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Abstract 

Studien fokuserar på ungdomars sms och chattspråk och dess påverkan på deras textproduktion i skolan. Här har 

28 berättelser skrivna av elever i årskurs 6 (12 år) analyserats och detta utifrån kraven i en bedömningsmatris 

baserad på de nationella proven i svenska utgiven av Skolverket 2012. Resultaten visar att eleverna inte använder 

sms-språk i sina berättelser, dock har vi sett att de ofta skriver som de talar i sina berättelser. Det visar sig även i 

analysen att stor bokstav och skiljetecken saknas i många av elevernas texter 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av sms-och chattspråk i elevers skriftspråk 

genom att undersöka 28 berättelser skriva av elever i sjätte klass. Berättelserna har analyserat 

utifrån bedömningsmatrisen som är kopplat till nationella provet i svenska för årskurs 6. Det 

har även genomförts intervjuer med grundskolelärare i svenska med lång erfarenhet för att ge 

en kunskap om hur elevers skriftspråk har förändrats över tid. Resultatet visar i de 

genomgångna berättelserna att eleverna sällan använder sig sms- och chattspråk i sin 

textproduktion utan det som framträder är användningen av talspråk. 
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1. Inledning 

“Hej!  :) vgd? <3” 

“gejmat cod m Gurra?” 

” najs, yolo ” 

 

I vardagen möter barn och ungdomar olika typer av texter i tidningar, bloggar, böcker, 

instruktioner och sms. Varje texttyp har något som kännetecknar den och sms är den texttyp 

som skiljer sig mest från övriga texttyper genom att den ofta skrivs med förkortningar och 

emojis, vilka det inledande utdragen är exempel på. Sms- och chatt-språket erbjuder en snabb 

kommunikation och används dagligen av såväl barn och ungdomar som vuxna.  

Många barn och ungdomar smsar, chattar, samt delar bilder med kortare texter och emojisar 

mellan varandra på ett sätt som tidigare inte funnits tillgång till. Enligt PTS1 rapport, Svensk 

Telekommarknad första halvåret 2016, skickades det i Sverige mer än 7 miljarder sms och 

mms2, där inräknades inte andra meddelande-appar3 som används frekvent av unga. Vi har sett 

under vår verksamhetsförlagda utbildning på skolor, att både emojisar4 och förkortningar av 

ord5 förekommer i elevers texter. 

 

Studiens övergripande syfte är att få ökad kunskap om elevers skriftbruk vilket undersöks 

genom att analysera om elevers textproduktion i årskurs 6 influeras av sms- och chattspråk och 

i så fall på vilket sätt. Denna studie fokuserar på ungdomars sms och chattspråk och dess 

påverkan på deras textproduktion i skolan. Beror detta på att eleverna använder sig av sms-

språk dagligen, samt att de ännu inte lärt sig skrivreglerna och därigenom påverkas deras 

resultat i skolan? Skulle en faktor kunna vara att unga skriver mer sms där mobiltelefonens 

autokorrekt-funktion hjälper eleverna att stava samt rätt felstavade ord. I läroplanen för målen 

i svenska i årskurs 6 går det att läsa 

 

... undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

                                                           
1 Post- och Telestyrelsen. 
2 Bild tillsammans med text. 
3 Ex WhatsApp, Messanger. 
4   <3 
5 Lol, vgd, cs ql. 
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sammanhang och för skilda syften och genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i 

olika slags texter och genom skilda medier. 

(Läroplan i svenska, Skolverket 2017) 

 

Vi har valt att undersöka detta genom att analysera första utkastet på berättelser skrivna av 

elever i årskurs 6. Utifrån dessa ska vi försöka se hur den språkliga strukturen ser ut och ta 

reda på elevernas förmåga att skilja på de olika skriftspråken. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att få ökad kunskap om elevers skriftspråksanvändning genom att 

undersöka om elevers textproduktion i årskurs 6 är influerat av sms- och chattspråk och i så 

fall på vilket sätt. 

 

 Har sms-och chattspråk en inverkan på elevers textproduktion i årskurs 6? 

 Om sms-och chattspråk inverkar på elevers textproduktion, på vilket sätt synliggörs 

det?  

 

1.2 Disposition 

Studien disponeras i kapitel. I studiens första kapitel, inledning, presenteras studiens syfte och 

frågeställning, bakgrund samt intresset för studien. Vi beskriver även de termer som används i 

vår studie som kan vara svårförståeliga. I kapitel två gör vi en översikt av tidigare forskning av 

relevans för studien. I det tredje kapitlet redogör vi metod, material och tillvägagångssätt för 

studien. Vidare i kapitel fyra går vi igenom resultatet, redovisning av analys så som elevtexter 

samt lärarintervjuer. I kapitel fem, sammanfattas studien och i kapitel sex avslutar vi med en 

diskussion på studien samt en vidare forskning. 
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1.3 Begreppsförklaringar 

I studien används ett flertal ord och uttryck som förklaras här för att få en bredare förståelse för 

de olika begreppen.  

 

Sms - Ordet Sms står för “short message service” och används för att skicka textmeddelande 

mellan mobiltelefoner. Sms skrivs med korta ord och har ett begränsat utrymme på 160 tecken. 

För att få plats med all information finns det förkortningar, och emoji. Exempel på dessa 

förkortningar kan ses i bilaga 1. 

 

Chatt- konversation med personer vid datorer som är uppkopplade på internet. 

 

Språkbruk- Uttryckssätt, när en person eller personer använder språket i ett vist sammanhang. 

 

Ungdomsspråk- ”Tjena bror!”, ”Tjeeenare Mannen", "Tjabba" ”Yolo” 

 

Emotions/smileys- Uttryckssymboler. Exempel på detta    <3 :-)  
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2. Litteraturöversikt 

I följande kapitel presenteras först det perspektiv som representerar inlärning. Vidare 

presenteras nationella prov och hur de hjälper lärare i bedömning av elever. Under svenska 

språktyper presenteras standardspråk, skriftspråk samt ungdomsspråk. Avslutningsvis klargörs 

vad sms- och chattspråk är samt vad som är tydligt för denna språktyp.  

