationen gymnasieelever i Sverige är ungefär 323 700 

(Skolverket 2015), och urvalsstorleken är 147 slumpmässigt utvalda individer. Detta 

förhållandevis lilla urval kan medföra urvalsfel (SCB 2014:166) då de inte kan antas 

vara representativa för hela populationen. Då urvalet är varierat med individer med 

svenska som både första- och andraspråk, samt individer av olika kön, 

gymnasieprogramval och årskurs har urvalsfelet minskats i största möjliga mån. 

Dock ökar urvalsfelet vid nedbrytning av resultaten på mera detaljerade nivåer.  

 Det finns ett antal olika felkällor som riskerar att påverka tillförlitligheten. 

Ramtäckningsfel innebär att personer i urvalet inte uppfyller kriterierna (SCB 

2014:166). Det vill säga att personer som inte ingår i målgruppen för min studie ska 

ha kommit med i urvalet. Då jag personligen besökte klasserna vet jag att samtliga 

informanter i denna grupp går i gymnasiet. Mätfel kan uppstå om informanterna 

missförstår frågan. Jag bedömer denna risk som mycket liten gällande fråga 1. De fick 

både muntlig och skriftlig information om frågan, och uppmuntrades även till att 

fråga om något var oklart, vilket ingen gjorde. Bearbetningsfel avser fel som uppstår i 

samband med bearbetningen av resultatet (a.a.:167). Jag bedömer att risken för 

bearbetningsfel är liten då jag själv sammanställt allt material på ett systematiskt 

sätt. Dubbla kontroller har genomförts och uträkningarna har skett via Excel. 

 I tabell 3.3 nedan redovisas medelvärden (MV), standardavvikelser (StA), 

felmarginaler (FM), övre gränser för konfidensintervallet (ÖG) samt nedre gränser 

för konfidensintervallet (NG) avrundat till två decimaler. Med stöd av Körner och 

Wahlgren (2005:102) har ett intervall med konfidensgraden 90 % använts för 

skattningarna av undersökningsvariablerna. Beräkningar enligt detta betyder att 

sannolikheten för att resultaten i min studie avviker från populationens resultat med 

mer än den statistiska felmarginalen är mindre än tio procent. 

 

Tabell 3.3 Skattningar för samtliga elever gällande fråga 1 

 A B C D E F G H I J 

MV 4,54 2,78 6,70 4,17 6,50 6,77 5,88 2,59 6,09 6,41 

StA 1,46 1,34 0,89 1,58 0,93 0,82 1,10 1,42 1,10 1,02 

FM 0,20 0,18 0,12 0,22 0,12 0,11 0,15 0,19 0,15 0,14 

ÖG 4,75 2,96 6,83 4,39 6,63 6,88 6,03 2,78 6,24 6,55 

NG 4,34 2,61 6,58 3,95 6,38 6,66 5,74 2,40 5,94 6,28 
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Standardavvikelsen avser spridningen av de olika värdena från medelvärdet. Om 

värdena ligger nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg. Om många värden 

ligger långt ifrån medelvärdet blir standardavvikelsen hög. Den statistiska 

felmarginalen beror på urvalets storlek och på hur många som angett det aktuella 

värdet. Konfidensintervallets bredd är skillnaden mellan den övre gränsen och den 

nedre gränsen. Den övre gränsen tas fram genom att addera medelvärdet med 

felmarginalen för den aktuella kategorin, och den nedre gränsen tas fram genom att 

dra av felmarginalen från medelvärdet. Den övre gränsen blir alltså det högsta 

sannolika medelvärdet för populationen, medan den nedre gränsen blir det lägsta 

sannolika medelvärdet för populationen.1 

 

3.7  Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet betonar vikten av forskning för både individernas och samhällets 

utveckling. Därför finns en del krav angående genomförandet av olika studier. De har 

därmed utformat fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer inom det så 

kallade individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet u.å.:6.)  

 Informationskravet definieras som att de som deltar i undersökningen ska vara 

väl medvetna om studiens syfte. Informanterna ska även upplysas om att deltagandet 

är frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet u.å.:7). Detta 

uppnådde jag genom min presentation samt genom missivbrevet. 

 Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Om de skulle välja att avbryta sin medverkan ska det inte innebära 

några negativa följder för dem (Vetenskapsrådet u.å.:9). Detta uppnådde jag genom 

att jag delade ut enkäten till samtliga informanter, men de fick själva välja om de ville 

besvara den. De fick när som helst avbryta sin medverkan utan att behöva ange orsak. 

 

                                                           
1
 Formeln för den statistiska felmarginalen är:  

(konfidensgraden*standardavvikelsen) / (urvalsstorleken^0,5) 
Vid konfidensgraden 90 % är z-värdet 1,64. Detta innebär att man använder 1,64 för alla uträkningar 
där konfidensgraden är en faktor. Exempel kategori A: (1,64*1,46) / (147^0,5) ≈ 0,2 
Formeln för den övre gränsen för konfidensintervallet är: (medelvärde)+(felmarginal) 
Exempel kategori A: 4,54 + 0,2 ≈ 4,75 
Formeln för den nedre gränsen för konfidensintervallet är: (medelvärde)-(felmarginal) 
Exempel kategori A: 4,54 – 0,2 = 4,34 
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 Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter från studien ska förvaras 

säkert och att obehöriga inte ska kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet u.å.:12). Jag 

behandlade alla uppgifter konfidentiellt och ingen obehörig har kunnat ta del av dem. 

 Nyttjandekravet syftar till att de insamlade uppgifterna enbart får användas för 

forskningsändamål, inte lånas ut för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet u.å.:14). 

Uppgifterna har enbart använts i min undersökning och därmed inte nått obehöriga. 

 

4  Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten från enkätundersökningen enligt enkätens 

upplägg. Resultaten för eleverna respektive lärarna presenteras var för sig men 

parallellt med varandra.  

 

4.1  Fråga 1  

Fråga 1 lät informanterna markera hur viktig språkriktighet är i givna situationer.  

 

4.1.1  Resultat för de individuella textkategorierna 

För att få en sammanhållen bild av informanternas attityder till språkriktighet 

räknades medelvärden (MV) och standardavvikelser (StA) ut. För att kunna utläsa 

hur eniga eller oeniga informanterna är redovisas även detta nedan i tabell 4.1. 

Siffrorna 1–7 i tabellernas översta rad representerar värderingsskalan. Bokstäverna 

A–J i tabellens vänstra kolumn representerar textkategorierna enligt avsnitt 3.1.1. 

Tabellen inkluderar både eleverna (E) och lärarna (L). Siffrorna i tabellerna anger 

antalet informanter som angett det aktuella värdet. Det genomsnittliga medelvärdet 

för samtliga informanter och textkategorier är 5,7 (se bilaga 7).  
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Tabell 4.1  Resultat för de individuella textkategorierna för fråga 1 

Textkategorier  1 2 3 4 5 6 7  MV StA 

A E 8 3 20 35 44 25 12  4,5 1,5 

L – – – 2 2 3 1  5,4 1,1 

B E 26 39 45 24 7 3 3  2,8 1,3 

L – – 1 4 2 1 –  4,4 0,9 

C E 2 – 1 1 4 17 122  6,7 0,9 

L – – – – – 1 7  6,9 0,4 

D E 9 13 27 33 36 18 11  4,2 1,6 

L – – – 2 2 3 1  5,4 1,1 

E E 1 1 – 4 8 34 99  6,5 0,9 

L – – – – – 2 6  6,8 0,5 

F E 1 1 – 2 5 7 131  6,8 0,8 

L – – – – – – 8  7 0 

G E 1 1 1 12 31 51 50  5,9 1,1 

L – – – – – 2 6  6,8 0,5 

H E 34 49 32 18 6 5 3  2,6 1,4 

L – – 2 2 2 2 –  4,5 1,2 

I E 1 – 1 13 23 39 70  6,1 1,1 

L – – – – – 2 6  6,8 0,5 

J E 2 – 1 4 10 38 92  6,4 1 

L – – – – – 3 5  6,7 0,5 

            

Totalt E 85 107 128 146 174 237 593  5,3 1,9 

 L – – 3 10 8 19 40  6,1 1,2 

Totalt, alla  85 107 131 156 182 256 633  5,7 1,9 

 

Värdet 7 valdes tydligt i störst utsträckning, resterande värden valdes i fallande grad. 

Bland eleverna hade samtliga textkategorier 1 som minimumvärde och 7 som 

maxvärde, räckvidden blev därför 6 (maximal) i samtliga kategorier. Ingen av lärarna 

valde värdena 1 eller 2. För lärarna var värdet 7 maxvärde i alla kategorier utom 

kategorierna B (SMS) och H (chatten på Facebook). Kategori F (information från 

myndigheter) är den enda kategori med räckvidden 0. Kategorierna C (facklitteratur), 
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E (dagstidningar), G (månadstidningar), I (information från myndigheter) samt J 

(skönlitteratur) har räckvidden 1. Kategorierna A (blogg), B (SMS), D 

(statusuppdateringar på Facebook) samt H (chatten på Facebook) har räckvidden 3. 

 I vissa kategorier är eleverna mycket samstämmiga, som mest i kategori F 

(information från myndigheter) där 131 angav värdet 7. I kategori C (facklitteratur) är 

de också mycket samstämmiga då 122 valde värdet 7. I kategori E (dagstidningar) 

valde 99 värdet 7, och i kategori J (skönlitteratur) valde 92 värdet 7.  

 Kategorierna B (SMS) och H (chatten på Facebook) karaktäriseras av att många 

elever valde låga värden, med flest mellan 1 och 3. Eleverna var som minst 

samstämmiga i kategorierna A (blogg) och D (statusuppdateringar på Facebook). 

 Överlag valde lärarna höga värden. De var som mest samstämmiga i de mer 

formella kategorierna, och som minst samstämmiga i de mer informella kategorierna.  

 Endast två kategorier bland eleverna har medelvärden lägre än den neutrala 

mittpunkten (4). Dessa är kategorierna B (SMS), som ligger på 2,8, och H (chatten på 

Facebook), som ligger på 2,6. Två kategorier har ett medelvärde strax över 4. Det är 

kategorierna A (blogg) och D (statusuppdateringar på Facebook), vilka även har högst 

standardavvikelser. Resterande kategorier har alla ett medelvärde nära maxvärdet 7. 

Kategori F (information från myndigheter) har minst standardavvikelse. Det totala 

genomsnittliga medelvärdet för samtliga elever för alla kategorier är 5,3 (se bilaga 7).  

 Ingen kategori bland lärarna har ett medelvärde under den neutrala 

mittpunkten (4) för värderingsskalan, men kategorierna B (SMS) och H (chatten på 

Facebook) ligger strax över. Kategori C (facklitteratur) har lägst standardavvikelse, 

bortsett från kategori F (information från myndigheter) som ligger på 0. Kategori H 

(chatten på Facebook) har högst standardavvikelse. Det totala genomsnittliga 

medelvärdet för samtliga lärare för alla kategorier är 6,1 (se bilaga 7). 

 

4.1.2  Medelvärden baserade på kön 

För att kunna utläsa hur samstämmiga de olika könen är redovisas resultaten i form 

av medelvärden baserade på kön. Diagram 4.1 visar medelvärden i de olika 

textkategorierna för samtliga elever baserade på kön. Av de 147 eleverna identifierade 

sig 74 som kvinnor, 61 som män och 12 som neutrala. De specifika 

medelvärdessiffrorna för eleverna och lärarna redovisas i tabellform i bilaga 6. 
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Diagram 4.1 Medelvärden baserade på kön av samtliga elevers attityder  

  till språkriktighet i de olika textkategorierna.  