 

2.1 Teoretiska perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet utgår man ifrån att lärande sker i integration med andra elever. 

Säljö (2000) menar att människor lär sig av varandra i sociala samtal och samspel, exempelvis 

genom sms och i klassrummet. Han hävdar att människor inte kan avhålla sig från att lära. 

 

Människor föds in i och utvecklas i ramen för samspel med andra människor. 

Alltifrån begynnelsen gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra. 

(Säljö 2000:66) 

 

Språket är ett viktigt redskap i människors lärande. Det är genom språket som kunskapen 

inhämtas, både skriftligt och muntligt, och detta gör att vi redan som spädbarn är kommunikativ 

med andra människor. På så vis delar vi erfarenheter med varandra och det är även ett redskap 

för tänkande. Det sociokulturella perspektivets tydligaste kännetecken är att människan inte är 

en viljelös mottagare utan en aktiv deltagare i sitt lärande. 

Vygotskij (1978) menar att den proximala utvecklingszonen, för ett barn, sker i samspel med 

andra mer kompetenta barn som klarar av att lösa problemet tillsammans. När barnet sedan 

ställs med liknande uppgift kan barnet klara uppgiften individuellt eftersom barnet har skapat 

sin kunskap genom samspelet med andra barn. Detta kallas enligt Vygotskij appropriering 

(Säljö 2000). 

 

2.2 Nationella prov 
Nationella provet fungerar, enligt Skolverket (2017), som ett stöd för lärarna samt hjälpredskap 

till likvärdig bedömning och betygssättning av alla elever i den svenska skolan. Detta för att 

kunna ge underlag till en utredning i vilken omfattning kunskapskraven utförs på skolnivå, 

huvudmannanivå och nationell nivå. I årskurs 3 genomförs nationella prov i matematik och 

svenska. I årskurs 6 och 9 genomförs nationella prov i engelska, svenska och matematik samt i 
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årskurs 9 tillkommer prov i ett av Naturorienterande6- och samhällsorienterandeämnena7. Även 

vissa kurser på gymnasiet genomför nationella prov och de förekommer även inom kommunal 

vuxenutbildning och SFI8. Vidare menar Skolverket (2017) att nationella prov kan bidra till att 

precisera ämnes- och kursplanerna, och därigenom få en ökad måluppfyllelse för eleverna i 

skolan. Skolverket (2017) menar att nationella prov inte är ett examensprov utan en del av 

lärares samlade fakta om elevers förkunskaper. Regeringen styr vilka ämnen, årskurser och 

skolformer som nationella prov ska utföras i. De nationella proven kan bedömas både 

summativt och formativt enligt Skolverket (2017). Den har främst en summativ funktion, där 

läraren kan se vad eleven kan och vad eleven måste jobba vidare med. Nationella prov används 

också som en avstämningspunkt i slutet av årskurs 3, 6 och 9 för att visa vilka kunskaper en 

elev har i de ämnen som nationella proven genomförs i. Nationella prov genomförs varje år och 

de är belagda men sekretesslagen9 på grund av att delar av gamla nationella prov återanvänds 

under ett antal år. När nationella proven uppdateras kan gamla nationella prov användas som 

repetition eller likande. Den bedömningsmall (bilaga 2) som används i denna studie är inte 

längre belagd med sekretess. 

2.3 Svenska språktyper 

Skriftspråket lever i dag alltmer avskilt från talspråket och är ett språk för ögat och inte för 

högläsning menar Greggas-Bäckström (2011). Det nya skrivandet i elektroniska medier såsom 

sms, chatt och e-post har gjort att vi skriver på ett helt annat sätt idag än vad vi gjort tidigare. 

Skriftspråket är monologiskt, beständigt, genomtänkt medan talspråket karaktäriseras på ett mer 

motsatt sätt av att det är dialogiskt, snabbt, impulsivt och obehindrat till tid och rum. Med de 

nya kommunikationsmedierna10  har vi fått en ny skriftspråklig mellanform som är dialogisk, 

impulsiv, ofta snabb och obehindrat till tid och rum (Greggas-Bäckström, 2011). 

 

Enligt Kotsinas (2004) är standardspråk inte helt tydligt utan beskrivs ofta som ett neutralt språk 

utan direkta dialektala influenser. Standardspråk har normalt sina rötter i överklassens 

omgivningar och har därför framstått som ett mönster för hur man bör tala. Vid beskrivning av 

språk utgår man vanligen från skriftspråket eller standardspråket för hur man ska skriva och 

tala. Det bedöms vanligen inte av språkbrukarna utan de regler som finns bestämda (Kotsinas 

                                                           
6 Kemi, fysik, biologi och teknik. 
7 Historia, religion, geografi och samhällskunskap. 
8 Svenska för invandrare. 
9 Skolverket, https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/sekretess 2017-03-29. 
10 sms, chatt och e-post. 

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/sekretess
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a.a.). Standardspråket behövs både i arbetsliv och studierna där skolans viktiga uppgift är att 

lära ut standardspråket i språkundervisningen. Det är viktigt att inte döma det språk ungdomarna 

använder för att ungdomarna inte ska vända sig mot standardspråket. Ungdomstiden är 

begränsad, och i takt med att ungdomarna närmar sig vuxenlivet gör att det samtidigt växer in 

i en social och geografisk värld. Detta gör att språkinfluenserna blir fler och att standardspråket 

tar mer plats istället för ungdomsspråket. (Kotsinas a.a.) 

 

Ungdomars språk, situation, och syn på samhället förändrades drastiskt redan på 90-talet enligt 

Kotsinas (1997). Förändringarna har påverkats av generationens ungdom, genom 

globaliseringen av samhället samt uppkomsten av nya medier såsom internet och tv. 