 

De kvinnliga eleverna har högre medelvärden än männen i alla kategorier förutom D 

(statusuppdateringar på Facebook) och E (dagstidningar). I den senare har de samma 

medelvärde (6,5). Den kategori som skiljer sig mest åt mellan kvinnor och män är A 

(blogg), där kvinnorna har medelvärdet 4,8 medan männen har 4,1. Därefter följer 

kategorierna G (månadstidningar), H (chatten på Facebook) och I (internettidningar) 

som de med störst skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnorna har ett 

genomsnittligt medelvärde för samtliga kategorier på 5,4, medan männen ligger på 

5,1. Det neutrala könets genomsnittliga medevärde är 5,2 (se bilaga 7). 

 Av de åtta lärarna är fem kvinnor, två män och en neutral. De kvinnliga lärarna 

har lägre medelvärden än männen i de mer informella kategorierna. Bortsett från 

kategori F (information från myndigheter), där samtliga valde värdet 7, är kvinnorna 

och männen mest samstämmiga i kategori J (skönlitteratur). De är minst 

samstämmiga i kategori D (statusuppdateringar på Facebook).  
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4.1.3  Medelvärden baserade på 

gymnasieprogam/huvudområde 

För att kunna utläsa hur samstämmiga elever från olika gymnasieprogram är 

redovisas resultaten i form av medelvärden baserade på detta i diagram 4.2. De 

specifika medelvärdessiffrorna redovisas i tabellform i bilaga 6. 

 

Diagram 4.2  Medelvärden baserade på gymnasieprogram av samtliga elevers  

  attityder till språkriktighet i de olika textkategorierna. 

 

Vård- och omsorgsprogrammet har de högsta medelvärdena i sex kategorier och 

teknikprogrammet har de lägsta i tre kategorier. Vård- och omsorgsprogrammet har 

det högsta genomsnittliga medelvärdet för samtliga kategorier med 5,9. 

Teknikprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet har det lägsta 

genomsnittliga medelvärdet då båda har 4,9. Se bilaga 7 för resterande program. 

 Av de åtta lärarna har en estetämnen som huvudområde, tre har matematik, en 

har samhällsämnen och tre har svenska. De som har svenska har lägst medelvärden i 

alla kategorier, men ibland delar de platsen med andra. I kategori A (blogg) särskiljer 

sig de mest med ett medelvärde på 4,3 medan övriga ligger på 6 (se bilaga 6).  
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4.1.4  Medelvärden baserade på årskurs/antal år i yrket 

För att kunna utläsa hur samstämmiga informanter från olika årskurser är redovisas 

resultaten i form av medelvärden baserade på detta i diagram 4.3. Av de 147 eleverna 

går 24 i årskurs 1, 52 i årskurs 2, 63 i årskurs 3, medan 8 informanter är neutrala. De 

specifika medelvärdessiffrorna redovisas i tabellform i bilaga 6. 

 

Diagram 4.3  Medelvärden baserade på årskurs av samtliga elevers attityder till  

  språkriktighet i de olika textkategorierna. 

 

Medelvärdena för de olika årskurserna ligger väldigt nära varandra bland eleverna. 

Det totala genomsnittliga medelvärdet (se bilaga 7) för samtliga kategorier är 5,3 för 

årskurserna 2, 3 och den neutrala årskursen, medan årskurs 1 ligger på 5,2.  

 Årskurserna är relativt samstämmiga, men i kategorierna G (månadstidningar) 

och H (chatten på Facebook) är de ganska oense. Kategori D (statusuppdateringar på 

Facebook) är den kategori där en årskurs skiljer sig mest från de andra. Där har 

årskurs 1 ett medelvärde på 3,7 medan årskurs 2 ligger på 4,2 och årskurs 3 ligger på 

4,4. I kategori B (SMS) följer en årskurs inte samma trend som de andra. Årskurs 3 

har ett medelvärde på 3, medan de övriga årskurserna har ett medelvärde på 2,6.  

 Av de åtta lärarna har två arbetat som lärare i två år, en i fem år, tre i åtta år, en 
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i fjorton år och en i femton år. De som har arbetat längst är också de som har lägst 

medelvärden i alla kategorier utom kategori H (chatten på Facebook), samt kategori 

F (information från myndigheter), i vilken samtliga valde värdet 7 (se bilaga 6). 

 

4.1.5  Medelvärden baserade på läsvana 

För att kunna utläsa hur samstämmiga informanter med olika läsvanor är redovisas 

resultaten i form av medelvärden baserade på detta för eleverna i diagram 4.4. Av de 

147 eleverna valde 4 att inte svara på frågan om hur ofta de läser skönlitterära böcker 

på sin fritid (fråga 9). De är därför uteslutna ur detta diagram. Se avsnitt 4.9.1 och 

avsnitt 4.9.2 för mer detaljer angående informanternas läsvanor. De specifika 

medelvärdessiffrorna för eleverna och lärarna redovisas i tabellform i bilaga 6. 

 

Diagram 4.4  Medelvärden baserade på läsvana av 143 av 147 elevers attityder till  

  språkriktighet i de olika textkategorierna. 

 

De elever som läser skönlitteratur regelbundet har högst medelvärden i alla 

kategorier förutom E (dagstidningar) och H (chatten på Facebook). Den kategori där 
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de regelbundna läsarna särskiljer sig mest i är A (blogg). Där har de ett medelvärde 

på 5,5 medan de övriga gruppernas medelvärden ligger från 4,3 till 4,5. Alla grupper 

är relativt samstämmiga i kategorierna, men de regelbundna läsarna har det högsta 

genomsnittliga medelvärdet för samtliga kategorier på 5,5. De som läser ofta har 5,3, 

mer sällan har 5,2 och de som aldrig läser har 5,1 (se bilaga 7). 

 Av de åtta lärarna läser tre regelbundet, en ofta, tre mer sällan och en aldrig. 

Även bland lärarna tycker de som läser regelbundet generellt sett att språkriktighet är 

lite viktigare än vad de andra gör (se bilaga 7). 

 

4.2  Fråga 2 

Fråga 2 syftar till att ge större förståelse för svaren till fråga 1. Informanterna ombads 

berätta varför de kategorier de markerat som mindre viktiga är just det. 

 

4.2.1  Eleverna  

Majoriteten av eleverna gav låga värden i de mer informella kategorierna. De flesta 

menar att de i dessa kategorier endast skriver till kompisar, familjen eller bekanta. 

Därför är det viktigt att texterna är personliga och lättsamma. Dessa texter är inte 

speciellt offentliga och handlar oftast inte om betydande saker. Syftet är inte att de 

ska lära ut eller informera om viktiga saker. Oftast läses de bara en, eller ett fåtal 

gånger, därför har de inte något större värde i längden, anser en del.  

 SMS, blogg och texter på Facebook är som skrivna dialoger där talspråksformen 

har en mer naturlig plats, skriver en del. Det är innebörden som är viktig, och man 

förstår oftast även om det inte är perfekt, anser många. Huvudsaken är att budskapet 

når fram. Språket är därför mer avslappnat och vardagligt, fler förkortningar 

förekommer och smileys ersätter vissa ord. Dessa kategorier karaktäriseras även av 

att informationsutbytet ska gå fort, därför blir inte språkriktigheten lika central och 

det skapas större förståelse för sämre språkbruk, menar många. Dessutom finns en 

chans att fråga om något är oklart i de informella kategorierna, till skillnad mot texter 

i tidningar eller skönlitteratur, skriver en elev. Vidare menar en elev att SMS, 

chatten- samt statusuppdateringar på Facebook inte har att göra med professionella 
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yrken. Därför är det mindre viktigt med språkriktighet i dessa kategorier. 

 Bland de som avvek från trenden är exempelvis en elev som valde värdet 4 för 

kategori J (skönlitteratur). Hen menar att det är författaren själv som bestämmer hur 

den vill skriva, därför behöver skönlitteratur inte följa några regler. En annan valde 

värdet 1 för kategorierna J och C (facklitteratur). Hen lämnade följande kommentar:  

 

 Jag hatar regler, man har regler överallt idag. Han skriver inte så eller hon skriver så där etc. Det  

 är jobbigt och värdelöst. Stället [sic!] skulle man skriva hur man vill utan massa komplexa ord  

 [sic!], regler för att visa hur bra man är. 

 

4.2.2  Lärarna 

Ingen av lärarna valde värdena 1 eller 2. Värdet 3 valdes tre gånger och värdet 4 

valdes tio gånger totalt. Sex lärare lämnade utförliga svar angående de kategorier där 

de angett ett värde lägre än 6. Dessa är A (blogg), B (SMS), D (statusuppdateringar på 

Facebook) samt H (chatten på Facebook). Något högre värden för kategorierna A och 

D kan urskiljas. De flesta menar att kommunikation via dessa medier oftast sker 

vänner emellan och att innehållet står i fokus, inte det språkliga. En menar att blogg 

och chatt är mer åt det talspråkiga hållet, och en annan framhåller att förkortningar 

fungerar i informella konversationer. Nedan återges två kommentarer: 

 

 att [sic!] kommunicera via mobila nät med sina vänner ska vara smidigt & utan krav på korrekt  

 språk. Fokus ligger på att nå fram sitt budskap [sic!] & att mottagaren förstår. (Kvinna, svenska,  

 2 år i yrket) 

 

 Syftet med att läsa på t.ex. facebook [sic!] är ju ej att utveckla sin känsla för skriftspråk el. att få  

 exakt rätt info, utan missförstånd. (Kvinna, svenska, 14 år i yrket) 

 

4.3  Fråga 3 

Fråga 3 syftar till att ge större förståelse för svaren på fråga 1. Informanterna ombads 

berätta varför de kategorier de markerat som mer viktiga är just det. 
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4.3.1  Eleverna 

De mest återkommande kommentarerna bland eleverna är att dessa kategorier är till 

för att informera eller lära ut. Dessutom har de oftast en väldigt stor målgrupp och 

når ut till flera olika personer. Många anser därför att trovärdigheten sänks om texten 

innehåller många fel. Vidare anser en del att det ser oprofessionellt ut och att det stör 

läsningen om formella texter innehåller många fel. Många menar att det är extra 

viktigt att skolböcker är korrekta då de baserar sin skriftspråkliga utveckling på dem. 

Flera menar att dessa kategorier handlar om professionella yrken där det är 

skribenternas jobb att just skriva, därför bör dessa texter vara språkligt korrekta. 

 Väldigt många elever skriver att felaktiga texter kan orsaka missförstånd, vilket 

kan leda till stora problem i exempelvis information från myndigheter. Vidare har 

alla personer olika förutsättningar, texten måste därför anpassas så att alla olika 

personer ska förstå. En del informanter menar att formella texter oftast är viktigare 

för framtiden än informella texter. Ett SMS berör oftast bara två personer och 

försvinner efter en kort stund, medan en skolbok kan finnas i flera år och läsas av nya 

elever om och om igen. Nedan återges tre representativa kommentarer: 

 

 På ställen där texter når ut till många och är seriösa så tycker jag att det är viktigt att stava rätt  

 osv. Annars tar man inte sidan på ett lika seriöst sätt. (Kvinna, medieprogrammet, årskurs 1) 

 

 De kategorierna lär som sagt ut fakta eller berättar nyheter då jag tycker [sic!] det är viktigt med  

 språkriktighet. Det ser proffsigare ut om det står rätt och det kan även misstolkas till något  

 annat om det inte står rätt. (Kvinna, medieprogrammet, årkurs 1) 

 

 I tidningar som Aftonbladet är det deras jobb att skriva. Då kan jag tycka att dem [sic!] kan  

 skriva på ett korrekt sätt. (Man, samhällsvetenskapsprogrammet, årskurs 3) 

 

4.3.2  Lärarna 

Alla lärare angav värdena 6 eller 7 i alla kategorier förutom i tidigare nämnda 

informella kategorier. Tre av lärarna tar upp risken för missförstånd om texterna inte 

är språkriktiga, och tre menar att seriositeten är viktig för dessa texter. Två menar att 

dessa texter är tillgängliga för många, och en framhåller att de måste ha ett korrekt 

språk för att många refererar till dem. Vidare menar hon att många följer bloggare 
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och ser upp till dem, därför valde hon värdet 7 i kategori A (blogg). En annan menar 

att dessa är kunskapsförmedlande publikationer, och ytterligare en säger att om man 

ska kommunicera kan man lika gärna göra det bra. Nedan återges en kommentar: 

 

 Seriositeten är viktig och det uppnår man delvis med bra språk (innehåll räknas också förstås)  

 [sic!] (Kvinna, svenska, 15 år i yrket) 

 

4.4  Fråga 4 

Fråga 4 syftar till att ge en djupare inblick i vilka språkriktighetsfrågor som 

informanterna anser vara viktiga i formella texter. 