Språkförändringar börjar oftast bland ungdomar vilket inom språkforskningen brukar benämnas 

som språkligt skapande. Många ungdomar söker grupptillhörighet med andra, därför påverkar 

även grupptryck på hur ungdomar talar. Den kognitiva mognaden kan även påverkan hur 

ungdomar uttrycker sig jämfört med vuxna. Ungdomar har inte heller samma livserfarenhet 

eller vana att anpassa sitt språkbruk efter den dagsaktuella textomgivningen Kotsinas (a.a.). 

Inom ungdomskulturforskningen avgränsas ungdomsperioden till åldrarna 13-24 år, med 

bakgrunden om att puberteten och åldern när västerländska unga individer vanligtvis brukar 

vara redo att ge sig ut i arbetslivet efter en färdig utbildning. Inom språkforskningen är 

ungdomsperioden inte lika utarbetad, möjligen kan tänkas att just tonåren spelar en mer central 

roll Kotsinas (a.a.). Under de år som gått mellan Kotsinas böcker har en hel del förändrats 

framförallt gällande ungdomars plats som förändrats i takt med samhället. Kotsinas (2004) 

förklarar genom nyare forskning att ungdomsspråket utanför klassrummet inte tidigare varit 

lika uppmärksammat. Kotsinas (2004) påpekar att ungdomstiden är en mycket betydelsefull del 

i livscykeln där individers attityder och plats i samhället påverkats.  Språkbruket har utvecklats 

och påverkats annorlunda än vad det gjorde under tidigare år och därför är det inte möjligt att 

bedöma ungdomsperioden och dess språkbruk som en snabbt övergående fas menar Kotsinas 

(a.a). 

 

Det informella språket har sedan 1970-talet haft en pågående progress mot att, i både tal och 

skrift, få ett ökat bruk av vardagliga ord såsom slang, svordomar och även dialekter menar 

Språkrådet för Svenska institutet (2013). Språkrådet11 menar på att personliga tilltal blivit mer 

                                                           
11 Svenska institutet. 
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normala och användbara, såsom tilltal med, “du” och “förnamn” i stället för “Ni”, “titel” eller 

“efternamn” detta beror på att samhället blivit mer jämställt. 

 

Det svenska språket idag har fler låneord från andra språk än för ett par decennier sedan. Det 

kan bero på att det finns runt 200 modersmål i Sverige enligt Svenska institutets språkråd 

(2013). Det finns sociolekter12 vilket innebär att det är språkliga drag från olika språk, till 

exempel ord som keff13 och, aina14. Ett annat drag är utelämning av prepositioner och andra 

innehållstomma formord som ”De låg sängen” istället för ”De låg på sängen” och förenklad 

ordföljd som ”Då han kom inte” med ”Då kom han inte”. Sådana sociolekter kan även användas 

av ungdomar som saknar invandrarbakgrund. Detta stöds av Hård af Segerstad (2003) att det är 

vanligt att utelämna det som anses vara självklart som till exempel, ”Ska vi träna i morgon? 

skrivs istället ”Träna i morgon?”. Språkrådet15 menar även att engelskan har fått ett större 

inflytande på svenskan, vilket menas att svenskan lånar in allt fler engelska ord och uttryck. De 

flesta lånade ord får en försvenskad stavning och böjning som exempelvis orden, mejl, dejt och 

skanna. Vidare menar Svenska institutet (2013) att det allvarligaste problemet är 

domänförluster, när man endast använder engelska inom ett specifikt område, inom bland annat 

högre utbildning, forskning, teknik eller naturvetenskap. Även på annat håll såsom reklam och 

ungdomskultur används engelska språket betydligt mer. Språkrådet (2013) hävdar att det även 

kommer bli en ökad parallellspråkighet mellan svenska och engelska språket på allt fler 

områden i Sverige. 

 

2.4 Sms- och chattspråk 
Genom historien har kommunikation skett på olika sätt, alltifrån brev och telegram till dagens 

IT-samhälle där sms- och chattjänster är ett av många sätt att nå varandra. Det går att dra vissa 

likheter mellan telegram och sms, eftersom mycket information skulle rymmas på ett begränsat 

utrymme. Användning av mobiltelefonen är något som hör till vardagen för de första idag och 

detta har blivit människans vanligaste sätt att kommunicera (Bolin 2010 & Triotta 2015).  När 

ungdomar ska kommunicera med varandra väljer de sms före telefonsamtal (Plester, Wood & 

Bell, 2008). ). Bellander (2011) stöder detta genom att visa på att vi ofta väljer att skicka ut ett 

                                                           
12 Sociolekt är ett sociolingvistiskt uttryck, som syftar på den språkliga variation som utmärker en social grupp 

som exempelvis förortssvenska, Rinkebysvenska, Rosengårdssvenska. 
13 Dålig. 
14 Polis. 
15 Svenska institutet. 
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sms eller ett mejl med inbjudningar istället för att som tidigare ringa eller skicka 

inbjudningskort med posten. 

 

Svenskan är ett språk som förändrats långsamt och det är hög läs- och skrivkunnighet i Sverige 

men sedan början av 1970-talet har vårt språk förändrats när det kommer till hur vi 

kommunicerar med varandra. Något som har skett efter mobiltelefoner och datorernas intåg är 

att det skrivs mer vardagligt (Bellander 2011). Beroende på vilken roll vi har, exempelvis 

förälder, kollega eller kompis, så formas språket därefter. Ett exempel på hur talspråk i 

skrivform kan se ut presenteras nedan 

 

Åh, baby! Jag saknar dig verkligen med, sjukt mycket! Ikväll åt jag middag på 

restaurang med Sandra i sthlm, det var underbart! Och jag vill träffa dig igen 

snart också, jag vet bara inte när. Jag har rest runt i södra Sverige sen Rättvik, 

och nu är jag hemma tills på måndag då jag ska tillbaka till Småland… Själv då? 

PUSSKRAM! 