 

4.4.1  Eleverna 

De mest återkommande svaren för eleverna är att formella texter inte ska innehålla 

några stavfel eller särskrivningar samt ha rätt skiljetecken. Termen korrekt språk 

användes ofta, liksom formellt språk, relevant språk, varierat språk, anpassat språk 

samt inget talspråk. Vidare menar många att formella texter ska vara strukturerade, 

ha en röd tråd, bra styckeindelning och stor bokstav på rätt plats. Meningarna ska 

vara lagom långa, väluppbyggda och texten ska bestå av en blandning av långa och 

korta meningar. Det är viktigt att formella texter är grammatiskt korrekta och tydliga. 

Texten ska vara lätt att hänga med i och ha en bra rytm. Förkortningar, slangord och 

smileys får inte förekomma. Nedan återges tre representativa kommentarer: 

 

 Det ska vara tydligt och kanske mer kortfattat än berättande när det handlar om läroverk/fakta.  

 (Kvinna, medieprogrammet, årskurs 1) 

 

 Att texten är professionellt skriven med t.ex. källor och liknande. Källorna ska vara trovärdiga.  

 (Kvinna, medieprogrammet, årskurs 2) 

 

 Skiljetecken och liknande ska vara korrekt utsatta så att man kan läsa texten flytande. Av  

 samma orsak tycker jag också att meningsuppbyggnaden är viktig. (Kvinna,  

 ekonomiprogrammet, årskurs 3) 
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4.4.2  Lärarna 

Tre av lärarna framhåller vikten av rättstavning, tre menar att inga särskrivningar ska 

förekomma, två tar upp fullständiga meningar och två menar att meningsbyggnaden 

ska vara korrekt. En menar att dessa texter ska vara sakliga, kärnfulla och 

meningsfulla. Två menar att ordvalen och formuleringarna är viktiga. En annan anser 

att bindeord är viktiga, liksom att man skiljer på de/dem och sin/hans. En lärare 

menar att åsikter tydligt ska skiljas från fakta. Nedan återges en kommentar: 

 

 Inget [sic!] slang, Inga [sic!] särskrivningar, Fullständiga [sic!] meningar. Så få 

 utsmyckningsord som man bara kan. (Man, matematik, 8 år i yrket) 

 

4.5  Fråga 5 

Fråga 5 syftar till att ge en djupare inblick i vilka språkriktighetsfrågor som 

informanterna anser vara viktiga i informella texter. 

 

4.5.1  Eleverna 

Eleverna lämnade inte kommentarer i lika stor utsträckning som för fråga 4. En del 

anser inte att några språkliga företeelser spelar någon roll i informella texter. De 

vanligast förekommande svaren är att informella texter ska vara roliga, innehålla 

smileys samt vara lättsamt skrivna. Det viktigaste är att budskapet når fram, menar 

många informanter. Informella texter ska vara avslappnade, personliga och 

anpassade efter mottagaren. Texten ska vara levande och skrivs liknande det talade 

språket, därför kan de vara ironiska och slarvigt skrivna, menar en del elever.  

 Angående språkriktighetsfrågor är de mest återkommande svaren att informella 

texter ska vara rättstavade, inte innehålla särskrivningar samt ha stor bokstav på rätt 

plats. Skiljetecken anses inte vara lika viktiga som i formella texter, det är mestadels 

punkt som anses vara viktigt. Texterna ska vara tydliga, men de kan gärna innehålla 

förkortningar, slangord och skämt, menar en del elever. 

 Det är viktigare att bloggar är mer språkligt korrekta än exempelvis texter på 

Facebook, anser flera. Bloggar når ut till många och om de är slarvigt skrivna läggs 
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mer energi och fokus på det än på själva innehållet. Vidare kan missförstånd uppstå 

och en del personer kanske tror att språkliga fel i bloggar är det korrekta sättet att 

skriva på. Nedan återges tre representativa kommentarer: 

 

 Att texten är personlig och inte skriven så formellt, då blir det tillslut tråkigt att läsa om något så  

 personligt om det är formellt skrivet. (Kvinna, medieprogrammet, årskurs 1) 

 

 Humor och lättsamt. Det måste inte vara lättsamt, absolut inte på SMS, men på bloggar tycker  

 jag att det är viktigt. Man ska kunna driva lite med sig själv och extra roligt med en passande  

 emoji. (Kvinna, medieprogrammet, årskurs 2) 

 

 En blogg blir bättre desto bättre språk hen använder sig av! Då vet man att hen lägger mer tid åt  

 bloggen. (Kvinna, medieprogrammet, årskurs 2) 

 

4.5.2  Lärarna 

Lärarna anser att språkriktighet är väldigt viktigt även i informella texter. Dock 

menar en informant att det formella skriftspråket inte är avgörande i dessa texter. En 

menar att det är tillåtet att skriva dom samt att använda slanguttryck. En annan 

skriver att dessa texter ska rikta sig åt rätt åldersgrupp och innehålla relevanta ord 

och formuleringar. Tydligheten kan se olika ut beroende på vilken grupp man riktar 

sig till. Två lärare betonar vikten av att texterna ska vara förståeliga. En menar att 

särskrivning ska undvikas, och en annan menar att dessa texter, precis som formella 

texter, ska vara sakliga, kärnfulla och meningsfulla. Nedan återges en kommentar: 

 

 Inga svengelska förkortningar, Inga [sic!] :) och alla alternativa mönster på det [sic!] (Man,  

 matematik, 8 år i yrket) 

 

4.6  Fråga 6 

Fråga 6 syftar till att skapa en bild över om informanterna tror att dagens teknik med 

bland annat smartphones och datorer har medfört att vi förenklar språket när vi 

skriver, jämfört med för 20 år sedan. 
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4.6.1  Eleverna 

Fråga 6 besvarades av 142 elever. 136 svarade ja och endast 6 svarade nej. 

Majoriteten av eleverna lämnade en kommentar i anslutning till frågan. De mest 

återkommande kommentarerna var att det är enkelt att förkorta ord med hjälp av 

dagens teknik, att språket förenklas, att mer slangord uppstår samt att olika typer av 

rättstavningsprogram finns med dagens teknik vilket gör att stavningen inte behöver 

tillägnas lika mycket tanke som förr.  

 Den allra mest återkommande kommentaren var att i dagens samhälle ska 

allting gå fort. Tekniken underlättar, eller orsakar, detta. Det ska gå snabbt och enkelt 

att kommunicera, vilket gör att texten måste förenklas. Detta bidrar även till att fler 

meddelanden skickas då det är så enkelt och smidigt, anser många elever.  

 Andra återkommande kommentarer är att vi är latare, mer stressade och mer 

bekväma idag. Då tekniken är en stor del av våra liv speglas detta i hur vi använder 

den. En del menar att smileys används istället för ord då de enkelt förmedlar vissa 

känslor. Nedan citeras fyra kommentarer som är representativa för de flesta: 

 

 Vi har så många förkortningar att många inte ens vet det hela ordet. (Kvinna,  

 medieprogrammet, årskurs 1) 

 

 Min stavning och mina texter i allmänhet har försämrats för att jag inte behöver tänka på det.  

 (Man, beteendevetenskapsprogrammet, årskurs 3) 

 

 Vi vill säga det vi vill med så få ord som möjligt. (Kvinna, ekonomiprogrammet, årskurs 3) 

 

 Vi vill kommunicera snabbare och då förenklar vi orden vi använder för att det ska bli en  

 effektivare konversation. (Kvinna, ekonomiprogrammet, årskurs 3) 

 

4.6.2  Lärarna 

Fråga 6 besvarades av samtliga lärare. Alla åtta svarade ja. Tre menar att det ska gå 

snabbt att skriva. Fyra tar upp förkortningar, och två menar att dessa följer med i det 

övriga språket, så som formella texter. En menar att förkortningar och bilder används 

för att uttrycka sig då vi skriver mer och oftare. Nedan återges två kommentarer: 
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 Det ska gå snabbt, du kontrollerar inte alltid att allt är korrekt innan du trycker send [sic!].  

 Datorer rättar dig om det är fel och då förlitar du dig på att du kan. (Kvinna, matematik, 8 år i  

 yrket) 

 

 Ungdomar tappar respekt för språkriktighet när de håller på med t.ex. facebook [sic!]. (Kvinna,  

 svenska, 14 år i yrket) 

 

4.7  Fråga 7 

Fråga 7 syftar till att skapa en bild av om informanterna tror att det engelska språkets 

inflytande påverkar sättet vi skriver på. 

 

4.7.1  Eleverna 

Fråga 7 besvarades av 141 elever. 115 svarade ja, 1 kryssade i både ja och nej och 25 

svarade nej. De flesta lämnade en kommentar i anslutning till frågan. De vanligast 

återkommande fenomenen om hur det engelska språket påverkar sättet vi skriver på 

är genom förkortningar, uttryck, lånord samt slangord. Förslag på förkortningar gavs, 

exempelvis brb (be right back), omg (oh my god) och lol (laughing out loud). Även 

förslag på uttryck gavs genom ord som chilla, sorry och nice. Ungefär en femtedel av 

eleverna nämner lånord. De främsta källorna för dessa ord och uttryck anses vara 

sociala medier och internet, samt musik, filmer, serier och datorspel.  

 Många menar att de dagligen stöter på engelska, det har blivit naturligt och det 

är ofta enklare att uttrycka sig på engelska. En del anser att världen krymper i takt 

med att tekniken växer. Det innebär fler globala kontakter, främst genom sociala 

medier och datorspel. Kontakt med andra länder är enkelt tack vare tekniken, och 

engelska är det naturliga språket. Många blandar in det i skriften även när de skriver 

till svenska personer. Detta har resulterat i att allt fler får svårare att skilja svenskan 

från engelskan. Nedan återges fyra representativa kommentarer: 

 

 Vissa engelska ord fyller vissa tomrum i svenskan. (Kvinna, medieprogrammet, årskurs 1) 

 

 Troligtvis största anledningen till att flera har börjat särskriva. (Man, teknikprogrammet,  

 årskurs 2) 
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 Vi använder de engelska orden istället och glömmer bort våra egna. (Kvinna, medieprogrammet,  

 årskurs 2) 

 

 Då vi i Sverige är väldigt duktiga på två olika språk, så tror jag att det är lätt att blanda ihop  

 dem. (Man, beteendevetenskapsprogrammet, årskurs 3) 

 

4.7.2  Lärarna 

Fråga 7 besvarades av samtliga lärare. Alla åtta svarade ja. En lärare menar att 

ungdomar inte har tid till att lära sig fokusera på det svenska språkets formella stil. 

En lärare märker av det engelska språket i elevtexter och kopplar det till att det 

engelska språket är mer vanligt i ens vardag idag. Två lärare nämner förkortningar, 

och en nämner särskrivningar. Nedan återges tre kommentarer: 

 

 till [sic!] förkortningar. komplettera [sic!] det svenska språket med mer kraftfulla uttryck. Vår  

 värld blir mer & mer globaliserad -> ökar det engelska språket. (Kvinna, svenska, 2 år i yrket) 

 

 Vi använder det allt mer i tal och för över det i skrift [sic!] (Kvinna, svenska, 15 år i yrket) 

 

 Jag tror att vi använder fler låneord [sic!] och mer slang på engelska nu än tidigare. T.ex. lol, wtf  

 [sic!] (Man, matematik, 5 år i yrket) 

 

4.8  Fråga 8 

Fråga 8 syftar till att skapa en bild över om informanterna anser att det är skillnad på 

hur ungdomar skriver jämfört med vuxna när det gäller SMS och på Facebook. 

 

4.8.1  Eleverna 

Fråga 8 besvarades av 142 elever. 123 svarade ja, 1 kryssade i både ja och nej och 18 

svarade nej. Större delen av eleverna lämnade en kommentar i anslutning till fråga 8. 

De allra flesta är överens om att vuxna fortfarande använder det språk de växte upp 

med, medan ungdomar påverkas mer av internet. Det leder till att vuxna skriver mer 
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ordentligt, korrekt och noggrant. Vuxna använder överlag inte lika mycket sociala 

medier som ungdomar gör, vilket medför att de inte hänger med i språkliga trender 

på samma sätt, anser en del. Vuxna växte upp under andra förutsättningar och allting 

skulle inte gå lika fort på den tiden, medan ungdomar idag har vuxit upp med att 

förenkla språket för att hinna skriva så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt.  

 Väldigt många anser att vuxna inte använder lika mycket förkortningar eller 

slangord som ungdomar gör. De menar också att ungdomar skriver slarvigare, mer 

kortfattat samt använder mer svordomar, smileys och engelska uttryck. Ungdomar 

tenderar att inte bry sig lika mycket om skriftspråket som vuxna gör. Dock anser en 

del att skriftspråket börjar bli mer och mer likt för vuxna och ungdomar, att tidigare 

gränser suddas ut alltmer. Nedan återges tre representativa kommentarer: 

 

 Ungdomar är latare. (Man, medieprogrammet, årskurs 1) 

 

 Ungdomar tänker bara att det ska gå snabbt, vuxna vill skriva ordentligt. (Man,  

 medieprogrammet, årskurs 1) 

 

 För att vuxna kan mer ord än ungdomar. (Man, ekonomiprogrammet, årskurs 3) 

 

4.8.2  Lärarna 

Fråga 8 besvarades av samtliga lärare. Alla åtta svarade ja. Hälften av lärarna menar 

att ungdomar använder mer förkortningar än vuxna gör. En lärare anser att 

ungdomar använder mycket mer slang, och en annan menar att ungdomar använder 

fler smileys. En lärare tror att vuxna nog skriver i hela meningar. En annan anser att 

vuxna tenderar att skriva längre formuleringar samt att de vill minska risken att bli 

missförstådda. Nedan återges tre kommentarer: 

 

 Ungdomarna föddes in i en värld av sociala medier – vi vuxna har behövt förändra oss med den.  

 (Neutral, estetämnen, 8 år i yrket) 

 

 Unga vuxna sätter en ny standard, bl.a. i och med att dom [sic!] mer eller mindre är uppväxta  

 med smartphones. (Man, matematik, 5 år i yrket) 

 

 Ungdomar idag ingår i en ny språkkultur där det inte ens är fel att glömma sätta punkt,  

 meningsbyggnaden blir krånglig & meningarna oändliga… (Kvinna, svenska, 14 år i yrket) 
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4.9  Fråga 9 

Fråga 9 syftar till att skapa en bild av hur ofta informanterna läser skönlitterära 

böcker på sin fritid. 

 

4.9.1  Eleverna 

Fråga 9 besvarades av 143 elever. Det vanligaste svaret är att de läser skönlitterära 

böcker mer sällan, vilket mer än hälften (76 stycken) av eleverna svarade. Därefter 

kommer gruppen som aldrig läser med 41 informanter. Endast 12 uppgav att de läser 

skönlitterära böcker regelbundet, och 14 anser att de läser skönlitteratur ofta. Det är 

fler kvinnor än män som läser skönlitteratur regelbundet, och fler män än kvinnor 

som aldrig läser skönlitteratur. Tabell 4.5 visar resultaten för samtliga informanter 

för fråga 9, med procentandel inom parentes.  

 

Tabell 4.2 Elevernas resultat för fråga 9 (Hur ofta läser du skönlitterära böcker på  

 din fritid?) 

Svarsalternativ Kvinnor Män Neutrala Totalt 

Regelbundet 7 (9 %) 3 (5 %) 2 (17 %) 12 (8 %) 

Ofta 6 (8 %) 7 (12 %) 1 (8 %) 14 (10 %) 

Mer sällan 48 (65 %) 24 (39 %) 4 (33 %) 76 (51 %) 

Aldrig 11 (15 %) 25 (41 %) 5 (42 %) 41 (28 %) 

– 2 (3 %) 2 (3 %) – 4 (3 %) 

     

Totalt 74 (100 %) 61 (100 %) 12 (100 %) 147 (100 %) 

 

4.9.2  Lärarna 

Fråga 9 besvarades av samtliga lärare. Två kvinnor och den neutrala informanten 

läser regelbundet, en kvinna läser ofta, en kvinna och två män läser mer sällan och en 

kvinna läser aldrig. 
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4.10  Fråga 10 

Fråga 10 syftar till att skapa en bild av om eleverna anser att de får lära sig tillräckligt 

mycket om språkriktighet i skolan, eller om lärarna anser att det undervisas 

tillräckligt mycket om språkriktighet i skolan. 

 

4.10.1  Eleverna 

Fråga 10 besvarades av 144 elever. 123 svarade ja och 21 svarade nej. Majoriteten 

anser att de får lära sig tillräckligt mycket om språkriktighet. Av dem som inte anser 

det lämnade 20 elever kommentarer. En del menar att de lär sig mer på egen hand 

via datorn. De vill lära sig mer om särskrivningar, nya ord, grammatik samt vad som 

är viktigt i olika sammanhang. En önskar att de fick läsa fler valfria böcker i skolan då 

man lär sig mycket genom läsning. Nedan återges tre kommentarer: 

 

 När jag hör ordet språkriktighet har jag noll koll på vad det innebär. (Kvinna,  

 medieprogrammet, årskurs 1) 

 

 Mer repition [sic!] i alla årskurser behövs. (Kvinna, medieprogrammet, årskurs 1) 

 

 mer [sic!] regler och vad som är rätt. (Man, beteendevetenskapsprogrammet, årkurs 3) 

 

4.10.2  Lärarna 

Fråga 10 besvarades av sex lärare. En svarade ja och fem svarade nej. De två som inte 

svarade är matematiklärare och kommenterade ingen aning respektive vet ej. Bland 

dem som svarade nej menar en att det är för stora grupper och för lite tid. Tre lärare 

är överens om att språkriktighet är viktigt i fler ämnen än bara svenskan, samt att 

mer undervisning kring ämnet behövs generellt. Nedan återges en kommentar:  

 

 behöver [sic!] bli mer integrerat – mer sammanhållet i fler ämnen inte bara i svenskan.  

 (Kvinna, samhällsämnen, 2 år i yrket) 
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4.11  Fråga 11 

Fråga 11 syftar till att skapa en bild över om eleverna anser att deras lärare ger dem 

tillräckligt med respons för att de ska kunna skriva korrekt, eller om lärarna anser att 

de ger tillräckligt med respons. 

 

4.11.1  Eleverna 

Fråga 11 besvarades av 145 elever. 133 svarade ja, 4 kryssade i både ja och nej och 8 

svarade nej. De flesta anser att deras lärare ger dem tillräckligt med respons. Bland 

dem som inte anser det var det fem elever som skrev vad de saknar. Två elever vill ha 

mer respons rent generellt, en vill ha bättre detaljförklaring, en anser att lärarna ska 

rätta allting och en vill ha mer enskild feedback. Nedan återges en kommentar: 

 

 De förvirrar mig, vet inte vad de vill, de är inte tydliga och nya betygen suger [sic!]  

 (Kvinna, ekonomiprogrammet, årskurs 2) 

 

4.11.2  Lärarna 

Fråga 11 besvarades av sju lärare. Tre svarade ja, två kryssade i både ja och nej och 

två svarade nej. Den som inte svarade har matematik som huvudområde. En som 

svarade ja säger att hon tar sig tid trots att det tar för mycket tid med stora grupper. 

De som valde både ja och nej menar båda att tidsbristen är ett problem, samt att 

fokusområdet spelar roll. Ingen av dem undervisar i svenska, och den ena menar att 

ett ökat samarbete med svenskämnet underlättar. De två som svarade nej säger:  

 

 Oftast tidsbrist, men också att elever inte värdesätter de återkopplingar i tid man lägger ned på  

 deras arbeten (Kvinna, svenska, 15 år i yrket) 

 

 Tidsbrist, eleverna har heller inte tid att vänta på respons, har inte tillräckligt tålamod, tappar 

 intresset. (Neutral, estetämnen, 8 år i yrket) 
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5  Diskussion 

 I detta avsnitt diskuteras resultaten, metoden och de övriga kommentarerna. 

 

5.1  Resultatdiskussion 

Resultaten visar att eleverna generellt anser att språkriktighet är viktigt. Endast SMS 

och chatten på Facebook har medelvärden under den neutrala mittpunkten (4). 

Tillsammans med deras kommentarer till frågorna 5 och 6 kan slutsatsen även dras 

att majoriteten är väl medvetna om vad språkriktighet innebär.  

 I min studie går det inte att rakt av jämföra eleverna med lärarna då urvalet 

bland lärarna är mycket mindre. Det går därför inte att anta att de är representativa 

för hela populationen på något sätt annat än att de har ganska olika bakgrund. Därför 

bör lärarnas resultat mer ses som en antydan till resultaten i deras population. Vidare 

kan informanter med olika bakgrund (se avsnitt 2.1.1) resonera på olika sätt. 

 

5.1.1  Attityder till språkriktighet 

Gällande fråga 1 är eleverna som mest samstämmiga i de mer formella kategorierna, 

och har mer delade åsikter i de mer informella. Dessa kategorier kan även definieras 

som envägs- respektive tvåvägskommunikation. De formella kategorierna har mycket 

högre medelvärden än de informella. Detta tyder på att eleverna generellt anser att 

värdet av språkriktighet är högre när de tar emot information än när de själva 

kommunicerar, åtminstone i kategorierna i enkäten. Detta kan förklaras av att de 

språkliga normerna är starkt etablerade i envägsmedierna, därför förväntas ett mer 

korrekt språk från dem. Vidare har de som producerar envägsmedierna som jobb att 

skriva, vilket en del även nämner. Därför bör de framställa korrekt skrivna texter. 

Detta resonemang kan relateras till de tre huvudkomponenterna inom begreppet 

attityd: kognitiv, affektiv och konativ (Garrett 2010:23). Den kognitiva komponenten 

är central för envägsmedierna då det finns starka uppfattningar och föreställningar 
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om hur de ska se ut rent språkligt. Attityder till tvåvägsmedier kan också innehålla 

den kognitiva komponenten, men är även relaterade till den affektiva och den 

konativa. Kommunikation mellan två parter involverar känslomässiga värderingar. 