(Bellander 2/2011) 

 

Vid skrivandet av personliga meddelanden blir språket mer likt talspråk och är inte 

förkortningar som f1 ql16 och smileys17 utan snarare användningen av interpunktioner och 

skiljetecken som används för att förmedla budskapet i den text som skrivits. Hälsningsfraser 

och stor bokstav som kan ses i formella brev används sällan i en sms-konversation (Bellander 

2011). Detta stöds av Hård af Segerstad Hasselgren (2003) som menar att skriftspråket som 

återfinns i sms ofta är talspråkshärmande och att de, precis som talspråket, kan utelämna 

verbändelser, hjälpverb och pronomen. Hård af Segerstad (2003) hävdar att en av anledningarna 

till varför förkortningar blivit ganska vanligt inom sms-skrivande beror på att ord stavas som 

det låter och det sparar både tid, utrymme och ansträngning när man  skriver sms.  I motsats till 

att utesluta bokstäver, vokaler, skiljetecken och mellanslag, så kompletteras en del sms med 

emojis och symboler. Det innebär att personen som skrivit sms:et väljer att använda ansiktslika 

symboler för att  förklara en känsla samt gör dt enkelt för sig själv att uttrycka sig utan ord. 

 

Ett annat karakteristiskt drag är avsaknaden av intonation och kroppsspråk i sms- och 

chattspråk. Hård Af Segerstad (2002) menar att vid personlig kontakt inkluderas både röst 

                                                           
16 Fett kul. 
17   
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kroppsspråk i kommunikationen. Detta är viktiga delar för att kommunikationen ska kunna ske 

utan missförstånd. När du skickar sms, chattar eller skriver mejl tar det längre tid och textplats 

för att få personen som läser att förstå precis hur du tänker (Hård Af Segerstad 2002). Detta 

stöds av Lundberg, Lotzke och Blanche (2015) där avsaknaden av se den andre personens 

kroppsspråk gör att det krävs en emoji för att kunna uppfatta känslan korrekt i den textuella 

världen. Emotions eller emojisar är något som datoranvändare uppfunnit för att kompensera 

och komplettera skriftspråket (Bellander 2010). Det är liggande ansikten som sammansätts av 

olika tecken på tangentbordet. Emojis är ingen nyhet, det förekom redan på 1400-talet i 

medeltida manuskript för att förklara känslor (Tirotta, 2015). Emojisar återkommer även i 

morsespråket och enligt National Telegraphic Review and Operator’s Guide använde de sig av 

olika siffror för att beskriva känslor, exempelvis betydde 73 ”love and kiss” (Tirotta, 2015). 

 

Den första emojin som skrevs i IT-sammanhang, 1982, skickades på grund av att människor 

upplevde att de inte förstod sarkasm eller skämt i det skrivna språket.  

 

I propose the following character sequence for joke markers: :-). Read it sideways. 

Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given 

current trends. For this, use: :-( 

(Triotta 2015:16) 

 

Crystal (2008) hävdar att emojisar inte kan liknas med de egyptiska hieroglyferna eftersom de 

visar både en föreställning och ljud. Egyptiska hieroglyfer och sms-språk påminner om 

varandra eftersom det båda kan liknas med en rebus där originalmeddelandet inte längre består 

av ord utan av symboler blandat med ord. Rebus kommer från latinets ”non verbis sed rebus” 

och betyder inte med ord utan med symboler (Crystal, 2008). 

 

 

 

 

 

 



Att skriva som man talar 

13 
 

3. Metod 
I detta kapitel presenteras först de metoder samt vilket forskningsmaterial som använts i 

undersökningen av sms-språk i elevtexter. Vidare presenteras urvalet av klasser, elever och 

lärare och avslutningsvis genomförandet av elevuppgiften samt lärarintervjuerna. 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Enligt Johansson & Svedner (2006) är en kvalitativ intervju att fördra som det mest användbara 

sättet att få fram information. Den stora fördelen med en kvalitativ intervju är att det endast är 

huvudområdena som är bestämda men intervjufrågorna kan sedan variera från den ena intervjun 

till den andra. På så sätt går det att få, utifrån varje individ som intervjuas, så innehållsrikt 

material som möjligt. Det är vanligt att intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas och på 

så sätt går det att få med tonfall och pauser i analysen vilket kan ha en viktig roll för resultatet 

samt att de kan används som minnesanteckningar Johansson & Svedner (a.a). I denna studie 

valdes kvalitativa intervjuer med lärare, för att få större perspektiv på hur elevers smsande kan 

ha påverkat skriftspråket. 

 

3.2 Urval elevtexter 
För att kunna undersöka hur sms- och chattspråk påverkar elevernas textproduktion på 

mellanstadiet skickades en förfrågan om medverkande ut till sex klasslärare på två skolor i 

Västerbotten enligt närhetsprincipen. Studien riktar sig mot årskurs 6 på grund av att de 

eleverna har kommit längre i grunderna för skrivregler samt att de använt mobiltelefonen längre 

och mer än elever i årskurs 4. Av de berättelser som valdes ut för analys valdes en av dessa 

berättelser bort på grund av att den är skriven endast med dialektalt språk och går därför inte 

att göra en rättvis analys av. I studien analyseras därför 28 berättelser.  

 

3.3 Urval intervju 

Inför lärarintervjun tillfrågades lärare, med minst tio års jobberfarenhet som lärare, genom egna 

kontakter i gällande årskurs, vilket två tackade ja till att delta i. Vi valde att intervjua lärare som 

hade minst 10 års erfarenhet då dessa lärare skulle kunna jämföra huruvida elevers 

skrivkunskap utvecklats genom åren. Namnen på lärarna är fiktiva. 
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Gunnar har 32 års erfarenhet som utbildad grundskolelärare för årskurs 4-6. Han arbetar på en 

F-6 skola i Västerbotten. 

Klas är utbildad 7-9 lärare och har jobbat som lärare i 24 år. Han jobbar på en 6-9 skola i 

Västerbotten.  