Dessutom måste båda parter aktivt verka för att språket ska fungera. 

 Generellt anser de kvinnliga eleverna att språkriktighet är viktigare än vad 

männen gör. Blogg är den kategori där attityderna skiljer sig mest åt mellan de två 

könen. Detta var ganska väntat då kvinnor läser, skriver och kommenterar bloggar i 

mycket större utsträckning än vad män gör (Nordicom-Sverige 2013:24).  

 Varje gymnasieprogram har olika många elever som representerar det. Dock är 

det intressant att de åtta kvinnliga eleverna på vård- och omsorgsprogrammet tycker 

att språkriktighet är väldigt viktigt. Deras genomsnittliga medelvärden för fråga 1 är 

mycket högre än för de andra programmen. De som har lägst är ett annat praktiskt 

program, nämligen teknikprogrammet, samt samhällsvetenskapsprogrammet. Detta 

kan relateras till att kvinnorna generellt anser att språkriktighet är viktigare då 

samhällsvetenskapsprogrammet representeras av 1 kvinna, 5 män och 1 neutral 

informant och teknikprogrammet av 3 kvinnor, 31 män och 1 neutral informant. 

Vidare finns det inget som tyder på att ett visst program skulle ha en speciell attityd 

till värdet av språkriktighet i någon situation.  

 Sett till lärarna är det förvånande att de tre informanter som har svenska som 

huvudområde har ett genomsnittligt medelvärde för samtliga kategorier för fråga 1 på 

5,7, vilket är lägre än vård- och omsorgsprogrammet. De andra lärarna har alla ett 

genomsnittligt medelvärde på minst 6,1, vilket alltså innebär en stor skillnad.   

 Det är inga större skillnader mellan årkurserna när det gäller attityderna till 

språkriktighet. De har alla nästan exakt samma genomsnittliga medelvärden för 

samtliga kategorier. Detta kan antagligen förklaras genom det faktum att det faktiskt 

inte skiljer så många år emellan dem. Vad som däremot är intressant att se är att de 

två lärare som varit verksamma längst är de som har det lägsta genomsnittliga 

medelvärdet, och även de lägsta medelvärdena i alla kategorier förutom när det gäller 

chatten på Facebook. Detta ser jag ingen naturlig förklaring till, och det är svårt att 

dra slutsatser då det endast handlar om två informanter. 

 De som läser regelbundet har det högsta genomsnittliga medelvärdet för 

samtliga kategorier, både när det gäller eleverna och lärarna. Sedan sjunker det 

genomsnittliga medelvärdet för båda grupperna i takt med att läsvanorna minskar. 

Detta kan tyda på att de som läser regelbundet sätter högre värde på språkriktighet 
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än andra. Det är större andel kvinnor som läser regelbundet än män, och mycket 

större andel män som aldrig läser. Könsfördelningen stämmer överens med tidigare 

forskning som visat att kvinnor läser mer skönlitteratur än män (SCB 2004:7, SCB 

2013:474). Det är fler elever som aldrig läser eller läser mer sällan än de som läser 

ofta eller regelbundet. Detta går också i linje med tidigare forskning om att ungdomar 

ägnar lite tid åt böcker (Statens medieråd 2015:12, Antoni u.å.:15). 

 

5.1.2  Faktorer som påverkar skriftspråket 

Både eleverna och lärarna är överens om att dagens teknik antagligen påverkar sättet 

vi skriver på. Endast sex informanter trodde inte det. Detta var ganska väntat då det 

bekräftar vad Josephson (1999:7) skrev i slutet på 90-talet, alltså att ny teknik måste 

vara tillgänglig för många samt förändra förutsättningarna för hur vi kan skriva till 

varandra för att kraftigt påverka skriftspråket. Eftersom 94 % i åldersgruppen 16–24 

år har en smartphone som är ansluten till internet enligt SCB (2014:28) kan det antas 

att majoriteten av eleverna i min studie har en smartphone. Med Josephsons teori 

(1999:7) förklarar detta därmed varför de svarade som de gjorde. Många elever skrev 

också att rättstavningsprogram gör att de inte behöver tänka lika mycket på stavning 

längre. Detta speglar vad Josephson (a.st.) skrev gällande att ordbehandlingsprogram 

skapar nya skrivtekniker. Många elever skrev också att det är enkelt att förkorta ord 

med dagens teknik. Vidare menar både en del elever och lärare att smileys och bilder 

ofta används för att uttrycka känslor, vilket stämmer med Josephson (1999:10) och 

Bergströms (2012:152) uttalanden om att bilder används allt oftare istället för text. 

Majoriteten av informanterna anser att det är skillnad på hur ungdomar skriver 

jämfört med vuxna när det gäller SMS och på Facebook. De menar att vuxna skriver 

mer ordentligt och att ungdomar slarvar mer. Detta beror mycket på att ungdomarna 

har vuxit upp med modern teknik. Dock tycker vissa att gränserna börjar suddas ut, 

vilket delvis kan ha sin förklaring i att många vuxna var unga när modern teknik blev 

populär. Enligt Gripsrud (2011:37) är ungdomar ofta de största brukarna av nya 

företeelser. Därför kanske de tar med sig sina skriftspråksvanor in i vuxenlivet. 

 Majoriteten (79 %) tror att engelskan påverkar sättet vi skriver på. I enlighet 

med tidigare nämnda studie (se avsnitt 2.3) anser många att engelskan underlättar 
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och möjliggör nya kontakter världen över (Höglin 2002:85). Informanterna nämner 

två av fenomenen som det sägs att engelskan påverkar svenskan genom (se avsnitt 

2.3), nämligen lånord och kodväxling (Josephson 2004:7–12). Detta förekommer 

faktiskt i min studie då en lärare skrev send istället för skicka (se avsnitt 4.6.2). Detta 

tyder på att min teori om att dagens teknik och engelskan bidrar till skriftspråkets 

förenkling och förändring kan stämma, enligt mina informanter. 

 

5.1.3  Skolans roll 

Majoriteten av eleverna anser att de får lära sig tillräckligt om språkriktighet i skolan. 

Då de anser att språkriktighet är viktigt, så kan antas att skolans undervisningsform 

är tillfredsställande och håller hög kvalité. Detta bekräftas även genom att endast åtta 

elever anser att de inte får tillräckligt med respons av sina lärare. Dock menar fem av 

lärarna att det inte undervisas tillräckligt om språkriktighet i skolan. Detta kan 

förklaras genom att de generellt anser att värdet av språkriktighet är ännu högre än 

vad eleverna gör. Detta kan i sin tur bero på att de är just lärare och arbetar i en miljö 

där språk är centralt. Likt resultaten från tidigare nämnda studie (se avsnitt 2.1.1) 

verkar det som att lärarna ser det som sin uppgift att bevara standardnormen, medan 

eleverna har en friare inställning (Håkansson & Norrby 2013: 240). 

 

5.2  Metoddiskussion 

Det praktiska genomförandet av undersökningen fungerade mycket bra. Ingen 

verkade ha några större svårigheter att fylla i enkäten. Om jag skulle göra om studien 

skulle jag fortfarande välja en pappersenkät. Att det är mer tidskrävande vägs bland 

annat upp av det personliga mötet och att det var intressant att se informanternas 

reaktioner samt deras skrivsätt. Det är tydligt att eleverna inte är vana att skriva för 

hand i skolan då endast en full klass hade egna pennor. Vidare var det intressant att 

samtliga lärare begick språkliga misstag. Avsaknaden av stor bokstav på rätt plats och 

avsaknaden av punkt förekom ofta. Dock beror det nog mer på grund av att de var 

stressade eller oengagerade än att de saknar kunskap. Vidare skulle det även vara 

intressant att samla ihop ett större urval och låta hälften fylla i en pappersenkät och 
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låta den andra hälften fylla i en webbenkät för att se om några skillnader förekom.  

 Den sista frågan i enkäten gav informanterna möjligheten att skriva fritt 

angående enkäten. Endast 32 elever gjorde det, varav 10 ställde sig negativt eller 

frågande. Bland dessa handlade många om att en del frågor var svåra att förstå, med 

flest kommentarer angående fråga 5. En av de tio uppger att det var många frågor, en 

menar att det var jobbigt med långa skrivfrågor och en anser att det hade varit 

skönare att ha fått skriva på datorn. Nedan citeras en värdefull kommentar: 

 

 Anpassa frågor på enkäte [sic!] för vanliga personer med dyslexi drabbade [sic!] i åtanke. (Man,  

 teknikprogrammet, årskurs 3) 

 

Vid utformingen av enkäten försökte jag göra den lättförståelig. Detta med tanke på 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Frågorna är därför max en mening långa och 

svåra ord har undviktis i största möjliga mån. Dessutom gick jag noga igenom 

enkäten och förklarade begreppet språkriktighet samt svarade på eventuella frågor. 

Men naturligtvis förstår jag att alla elever inte vill fråga om det är något de inte 

förstår. Den längre texten i början av enkäten är en förkortad upprepning av den 

muntliga informationen. Eftersom mina pilotinformanter accepterade enkäten drog 

jag slutsatsen att den fungerade. Detta visar att jag i eventuellt kommande studier bör 

vara ännu tydligare i både utformandet av enkäten samt den muntliga informationen.  

 Som nämndes ovan verkar fråga 5 (Beskriv kortfattat vilka språkriktighetsfrågor 

eller andra företeelser som är viktiga för att göra en informell text (t.ex. blogg och 

SMS) bra enligt dig) vara den som var svårast att förstå. Den slutsatsen drar jag även 

av att en del bad mig förklara frågan, samt att svarsfrekvensen är lägre än i fråga 4. 

Det vanligaste var att de trodde att endast språkriktighetsfrågor fick nämnas, vilket 

betyder att de inte förstod begreppet andra företeelser. Flera anser att språkriktighet 

inte behövs i informella texter, men när de fick klart för sig att andra företeelser 

innebär exempelvis smileys, skämt eller slang var det inga problem att förstå frågan.  

 Gällande enkätens resterande frågor drar jag slutsatsen att de allra flesta förstod 

dem då majoriteten svarade på alla frågor och lämnade kommentarer. Anledningen 

till varför en del svar uteblev behöver inte enbart bero på förståelsesvårigheter, utan 

det kan vara på grund av bristande intresse eller avsaknad av uppfattning i ämnet.  

 I efterhand noterar jag att frågorna 2 och 3 kanske var lite osmidiga för mig som 

resultatsammanställare. Alla informanter markerade inte samma kategorier som 
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mindre respektive mer viktiga. Dock anser jag fortfarande att de var bra formulerade 

för informanterna. För att underlätta för mig kunde informanten efter varje kategori 

fått lämna en kommentar till valet av värde. Men det hade antagligen snart tröttat ut 

informanten då likvärdiga kommentarer kan antas vara aktuella i flera kategorier. 

 Ytterligare något jag ser i efterhand är hur uppmuntran till kommentarer är 

utformad i frågorna 6–8 samt 10–11. De är formulerade så att informanten endast 

behöver lämna kommentarer om hen svarade ja respektive nej i frågan. Detta riskerar 

att styra svaret, men å andra sidan finns det kanske inte mycket att kommentera om 

informanten exempelvis inte trodde att engelskan påverkar sättet vi skriver på. Dock 

kan jag tycka att en formulering som lämna gärna en kort kommentar hade räckt. 

 

6  Avslutning 

I denna del diskuterar jag nya forskningsfrågor samt presenterar min slutsats. 