 

3.4 Genomförande av studien 

Två klasser tackade ja till att delta i studien varefter elever och lärare delgavs information om 

studiens tillvägagångssätt, samt att när studien är klar kommer berättelserna att raderas. 

Uppgiften delades ut i de två klasserna på 21 respektive 17 elever, där deltog 14 killar och 15 

tjejer. För att se hur eleverna påverkats av sms-språket skulle de skulle skriva en berättelse på 

ca 300 ord. Fokus på berättelsen ligger på mitten och slutet eftersom eleverna ges fyra olika 

”börjor”18 att välja mellan. Detta för att motivera eleverna till att skriva. Eleverna fick sedan 

skriva fritt utan att tänka på rättstavning, skrivregler eller formuleringar. Eleverna fick max två 

lektioner, 80 minuter totalt, på sig att skriva klart berättelsen och eleverna fick ingen respons 

på sina texter. Lärarna deltog endast som stöd och för att upprätthålla ordningen i klassrummet. 

Början på berättelserna är tagna från lektion.se. som är en internetsajt där lärare lägger upp 

lektioner och idéer i olika ämnen, se bilaga 3. Eleverna skrev sina berättelser på dator, och 

ombads stänga av rättstavningsfunktionen samt ignorera de rödmarkeringar som kunde uppstå 

i berättelsen.  

 

Lärarintervjuerna genomfördes utifrån de frågeställningar som skrivits, se bilaga 4. Författarna 

genomförde varsin intervju på de skolor där lärarna jobbade, där intervjuerna spelades in för att 

kunna transkribera samt analysera materialet. Därefter jämfördes det transkriberande 

materialet. 

 

3.5 Bedömningsmall och analys av textuppgiften 

Frågeställningen i studien var att få fram i vilken utsträckning inverkar sms-och chattspråk på 

elevers textproduktion i årskurs 6 samt om sms- och chattspråk inverkar på elevers 

textproduktion och på vilket sätt det synliggörs? Elevberättelserna bedömdes utifrån en 

bedömningmatris, se (bilaga 2) och är hämtad från nationella provet i svenska 2012. Matrisen 

                                                           
18 Inledningar på berättelser. 
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är kopplad till Skolverkets läroplan och de mål som elever ska ha uppnå i årskurs 6 för att klara 

betyget E. Berättelserna analyserades för att kunna utröna om elevernas skriftspråk i 

skolsituationer har påverkats av sms-skrivandet. Utifrån bedömningsmatrisen studerades det 

om användandet av förkortningar, emojis. avsaknad av interpunktion samt förekom.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien baserades på de tre krav som ställs på forskningsetiska överväganden för humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning. Informationskraven är följande, samtyckeskravet, 

konfidentiellkravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). 

Alla deltagare fick information om att medverkandet var frivilligt. De blev även informerade 

om att de insamlade uppgifterna enbart skulle användas i syfte i vår studie och inget annat. 

Innan intervjun genomfördes godkände de tillfrågade lärarna att intervjuerna spelades in samt 

att de informerades att allt inspelat material skulle raderas efter avslutad studien. Vidare 

informerades lärarna att alla uppgifter i studien hanteras anonymt och att vi skulle använda oss 

av fiktiva namn. Slutligen informerades de om att alla uppgifter som framkommer ur intervjun 

endast kommer användas för studien och inte för andra syften. 
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4. Resultatredovisning 
Här presenteras studiens resultat av sms- och chattspråket inverkan på elevernas skriftliga 

berättelser samt lärarnas intervjuer. Bedömningsmatrisen täcker inte in alla delar av berättelsen, 

nedan listas särskrivningar, talspråk (dialektalt) och ord som är typiska för sms- och 

chattspråk.  När det skrivs om bedömningsmatrisen i resultatdelen är det alltid Skolverkets 

bedömningsmall som det utgås ifrån (Skolverket 2017). 

 

4.1 Spår av sms- och chattspråk. 

Intervjuerna och textanalysen visar att det finns olika synsätt på förekomsten av sms- och 

chattspråk i elevers skrivna texter. Lärarna Klas och Gunnar beskriver att dem inte märker några 

spår av sms- och chattspråk i elevers texter. 

 

”Jag upplever inte att jag råkar ut för det här när jag läser vad de har skrivit. Det kan ju också ha och 

göra med att när de skrev för hand så skrev de mer förkortningar men nu är det ju datorn och de har ju 

rättningsprogram”   

 

”Men det är inget annat jag har märkt. Vid ett tillfälle arbetade vi med texter och förkortningar, och då 

stod det omg vilket betyder omgående, och så var det en tjej i klassen som fråga om det betydde oh my 

God? Men jag ska ärligt säga att det inte är något jag märkt av annars.” 

 

De skriftliga berättelserna å andra sidan visade exempel på spår av sms- och chattspråk 

såsom“… men det kan jag ju såklart nt avslöja för då blir berättelsen inge spännande.” och 

“smaragdgröna ögon på ngra sekunder” “Roger går ti sitt rum och fortsätter spela cs.”. När 

elever använder nt, ngra, ti, cs är detta förkortningar som är typiska för sms- och chattspråk. 

Klas poängterar dock “När internet var färskare, nyare, då var det oftare jag såg.. jag man 

skriver inte också utan man skriver oxå, så det går av bara farten. Vi upplever att det är väldigt, 

väldigt lite om det är nu. Dom skiljer på dom här olika sakerna.” 

 

Även om lärarna inte ser spår av sms- och chattspråk, poängterar Gunnar att “När de skriver 

sms och chatt är det få som bryr sig om stor och liten bokstav. Man bryr sig väl mindre och 

mindre om stavning också stavningsförmågan över tid har blivit sämre för varje år. Generellt 

på ca 10 år har den försämrats” samtidigt som- ”avståndet mellan dem som skriver riktigt och 

dem som skriver riktigt dåligt, det känns som att det ökar.” Exempel som stärker Gunnars 

uttalande är när stavningsfel i de analyserade elevtexterna som blir synliga och det är 

särskrivning av ord som används dagligen som exempelvis “jätte varmt”, “lila syster”, “igen 

stans”, “där ifrån”, “allt så”, “bil turen” till ord som eleverna inte använder lika ofta exempel 
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“kik hålet”, “i hoprullad”, ”gnagare kött”, “hare kött”, “slalom pjäxorna”, “bus ringare”, “kål 

svart”, “tvätt stugan” 

 

Klas säger “När internet var färskare, nyare, då var det oftare jag såg.. jag man skriver inte 

också utan man skriver oxå, så det går av bara farten. Vi upplever att det är väldigt, väldigt 

lite om det är nu. Dom skiljer på dom här olika sakerna.” 

 

Vad gäller skriftspråket menar Gunnar att “ man ser talspråk i skrivspråket. Som till exempel, 

hon spelade basket 3 gånger i veckan så skrivs det hon spela basket 3 gånger i veckan.” 

Exempel i berättelserna är 

“men då tar jag och låser så dom int kommer in”, “dom sa att mormor bara hade trillat” och 

“då springer kim in på polis stationen och där liger poliserna å sov men då väck kim dom” 

 

4.2 Textens struktur 

Båda de intervjuade lärarna poängterar liksom bedömningsmatrisen för nationella prov att 

kravet på en tydlig uppbyggnad av berättelsen, en struktur. Berättelsen ska vara skriven från ett 

berättarperspektiv samt att texten ska innehålla sambandsord och antydan till styckesindelning 

Gunnar talar om den röda tråden ”... Det är det viktigaste, att kunna skriva en text som andra 

människor förstår som en röd tråd som hänger ihop, ” Trots variationer i strukturen innehåller 

alla 28 berättelserna en handling som följer en röd tråd som exempelvis  

 

Hela hennes mage drog ihop sig. Hon hade aldrig känt sig så rädd förr. Hon smög fram till dörren och 

kikade i kikhålet, fast det var ingen där. Hon tänkte en massa tankar just då. Hon gick och satt sig framför 

tv igen, två minuter senare ringde det igen och handtaget får upp och ner som att någon hade försökt 

öppna. Hon ringde till sin pappa men teckningen försvann. Tv´n var fortfarande igång, hon la sig i soffan 

och duckade. 

 

Den här gången låter det som om ljudet kommer från mammas och pappas sovrum. Han stänger av 

musiken för att lyssna vart knackningarna kommer ifrån. Han lyssnar noga. Han hör att någon skriker 

något diffust. Personen som skriker låter arg på rösten och Roger känner sig ännu mer rädd. Han provar 

att ringa sin mamma igen. Inget svar men nu hör han ett nytt ljud. Det är ett durrande ljud som kommer 

från köket. Han smyger dit och stirrar ner i mobilen på väg ti köket. När han tittar upp så ser han att 

mammas mobil ligger där och att det är den som ringer. Bredvid mobilen ligger hans mammas 

nyckelknippa med jobbnyckeln och bilnyckeln. Han lyssnar noga och hör att någon skriker hans namn. 

Han går sakta ti vardagsrumsfönstret och när han långsamt drar upp rullgardinen ser han sin mamma stå 

där ute. 

 

Det var en gubbe som heter Jan han tänkte åka till Syrien. Han hade bokat flyg och packat resväskan och 

i resväskan hade han solkräm, t-shirt, och korta byxor. Han tog taxin till flyget och sen åkte han till Syrien. 

När han hoppade av flyget kände han att det var jätte varmt. Han for till ett hotell och reserverat ett rum. 
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Sen gick Jan och hade lämnat väskan och sen gick han ut till en stad med plånboken. Han undersökte 

först vad som var omkring sen gick han på en restaurang och köpte en bläckfisk. Han åt upp bläckfisken 

efter gick han upp till hotellet och sov. När Jan hade vaknat så for han till en affär och köpte frukost. 

 

4.3 Språklig medvetenhet och korrekthet 

Enligt bedömningsmatrisen för nationella provet samt läroplanen i svenska (Skolverket 2011) 

krävs det att ordvalen i berättelsen ska visa variation, meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, 

texten går att förstå, och tempusbruket stör inte förståelsen. I kunskapskravet gäller följande 

 

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak 

fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven 

grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss 

säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande 

beskrivningar och enkel handling. 

(Kunskapskrav i svenska årskurs 6, Skolverket 2011) 

 

Klas tycker “Att eleverna vågar uttrycka sig våga skriva saker och ting som de vill säga istället 

för tänka så mycket på om man stavar rätt, eller blir det här bra, mer förutsättningslöst.” som 

exempel  

 

… han kollar genom fönstret han smygger ned och så bankar det på dörren jag vågar inte öppna men då 

tar jag och låser så dom int kommer in men då tänker om jag tar en stekspana så låser jag upp ser att det 

är en med en mask så jag höjer stekpanan och svingar men han skriker och säger jag skulle bara skräma 

dig det är ju din kompis albert jag hoppas att jag får komma in. 

 

Så ska hon äta lunch snart så Hellen frågar vad ska vi äta till lunch frågar Hellen? Mamma och pappa 

svarar vet inte vi kanske kan äta pannkakor vad tycker du Hellen? Hellen svarar ja det är gott men vad 

ska min valp äta? Vet inte pappa kan fara och kolla vad för hundmat man ska köpa till en hundvalp? Visst 

säger pappan jag ska fara nu direkt så behöver inte valpen bli hungrig så jag drar nu så ses. Pappa far till 

affären och frågar en av personalen. Var har ni kött kotletter och stekar? En av personalen svarar här jag 

kan visa dig var. Här är köttavdelningen så här kan du ringa på den här klockan så kommer det en av 

personalen. Pappan ringer i klockan och det kommer en av personalen av köttavdelningen. Pappa ser en 

av personalen som kommer fram från disken. Personalen säger kan jag hjälpa dig? Pappa säger ja vet du 

vad vargar äter för kött. Vargar brukar äta älgkött, rådjurskött, renkött, bäverkött, hare kött, grävlingskött 

och gnagare kött. 