 

6.1  Nya forskningsfrågor 

Min studie täcker bara en liten del av det enorma forskningsfält som skriftspråklig 

korrekthet utgör. Jag valde att rikta in mig på attityder till språkriktighet i givna 

kategorier. Det hade varit intressant att se hur pass språkriktiga autentiska texter 

verkligen är. Detta skulle kunna göras med metoden analys av språkanvändning och 

språkbehandling på samhällsnivå genom att analysera texter från olika kategorier 

och olika människor. Ett annat sätt kan vara att dela ut texter med språkliga fel och 

låta informanterna ändra texterna. Det vore även intressant att bryta ner frågorna i 

enkäten till egna studier. Detta genom att exempelvis göra en fördjupning kring 

skolans roll eller närmre studera sambandet mellan läsvanor och attityder. 

 Det skulle vara intressant att genomföra en studie med representanter från alla 

åldersspann, och även de med svenska som andraspråk. Där skulle utbildning också 

kunna vara en parameter. Vidare kan fokusgrupper samt intervjuer kring ämnet ge en 

mer detaljerad bild. Slutligen vore det intressant om en liknande studie genomförs 

om några år för att se en eventuell förändring i attityderna till språkriktighet.  
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6.2  Slutsats 

Syftet med min studie var att beskriva gymnasieelevers och gymnasielärares attityder 

till språkriktighet i givna situationer. Jag undersökte vilka skillnader och likheter som 

finns grupperna emellan. Vidare tog jag reda på om faktorer som läsvana, kön, 

gymnasieprogram/huvudområde samt årskurs/antal år i yrket spelar någon roll för 

attityderna. Jag undersökte även om språkriktighetsundervisningen i skolan är 

tillräcklig, samt informanternas åsikter gällande skillnader mellan hur ungdomar 

skriver jämfört med vuxna i SMS och på Facebook. Slutligen undersökte jag deras 

åsikter om hur dagens teknik och engelskan eventuellt påverkar skriftspråket. 

 Slutsatsen av min studie är att eleverna är väl medvetna om vad språkriktighet 

innebär då många skrev utförliga svar gällande vilka språkriktighetsfrågor de anser 

vara viktiga för att göra en formell text bra. De är relativt samstämmiga, som mest i 

de formella kategorierna. De värdesätter språkriktighet högt i envägsmedier som 

exempelvis facklitteratur och information från myndigheter. Värdet av språkriktighet 

anses något lägre i statusuppdateringar på Facebook och bloggar, och ganska lågt i 

SMS och chatten på Facebook. Lärarna värdesätter språkriktighet ännu högre, men 

följer samma trend som eleverna kategorierna emellan. Andelen som regelbundet 

eller ofta läser skönlitteratur är betydligt mindre än de som läser mer sällan eller 

aldrig läser. Ju oftare de läser, desto viktigare anser informanterna är språkriktighet 

är. Årskurs eller gymnasieprogram spelar inte någon roll för hur eleverna i min studie 

värdesätter språkriktighet. Dock anser kvinnorna att språkriktighet är något viktigare 

än vad männen gör. De flesta elever anser att de får lära sig tillräckligt om 

språkriktighet i skolan, och att de får tillräckligt med respons av sina lärare. 

Majoriteten är överens om att ungdomar och vuxna skriver på olika sätt i SMS och på 

Facebook. De flesta anser att vuxna skriver mer ordentligt och att ungdomar slarvar 

mer. Majoriteten menar att dagens teknik och engelskan påverkar sättet vi skriver på, 

ofta genom att förenkla och förkorta språket.  

 Slutligen kan jag säga att gymnasieeleverna i min studie alltså verkar vara väl 

medvetna om vad språkriktighet är och värdesätter den högt, speciellt i formella 

sammanhang. Det faktum att majoriteten av eleverna i min studie inte anser att 

språkriktighet är speciellt viktigt på Facebook kan därmed förklara varför många 

skriver slarvigt där. Dessutom är det ett relativt informellt sammanhang och allting 

ska gå så fort i dagens samhälle.  
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Bilaga 1 

Brev till pilotinformanterna 

 

Hej! 
 

Jag heter Sofie Lindberg och läser språk och humaniora på Mälardalens Högskola. Jag är nu 

inne på min sista termin och ska genomföra mitt examensarbete. Jag kommer att undersöka 

ungdomars attityder till språkriktighet med hjälp av en enkät. 

Du har blivit utvald att delta i provomgången för min enkät. Det betyder att du fyller i min 

enkät och sedan berättar om det var någon fråga eller något stycke som var otydligt. Dina svar 

kommer alltså inte att räknas med i min undersökning. Med din hjälp kan jag förbättra min 

enkät innan jag delar ut den till de ungdomar som ska vara med i undersökningen. Detta är 

helt frivilligt för dig, men din medverkan skulle betyda mycket för mig och vara till stor hjälp 

i min undersökning. Dina svar är anonyma och kommer inte att kunna förknippas med dig. 

 

Skriv dina kommentarer på baksidan av denna sida, eller direkt i enkäten. 

 

Tack! 

Kontakta mig gärna för frågor eller mer information. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sofie Lindberg 

sofie_lindberg@hotmail.se  

0705088895 
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Dina kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Elevernas enkät 
 

Attityder till språkriktighet 

Kön: Gymnasieprogram:    Årskurs: 

 

Språkriktighet handlar om olika språknormer i skriven text. Det kan t.ex. vara att man stavar 

rätt, inte särskriver, använder rätt skiljetecken (! ; . , ?) och använder stor bokstav på rätt plats. 

Det handlar också om att inte skriva i talspråksform. Alltså att man säger mej, dej, nåt eller 

lärarn, men skriver mig, dig, något eller läraren. Vidare handlar språkriktighet även om att 

satser och ord hänger ihop på ett logiskt sätt, och att man är konsekvent i sitt skrivande. 

I den första frågan nedan ombeds du att gradera på en skala hur pass viktigt du anser att 

språkriktighet är i olika situationer när du läser eller skriver. Siffran 1 anger att du tycker det 

är oviktigt, siffran 4 är den neutrala mittpunkten och siffan 7 anger att du tycker det är viktigt. 

 

1. Hur pass viktigt tycker du att det är med språkriktighet i nedanstående kategorier?  

 

    Oviktigt  Viktigt 

A. Blogg   1       2       3       4       5       6       7 

 

B. SMS    1       2       3       4       5       6       7 

 

C. Facklitteratur    1       2       3       4       5       6       7 

     (t.ex. skolböcker)  

  

D. Statusuppdateringar på Facebook 1       2       3       4       5       6       7 

 

E. Dagstidningar    1       2       3       4       5       6       7 

(t.ex. Aftonbladet)        

 

F. Information från myndigheter   1       2       3       4       5       6       7 

(t.ex. Skatteverket, CSN, Trafikverket)  

  

G. Månadstidningar   1       2       3       4       5       6       7 

(t.ex. SOLO, PC Gamer, ToppHälsa)  

 

H. Chatten på Facebook  1       2       3       4       5       6       7 

 

I. Internettidningar   1       2       3       4       5       6       7 

(t.ex. politiken.se, medievarlden.se)  

  

J. Skönlitteratur   1       2       3       4       5       6       7 
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2. Beskriv kortfattat varför de kategorier du har markerat som mindre viktiga är just det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Beskriv kortfattat varför de kategorier du har markerat som mer viktiga är just det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Beskriv kortfattat vilka språkriktighetsfrågor eller andra företeelser som är viktiga för att 

göra en formell text (t.ex. facklitteratur) bra enligt dig. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Beskriv kortfattat vilka språkriktighetsfrågor eller andra företeelser som är viktiga för att 

göra en informell text (t.ex. blogg och SMS) bra enligt dig. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Tror du att dagens teknik med bl.a. smartphones och datorer har medfört att vi förenklar 

språket när vi skriver, jämfört med för 20 år sedan? 

Ja  Nej 

Om du svarade ja; skriv gärna en kort kommentar om varför och hur du tror det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Tror du att det engelska språkets inflytande påverkar sättet vi skriver på? 

Ja  Nej 

Om du svarade ja; skriv gärna en kort kommentar om varför och hur du tror det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Anser du att det är skillnad på hur ungdomar skriver jämfört med vuxna när det gäller SMS 

och på Facebook? 

Ja  Nej 

Om du svarade ja; skriv gärna en kort kommentar om varför och hur du tycker det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Hur ofta läser du skönlitterära böcker på din fritid? 

Regelbundet  Ofta  Mer sällan  Aldrig 
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10. Anser du att du får lära dig tillräckligt mycket om språkriktighet i skolan? 

Ja  Nej 

Om du svarade nej; vad skulle du vilja lära dig mer om? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Anser du att din lärare ger dig tillräckligt med respons för att du ska kunna skriva korrekt? 

Ja  Nej 

Om du svarade nej; vad saknar du från din lärare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Dela gärna med dig av övriga synpunkter på enkäten och dess frågor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Lärarnas enkät 
 

Attityder till språkriktighet 

 

Kön: Huvudområde:   Antal år i yrket: 

 

 

I den första frågan nedan ombeds du att gradera på en skala hur pass viktigt du anser att 

språkriktighet är i olika situationer när du läser eller skriver. Siffran 1 anger att du tycker det 

är oviktigt, siffran 4 är den neutrala mittpunkten och siffan 7 anger att du tycker det är viktigt. 

 

1. Hur pass viktigt tycker du att det är med språkriktighet i nedanstående kategorier?  

 

    Oviktigt  Viktigt 

A. Blogg   1       2       3       4       5       6       7 

 

B. SMS    1       2       3       4       5       6       7 

 

C. Facklitteratur    1       2       3       4       5       6       7 

  

D. Statusuppdateringar på Facebook 1       2       3       4       5       6       7 

 

E. Dagstidningar    1       2       3       4       5       6       7 

 

F. Information från myndigheter   1       2       3       4       5       6       7 

  

G. Månadstidningar   1       2       3       4       5       6       7 

 

H. Chatten på Facebook  1       2       3       4       5       6       7 

 

I. Internettidningar   1       2       3       4       5       6       7 

  

J. Skönlitteratur   1       2       3       4       5       6       7 
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2. Beskriv kortfattat varför de kategorier du har markerat som mindre viktiga är just det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Beskriv kortfattat varför de kategorier du har markerat som mer viktiga är just det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Beskriv kortfattat vilka språkriktighetsfrågor eller andra företeelser som är viktiga för att 

göra en formell text bra enligt dig. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Beskriv kortfattat vilka språkriktighetsfrågor eller andra företeelser som är viktiga för att 

göra en informell text bra enligt dig. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Tror du att dagens teknik med bl.a. smartphones och datorer har medfört att vi förenklar 

språket när vi skriver, jämfört med för 20 år sedan? 

Ja  Nej 

Om du svarade ja; skriv gärna en kort kommentar om varför och hur du tror det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Tror du att det engelska språkets inflytande påverkar sättet vi skriver på? 

Ja  Nej 

Om du svarade ja; skriv gärna en kort kommentar om varför och hur du tror det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Anser du att det är skillnad på hur ungdomar skriver jämfört med vuxna när det gäller SMS 

och på Facebook? 

Ja  Nej 

Om du svarade ja; skriv gärna en kort kommentar om varför och hur du tycker det. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Hur ofta läser du skönlitterära böcker på din fritid? 

Regelbundet  Ofta  Mer sällan  Aldrig 
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10. Anser du att det undervisas tillräckligt mycket om språkriktighet i skolan? 

Ja  Nej 

Om du svarade nej; kommentera gärna. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Anser du att du som lärare ger tillräckligt med respons till eleverna på deras texter? 

Ja  Nej 

Om du svarade nej; vad tror du att det beror på? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Dela gärna med dig av övriga synpunkter på enkäten och dess frågor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4  

Mejl till skolor 

 

Hej! 