 

Klas menar också på att “Jag tycker att de har blivit bättre på att uttrycka sig och utveckla. 

Dom vågar skriva mer nu än vad dom gjorde förut.”  

 

Du ska gå till ett hus i utkanten av skogen. Sen ska du ta dig in i huset och leta upp en svart fyrkantig 

låda. I lådan ligger det en ruskigt stark bomb. En nitrolitbomb. Den ska du ta upp med dessa plasthandskar 

som du får av mig och skriva 123423 på knappanelen på bomben. Jag har nämligen tänkt spränga huset 
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men ångrat mig. Pär får plasthandskarna och ger sig iväg. Han hittar ganska snart huset men han kan inte 

se någon dörr. I en tunna står några rör, käppar och ett baseball-trä. Rådig som han är tar han basebollträet 

och slår sönder fönstret. 

 

De fortsatte med att göra klart krossarna. Tio minuter efter var de på väg ut i skogen. De som flög igenom 

skogen hoppade och körde höger och vänster. Men från igen stans flög en pil rakt in i Daniels hjälm och 

han flög av krossen och rakt in i ett träd. Jonatan som körde bakom Danne såg inget för det var jätte 

damigt från när danne krasade så Jonatan såg inte trädet framför honom så han krasade också. Båda bara 

låg där avsinade. När Jonatan vaknade var hans händer fastknutna bakom ryggen och han stod uppe på 

ett stort stup. 

 

I bedömningsmatrisen ska eleven använda sig av stor och liten bokstav med viss säkerhet, 

stavfel får förekomma men får ej störa förståelsen samt relativt få fel i användningen av 

skiljetecken. Detta är något som Gunnar ser tecken på varje dag “... om det märks i deras 

ordinarie skrivandet så märks det tycker jag, nästan för varje år att det är någon fler i varje 

klass som har svårt med att börja med en stor bokstav i en mening.” 

 

då springer kim in på polis stationen och där liger poliserna å sov men då väck kim dom och då säger han 

det är en galen hund och prisis då dödar hunden kim men poliserna dödar hunden och då ringer poliserna 

till ambulansen oc dom får hämta alla döda mensiskor som hade döt. 

 

… han kollar genom fönstret han smygger ned och så bankar det på dörren jag vågar inte öppna men då 

tar jag och låser så dom int kommer in men då tänker om jag tar en stekspana så låser jag upp ser att det 

är en med en mask så jag höjer stekpanan och svingar men han skriker och säger jag skulle bara skräma 

dig det är ju din kompis albert jag hoppas att jag får komma in. 

 

Klas upplever däremot och uttrycker att eleverna känner en ängslan över att skriva  

“Jag upplever att de är väldigt ängsliga inför skrivandet. Osäkerheten som finns inför det man 

ska göra så vill man fråga läraren om det här är bra efter fem rader. Kan jag skriva såhär?” 

 

Kraven i bedömningsmatrisen är att innehållet i elevers texter ska vara begripligt, vara en enkel 

handling, samt enkla gestaltande beskrivningar. Början, mitten, slut ska vara i rätt ordning. 

Nedan ges några exempel på avslutningar i elevernas berättelser  

 

Jag hjälpte pappa och packa skotern och sen packade vi in resten i bilen när vi kom fram i fjällen 

så hade vi jätte kul och trevligt och vi åkte jätte mycket skoter. När vi väl skulle hem så blev jaf 

ledsen och vill till fjällen snart igen. 

 

Ska vi dela stuga med en främmande familj väd är det för dumt? Jag vill inte dela rum med nån 

dum karslok. `Det ordet brukade mamma säga till pappa ibland 
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mannens kompisar hade skickat hunden för att mörda henry men då had henry kvar kött yxan i 

handen henry högg hunden i huvet så hunden dog…. Sen kom henrys föraäldrar hem och dom 

ringde polisen . Henry blev sen bjuden på fika dagen efter hos grannarna, 

dom till huset då så tar som stekpannan nu ska ni få dom slår och det blöder men dom stiker åke 

och albert är klar så går dom upp och spelar men då så kommer mamma pappa och brosan hem så 

frågar dom om albert får sova över och det få han. Sen blir det bra. 

 

4.4 Sammanfattande slutsatser 
Många elever skriver bra berättelser med få influenser av sms-språket. I berättelserna är det stor 

antydan till talspråk, framförallt mycket dialektalt språkbruk. Mobil- och internetanvändandet 

påverkar elevernas skrivande när det gäller användningen av stor och liten bokstav samt 

skiljetecken. Stavningsprogrammen kommer att hjälpa med detta i framtiden tror en av de 

intervjuade lärarna. Förändringar som har skett över tid är att eleverna vågar skriva mer 

personligt men även att stavningen har blivit sämre. Den påverkan som kan ses i elevernas 

skrivande är vissa förkortningar som kan kopplas till sms- och chattspråk, det tydligaste är dock 

att de skriver med talspråk. Det finns en ängslan för att skriva, att det inte ska vara bra nog samt 

att alltid bli bedömd. I flera av texterna kan man se att det handlar om död i någon form. Det 

går att tolka som det enklaste sättet att avsluta en berättelse, eftersom vi sett att eleverna har 

problem med att skriva en lösning och ett slut. De flesta elever kan stor/liten bokstav och punkt 

samt att många berättelser är kräver bearbetning för att vara självbärande. Självbärande innebär 

att det när det inte finns några frågor kring berättelsen. Det finns en början en mitt och ett slut 

samt att berättelsen följer de regler som gäller för just detta moment i svenskan.  
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5. Diskussion 