 

Jag heter Sofie Lindberg och jag studerar språk och kommunikation vid Mälardalens 

Högskola. Jag är nu inne på min sista termin och ska skriva ett examensarbete. Jag 

har valt att skriva om gymnasieelevers attityder till språkriktighet i olika 

mediesammanhang. Jag har skapat en enkät på fyra sidor som handlar om attityder 

till språkriktighet, olika faktorer som kanske påverkar sättet vi skriver på, samt lite 

om utifall eleverna anser att de får tillräckligt mycket stöd och information om 

språkriktighet i skolan. 

 Jag skulle vilja besöka ett antal klasser från de olika årskurserna för att dela ut 

min enkät och på så sätt få material till min undersökning. Enkäten är självklart helt 

frivillig och anonym, den enda information jag vill ha angående eleverna är kön, 

gymnasieprogram samt årskurs. Jag hade även tänkt dela ut en liknande variant av 

enkäten till lärarna om det skulle vara möjligt. 

 Så nu undrar jag utifall jag skulle kunna få komma till er skola och besöka några 

klasser? Gärna från olika program och årskurser. Besöket borde inte ta alltför lång 

tid. Jag tänker mig att jag kommer dit, berättar kort om språkriktighet, tar emot 

frågor och sedan delar ut enkäten. Det vore jättesnällt och till en stor hjälp i mitt 

examensarbete. 
 

Vid eventuell medverkan kommer ni självklart få ta del av min färdiga studie. Hör 

gärna av er för frågor eller funderingar! 

 

Min handledare på Mälardalens Högskola heter Gustav Bockgård 

gustav.bockgard@mdh.se 

 

Tack! 

/Sofie Lindberg 

sofie_lindberg@hotmail.se 
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Bilaga 5 

Missivbrev 

 

Hej! 

Denna enkätundersökning är en del av mitt examensarbete inom mitt program på Mälardalens 

Högskola. Jag undersöker attityder till språkriktighet med fokus på gymnasieelever och deras 

lärare. Deltagandet i undersökningen är helt frivillig och det är upp till dig om du vill delta. 

Enkäten är även anonym, du behöver inte uppge ditt namn eller andra kontaktuppgifter. Dina 

svar kommer att behandlas konfidentiellt av mig. Inga enskilda individer kommer vara 

möjliga att identifiera. Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan och du behöver 

inte ange orsak. 

 

Din medverkan betyder mycket för mig och är till stor hjälp i min undersökning. Tack! 

Kontakta mig gärna i efterhand för mer information eller övriga frågor. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sofie Lindberg 

sofie_lindberg@hotmail.se 

Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180hp 

Mälardalens Högskola 

 

Handledare: Gustav Bockgård 

gustav.bockgard@mdh.se 
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Bilaga 6 

Tabell 1 Medelvärden för fråga 1 

*  Endast en informant 

E Eleverna 

L Lärarna 

S Samtliga 

BE Beteendevetenskapsprogrammet 

ES Estetämnen 

EK Ekonomiprogrammet 

MA Matematik 

ME Medieprogrammet 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet/samhällsämnen  

SV Svenska 

TE Teknikprogrammet 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 

ÅR  Årskurs 

ÅY  Antal år i yrket 

Informanter Textkategorier 

 A B C D E F G H I J 

Kvinnor E 4,8 2,9 6,9 4,1 6,5 6,9 6,1 2,8 6,2 6,6 

L 5,2 4 6,8 5 6,8 7 6,8 4,2 6,8 6,6 

Män E 4,1 2,8 6,6 4,2 6,5 6,7 5,7 2,4 5,8 6,3 

L 5,5 4,5 7 6 6,5 7 6,5 4,5 6,5 6,5 

Kön neutral E 5 2,4 6,5 4,3 6,5 6,6 6 2,3 6,5 6,1 

L* 6 6 7 6 7 7 7 6 7 7 

Läser 

regelbundet 

E 5,5 3,1 7 4,5 6,4 7 6 2,9 6,3 6,5 

L 5, 7 4, 7 7 5 7 7 7 5 7 6, 7 

Läser ofta E 4,4 2,9 6,6 4,4 6,5 6,6 5,9 3,1 6,2 6,5 

L* 5 4 7 7 7 7 7 3 7 7 

Läser mer 

sällan 

E 4,5 2,7 6,8 4 6,6 6,8 5,9 2,4 6,1 6,5 

L 5, 7 4, 7 7 5, 7 6, 7 7 6, 7 4, 7 6, 7 6, 7 
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Informanter Textkategorier 

 A B C D E F G H I J 

Läser aldrig E 4,3 2,8 6,4 4,2 6,4 6,6 5,8 2,6 6 6,2 

L* 4 3 6 4 6 7 6 4 6 6 

BE E 4,8 2,5 6,8 4 6,8 7 5,3 2 6,3 6,3 

EK E 5 2,8 6,9 4,5 6,7 6,9 6,3 2,8 6,2 6,7 

ME E 4,8 2,6 6,7 3,9 6,6 6,9 5,9 2,5 6,2 6,6 

SA E 3,9 3 6,7 3,6 5,9 6,1 5,3 2,6 5,4 6,1 

TE E 3,8 2,6 6,5 4 6,3 6,6 5,6 2,1 5,8 6,1 

VO E 4,6 4,6 7 5,9 6,4 6,5 6,4 4,6 6,5 6,4 

GP neutral E 5 2,6 6,3 4,1 6,5 6,8 6 2,6 6,4 6,1 

ÅR 1 E 4,6 2,6 6,7 3,7 6,5 6,8 5,5 2,6 5,9 6,6 

ÅR 2 E 4,5 2,6 6,7 4,2 6,6 6,8 6,1 2,3 6,2 6,5 

ÅR 3 E 4,5 3 6,8 4,4 6,4 6,7 5,8 2,8 6 6,3 

ÅR neutral E 5 2,6 6,3 4,1 6,5 6,8 6 2,6 6,4 6,1 

ES L* 6 6 7 6 7 7 7 6 7 7 

MA L 6 4,3 7 5,7 6,7 7 6,7 4,7 6,7 6,7 

SA L* 6 5 7 5 7 7 7 5 7 7 

SV L 4,3 3, 7 6, 7 5 6, 7 7 6, 7 3, 7 6, 7 6,3 

ÅY 2–5 L 5,3 4,3 7 6 7 7 7 3,7 7 6,7 

ÅY 8 L 6,3 5 7 5,7 6,7 7 6,7 5,7 6,7 7 

ÅY 14–15 L 4 3,5 6,5 4 6,5 7 6,5 4 6,5 6 

 

Totalt 

medelvärde 

E 4,5 2,8 6,7 4,2 6,5 6,8 5,9 2,6 6,1 6,4 

L 5,4 4,4 6,9 5,4 6,8 7 6,8 4,5 6,8 6,7 

S 4,6 2,9 6,7 4,2 6,5 6,8 5,9 2,7 6,1 6,4 
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Bilaga 7 

Tabell 2 Genomsnittliga medelvärden för fråga 1 

Informanter Elever Lärare Totalt 

Kvinnor 5,4 5,9 5,7 

Män 5,1 6,1 5,6 

Kön neutral 5,2 6,6* 6 

Läser regelbundet 5,5 6,2 5,9 

Läser ofta 5,3 6,1* 5,7 

Läser mer sällan 5,2 6,1 5,5 

Läser aldrig 5,1 5,2* 5,2 

Beteendevetenskapsprogrammet 5,2 - 5,2 

Ekonomiprogrammet 5,5 - 5,5 

Medieprogrammet 5,3 - 5,3 

Samhällsvetenskapsprogrammet 4,9 - 4,9 

Teknikprogrammet 4,9 - 4,9 

Vård- och omsorgsprogrammet 5,9 - 5,9 

GP neutral 5,3 - 5,3 

Årskurs 1 5,2 - 5,2 

Årskurs 2 5,3 - 5,3 

Årskurs 3 5,3 - 5,3 

Årskurs neutral 5,3 - 5,3 

Estetämnen - 6,6* 6,6* 

Matematik - 6,1 6,1 

Samhällsämnen - 6,3* 6,3* 

Svenska - 5,7 5,7 

2–5 år i yrket - 6,1 6,1 

8 år i yrket - 6,4 6,4 

14–15 år i yrket - 5,5 5,5 

 

Totalt 5,3 6,1 5,7 
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Bilaga 8 

Tabell 3 Elevernas resultat på individnivå 

KÖ  Kön 

GP  Gymnasieprogram 

ÅR  Årskurs 

K Kvinna 

M Man 

N Neutral 

BE Beteendevetenskapsprogrammet 

EK Ekonomiprogrammet 

ME Medieprogrammet 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet  

TE Teknikprogrammet 

VO Vård- och omsorgsprogrammet 

J Ja 

N Nej 

JN Ja och nej 

R Regelbundet 

O Ofta 

MS Mer sällan 

A Aldrig 

Informanter Textkategorier Fråga 6–7 

KÖ GP ÅR A B C D E F G H I J 6 7 8 9 10 11 

K ME 1 6 3 7 5 7 7 7 4 7 7 J JN N O J N 

K ME 1 4 3 7 2 6 7 5 3 6 7 - J J MS J N 

K ME 1 5 2 6 5 6 6 5 2 6 6 J J J MS J J 

K ME 1 4 2 7 2 7 7 7 2 7 7 J - J MS J J 

K ME 1 4 3 7 5 7 7 6 3 7 7 J N J MS J J 

K ME 1 4 1 7 1 6 7 4 1 7 7 J J J MS J J 

K ME 1 3 3 6 3 7 7 5 2 6 5 J J J MS J J 

K ME 1 4 2 6 3 6 6 5 2 5 7 N J J MS N J 
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Informanter Textkategorier Fråga 6–7 

KÖ GP ÅR A B C D E F G H I J 6 7 8 9 10 11 

K ME 1 5 3 7 4 7 7 6 3 6 5 J N J A J J 

K ME 1 6 2 7 5 6 7 6 2 6 7 J J J MS J J 

K ME 1 6 3 7 3 7 7 6 3 7 7 J J J A J J 

K ME 1 5 2 7 3 5 7 3 2 5 7 J J JN R J J 

K ME 1 5 2 7 4 7 7 7 1 7 7 J J N MS J J 

K ME 1 5 4 7 4 7 7 7 4 7 7 J J J R J J 

K ME 1 6 3 7 6 7 7 6 4 6 7 J J J MS J J 

K ME 1 4 3 6 4 6 6 5 3 5 5 J J J MS J J 

K ME 1 3 2 7 3 6 7 6 2 4 7 J J J MS J J 

K ME 1 5 4 7 5 7 7 6 3 4 7 J J J MS J J 

M ME 1 3 2 5 2 5 5 4 2 5 7 J J J A J J 

M ME 1 6 3 7 5 7 7 6 3 5 7 J J J MS J J 

M ME 1 6 3 7 5 7 7 5 4 7 7 J J J MS J J 

M ME 1 4 4 7 4 7 7 6 5 7 7 J N N MS J J 

M ME 1 4 2 6 4 6 7 6 2 5 6 J J J A J J 

M ME 1 3 2 7 2 6 7 4 1 4 6 J J J MS N N 

K TE 2 2 1 7 5 7 7 6 1 7 7 J N J MS J J 

M TE 2 4 2 6 6 7 7 6 2 4 6 J J N A - - 

M TE 2 3 1 7 1 7 7 7 1 7 7 J J J A N J 

M TE 2 4 5 7 5 7 7 5 6 6 7 N J J A J J 

M TE 2 1 1 7 1 7 7 4 1 4 5 J J J MS J J 

M TE 2 3 2 3 6 4 6 5 2 4 6 J N J A J J 

M TE 2 6 4 7 5 7 7 7 5 7 7 J J N MS J J 

M TE 2 6 3 7 5 7 7 6 2 7 7 J J J A J J 

M TE 2 3 3 7 4 7 7 7 2 7 7 J J J MS J J 

M TE 2 1 1 5 1 4 2 4 1 3 4 J J J O J J 

M TE 2 4 1 7 4 7 7 7 1 7 7 J J J A J J 

M TE 2 1 1 7 5 7 7 7 1 7 7 J J J A J J 

M TE 2 6 4 7 5 7 7 4 3 5 6 N N N MS J J 

M TE 2 5 1 7 4 7 7 7 1 7 6 J J - MS J J 
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Informanter Textkategorier Fråga 6–7 

KÖ GP ÅR A B C D E F G H I J 6 7 8 9 10 11 

M TE 2 6 3 7 5 6 7 6 3 6 6 J J J MS J J 

M TE 2 5 4 7 7 7 7 6 1 5 6 J J N MS J J 

M TE 2 2 1 4 2 6 7 5 1 6 7 J J J O J J 

M TE 2 5 2 7 7 7 7 6 1 7 7 N J J A J J 

M TE 2 4 3 7 5 7 7 6 2 6 6 J J J MS J J 

- TE 2 5 4 7 4 7 7 6 3 7 6 J J J MS J J 

K ME 2 6 3 5 4 7 7 4 3 5 6 J J J MS J J 

K ME 2 3 4 5 2 6 6 5 3 6 3 J J J MS J J 

K EK 2 4 4 6 5 6 7 6 4 7 6 J N J MS J N 

K EK 2 6 3 7 3 7 7 7 3 7 7 J N J A J J 

K EK 2 5 3 7 4 7 7 6 3 7 7 J N J A J J 

K EK 2 3 3 7 6 6 7 7 4 5 7 N N J MS N N 

M EK 2 5 2 7 3 7 7 7 1 6 7 J N J MS J J 

M EK 2 4 3 6 3 6 5 7 2 4 7 J N N MS J J 

K ME 2 5 2 7 4 6 7 6 2 6 7 J J J MS J J 

K ME 2 6 3 7 5 7 7 7 3 7 7 J J J MS J J 

K ME 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 J J J R J J 

K ME 2 5 2 7 4 6 7 6 2 4 6 J J J R J J 

K ME 2 4 1 6 3 7 7 5 1 7 6 J J J MS J J 

K ME 2 3 2 7 5 6 7 5 2 6 6 J J J MS J JN 

K ME 2 6 3 7 4 7 7 7 2 6 7 J J J MS N J 

K ME 2 5 2 7 4 7 7 6 3 7 7 J J J O J J 

K ME 2 4 2 7 6 7 7 7 2 7 7 J J J O J J 

K ME 2 5 2 7 5 6 7 6 2 6 7 - - - - J J 

K ME 2 6 3 7 6 7 7 7 3 7 7 J J J MS J J 

K ME 2 5 2 7 5 7 7 7 2 7 6 J J J MS J J 

K ME 2 4 3 7 4 6 7 6 2 6 7 J J J O J J 

K ME 2 4 2 7 2 6 7 5 1 6 7 J J J A J J 

K ME 2 5 1 7 3 7 7 7 1 7 7 J J J MS J J 

K ME 2 7 2 7 3 7 7 7 2 7 7 J J J R J J 
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Informanter Textkategorier Fråga 6–7 

KÖ GP ÅR A B C D E F G H I J 6 7 8 9 10 11 

K ME 2 5 3 7 3 7 7 7 2 7 6 J J J MS N J 

K ME 2 5 2 7 2 7 7 6 2 7 6 J J J MS J J 

K ME 2 5 2 7 3 6 7 6 2 6 7 J J J MS J J 

K ME 2 4 2 7 3 7 7 7 2 7 7 J J N MS J J 

K ME 2 5 2 7 3 7 7 7 2 7 7 J J J MS J J 

K ME 2 6 3 7 5 7 7 6 3 7 6 N J J MS N N 

K ME 2 5 4 7 4 6 7 6 2 5 7 J J J MS J J 

M ME 2 4 4 6 6 7 7 5 4 7 7 J N N A J J 

M SA 3 4 2 7 3 7 7 7 2 5 7 J N J A J J 

M SA 3 5 2 7 4 7 7 5 2 6 6 J J J A J J 

M SA 3 3 5 6 3 5 4 4 4 4 4 J J J A J J 

M BE 3 6 3 7 4 7 7 6 1 7 6 J J J A N J 

M BE 3 5 3 7 5 7 7 5 3 7 7 J J J MS J J 

M BE 3 3 2 7 3 6 7 5 2 6 7 J J J MS J J 

M BE 3 5 2 6 4 7 7 5 2 5 5 J J J A J J 

K TE 3 4 3 7 3 5 7 5 2 4 4 J J N MS J J 

K TE 3 3 4 7 3 7 7 7 6 7 7 J J N MS J J 

M TE 3 5 3 7 4 7 7 5 2 6 6 J J J O J J 

M TE 3 6 2 7 6 7 7 6 5 7 7 J J J A J J 

M TE 3 4 4 7 5 7 7 6 3 6 6 J J J MS J J 

M TE 3 4 1 7 4 7 7 5 1 5 6 J J J MS J J 

M TE 3 1 3 6 3 5 6 4 3 5 6 J J J A J JN 

M TE 3 4 3 7 5 6 7 6 2 6 6 J J J A J N 

M TE 3 5 4 7 3 5 7 5 1 6 6 J J J R N J 

M TE 3 5 2 7 2 7 7 6 2 7 5 J J J MS J J 

M TE 3 5 3 6 4 7 7 6 2 7 6 J J J MS J J 

M TE 3 6 3 7 5 7 7 6 2 6 7 J J J MS N J 

M TE 3 2 4 7 3 7 7 6 2 6 7 J J J MS J J 

M TE 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 J J J A N J 

M TE 3 1 1 7 1 5 7 4 1 5 6 J J J A J J 
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Informanter Textkategorier Fråga 6–7 

KÖ GP ÅR A B C D E F G H I J 6 7 8 9 10 11 

K VO 3 4 2 7 2 7 5 7 1 4 6 J N J MS J J 

K VO 3 5 7 7 7 7 7 7 5 7 7 - - - - J J 

K VO 3 6 3 7 7 7 7 7 4 7 7 J J J O J J 

K VO 3 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 J J J A J J 

K VO 3 5 5 7 5 7 7 7 6 7 7 J N J O J J 

K VO 3 4 4 7 5 7 7 7 3 7 7 J J J MS J J 

K VO 3 1 7 7 7 2 5 2 7 7 5 J N N MS J J 

K VO 3 5 3 7 7 7 7 7 4 6 5 J N J A J J 

K EK 3 7 1 7 4 7 7 7 1 7 7 J J J MS N J 

K EK 3 5 6 6 5 7 7 6 4 6 7 J N N A N J 

M EK 3 4 1 7 4 7 7 5 1 4 7 - - - - N J 

M EK 3 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 J - J O N J 

M EK 3 4 2 6 2 6 6 6 2 5 6 J J J A - J 

M EK 3 4 3 7 6 7 7 6 5 7 6 J N J O J J 

K SA 3 5 1 7 3 4 7 5 1 5 7 J N J MS J J 

M SA 3 4 5 6 4 6 7 5 4 5 5 J J J O J J 

M SA 3 5 5 7 7 7 7 7 4 7 7 - - - - J J 

- SA 3 1 1 7 1 5 4 4 1 6 7 J N J MS - - 

K EK 3 5 1 7 6 7 7 7 1 7 7 J J J A J J 

K EK 3 5 3 7 2 6 7 6 3 5 6 J J J A J J 

K EK 3 7 2 7 1 7 7 7 2 5 7 J J J MS J J 

K EK 3 7 3 7 4 7 7 6 3 7 7 J J J A J J 

K EK 3 6 3 7 5 7 7 7 3 7 7 J J J MS J J 

K EK 3 5 2 7 3 6 7 4 2 5 7 J J J R J J 

K EK 3 6 3 7 5 7 7 7 3 7 6 J J J MS J JN 

K EK 3 3 1 7 3 6 7 5 2 6 6 J J J R J J 

K EK 3 5 4 7 5 7 7 7 4 7 7 J J J MS J J 

K EK 3 6 3 7 6 7 7 6 3 7 7 J J J MS J J 

K EK 3 5 3 7 4 7 7 6 3 7 7 J J J MS J J 

K EK 3 4 1 7 5 6 7 5 1 6 7 J J J MS J J 



76 
 

Informanter Textkategorier Fråga 6–7 

KÖ GP ÅR A B C D E F G H I J 6 7 8 9 10 11 

K EK 3 4 5 7 1 7 7 5 5 4 7 J J J MS J JN 

M EK 3 3 1 7 6 7 7 6 3 6 6 J J J MS J J 

M EK 3 3 4 7 5 7 7 7 4 7 5 J J J A J J 

M EK 3 7 4 7 7 7 7 7 4 7 7 J J J R N J 

M EK 3 6 4 7 6 7 7 6 3 6 7 J J J A J J 

M EK 3 4 1 7 4 6 7 6 1 6 7 J J J O J J 

M EK 3 3 4 7 5 7 7 7 4 7 7 J J J R J J 

M EK 3 3 3 7 5 6 7 6 2 6 7 J J J A J J 

M EK 3 5 3 7 6 7 7 6 3 7 7 J J J MS N J 

- EK 3 7 1 7 7 7 7 7 1 7 4 J J J R N J 

- EK 3 7 2 7 6 7 7 7 1 7 7 J J J A J J 

- - - 5 1 7 4 7 7 5 2 7 7 J J N A J J 

- - - 7 4 7 5 7 7 7 4 7 7 J N N R N J 

- - - 4 3 7 4 7 7 5 3 6 7 J J J O J J 

- - - 5 2 7 4 6 7 5 2 5 7 J J J MS J J 

- - - 7 5 1 6 4 5 6 6 6 1 J N N A N J 

- - - 3 1 7 1 7 7 6 1 6 7 J J J A N J 

- - - 6 1 7 6 7 7 7 1 7 6 J J J MS J N 

- - - 3 4 7 3 7 7 7 2 7 7 J N N A J J 
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Bilaga 9 

Tabell 4 Lärarnas resultat på individnivå 

*  Endast en informant 

KÖ  Kön 

HO  Huvudområde 

ÅY  Antal år i yrket 

K Kvinna 

M Man 

N Neutral 

ES Estetämnen 

MA Matematik 

SA Samhällsämnen  

SV Svenska 

J Ja 

N Nej 

JN Ja och nej 

R Regelbundet 

O Ofta 

MS Mer sällan 

A Aldrig 

Informanter Textkategorier Fråga 6–7 

KÖ HO ÅY A B C D E F G H I J 6 7 8 9 10 11 

K SV 2 5 4 7 7 7 7 7 3 7 7 J J J O N J 

K SV 14 4 3 6 4 6 7 6 4 6 6 J J J A N J 

K SV 15 4 4 7 4 7 7 7 4 7 6 J J J R N N 

K MA 8 7 4 7 5 7 7 7 5 7 7 J J J R - - 

K SA 2 6 5 7 5 7 7 7 5 7 7 J J J MS N JN 

M MA 5 5 4 7 6 7 7 7 3 7 6 J J J MS J J 

M MA 8 6 5 7 6 6 7 6 6 6 7 J J J MS - JN 

- ES 8 6 6 7 6 7 7 7 6 7 7 J J J R N N 

 