I resultatet kan vi se att förekomsten av emojisar och ej godkända förkortningar knappt 

förekommer. Det som däremot är framträdande är talspråket. Trots att vi i svenskan bör  skilja 

på talspråk och skriftspråk (Kotsinas 2004). Blir det tydligt i den skriftliga analysen att eleverna 

skriver som de talar. ”Jag såg den snyggaste killen jag nånsin sätt”, ”men då så kommer 

mamma pappa och brosan hem så frågar dom om albert får sova över och det få han. Sen blir 

det bra.” Båda dessa exempel visar tydligt att eleverna skriver som de talar, vilket är något som 

även kan ses i smskonversationer. Resultatet av textanalyserna visar en frekvent användning av 

talspråk men inga spår av emojisar, sms- och chattspråk. I tidigare forskning visar slutresultaten 

som redovisas i Hård af Segerstad Hasselgren (2003) studie, där hon bearbetar hur språket i 

sms har anpassats för att passa just det mediet. Skriftspråket som återfinns i sms ofta är 

talspråkshärmande, och att de, precis som talspråket, kan utelämna verbändelser, hjälpverb och 

pronomen samt att ord stavas som de låter sparas både utrymme, tid och ansträngning. Resultat 

visar också att det är vanligt att punkter och andra skiljetecken är något man väljer bort i sms 

skrivandet, och att även mellanslag ibland uteblir (Hård af Segerstad, 2003). 

En av de intervjuade lärarna menar “Vi upplever att det (förkortningar och emojisar) är väldigt, 

väldigt lite som det är nu. Dom skiljer på dom här olika sakerna.”. Detta innebär att eleverna 

har den kunskap som krävs för att veta hur man skriver till olika mottagare. 

När vi läst igenom berättelserna och analyserat dem efter bedömningsmatrisen för nationella 

prov kommer vi fram till att många av eleverna kan skilja på skrivandet beroende på 

mottagaren, således anpassar de sitt skrivande.  

 

Ett intresseväckande resultat visar att flertal av de berättelserna saknade ett tydligt avslut. I ett 

sms skriver man sällan en längre avslutning utan ofta “vi ses”, pok” eller godnatt”. Bellander 

(2011) menar att när det skickas sms mellan två parter blir det mer intimt och därigenom 

anpassas texten mer för ögat genom smileys eller liknande. I berättelser krävs en ordentlig 

avslutning samt ett slut som knyter ihop säcken för berättelsen och det ska inte lämnas några 

frågor (Skolverket 2011). En av avslutningar vi tittade närmare på var “mannens kompisar hade 

skickat hunden för att mörda henry men då had henry kvar kött yxan i handen henry högg 

hunden i huvet så hunden dog…. Sen kom henrys föraäldrar hem och dom ringde polisen. Henry 

blev sen bjuden på fika dagen efter hos grannarna”. Vi förstår inte vad eleven vill ha sagt med 

den sista meningen. På vilket sätt är det relevant med hundens död och att föräldrarna kommer 

hem. Det är sällan det förekommer någon längre form av avslutning när ett sms skrivs, och 
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frågor som dyker upp är om eleverna har blivit påverkad av att skriva snabba avslut på grund 

av sms-skrivandet? Kan avslutningar vara något som lärare inte lägger samma fokus på som 

inledning eller innehållet av en berättelse. Kan det bero på otydlighet i vad som behövs i en 

berättelses avslutning och att någon dör är det lättaste sättet för berättelsen ska ta slut? 

 

Vid genomförandet av skrivuppgiften för studien ombads eleverna att de skulle ignorera stavfel, 

skrivregler samt att språket inte var det viktiga i berättelsen. De viktigaste var att de skulle 

fokusera på början mitten och slutet, vi ville att alla elever skulle skriva och att de inte skulle 

känna några hinder i sitt skrivande. Vi undrar om detta kan ha påverkat eleverna i deras 

skrivande, och om det fanns fler tydliga krav från exempelvis bedömningsmatrisen skulle 

texterna blivit skrivna på ett annorlunda sätt. Både att de skulle innehålla mindre fel, samt att 

fler elever kanske inte skulle ha klarat av uppgiften. “Att de ska våga skriva utan att bli bedömda 

hela tiden” som en av de intervjuade lärarna uttrycker det, är något som denna uppgift gett 

tyngd till. Eleverna fick skriva helt förutsättningslöst, bara de skrev en berättelse på ca 300 ord. 

Denna uppgift skrevs på datorer och frågan är om detta påverkade hur elever har skrivit sin 

berättelse. Om de skulle ha skrivit för hand uppstår frågan om vi hade sett fler förkortningar 

då? Hade eleverna orkat skriva ca 300 ord?  

“... skrivandet kommer att minska i betydelse, för du har ju iallafall stavningsprogram, .stor 

liten bokstav och skiljetecken kommer det finnas program som hjälper en”(Gunnar). Även om 

de skulle ignorera de orden som blivit rödmarkerade, kanske ordbehandlingsprogrammet redan 

hjälpt till med viss stavning. Ordbehandlingsprogram i dagsläget kan inte hjälpa till när det 

skrivs i talspråk utan visar hur stavningen i svenska språket ska se ut. 

Av erfarenhet vet vi att användningen av datorer som skrivhjälpmedel, blir de elever som har 

läs- och skrivsvårigheter inte utsorterade utan får chansen att visa att även de kan skriva. Med 

en dator kan eleverna fokusera på skrivandet och inte hur bokstäverna ska formas.  

 

Bedömningsmatrisen som använts i denna rapport är hämtad från Skolverket (2011) och de 

kriterier som finns i den är satta för lärarna ska kunna sätta ett betyg på det som eleverna skrivit. 

Det finns dock delar som vi saknar i matrisen och det är hur bedömningen kring särskrivningar, 

talspråk och de ord som är knutna till ett typiskt sms-språk. När det kommer till rättstavning, är 

detta inte lika viktigt och blir då sms-språket ett “giltigt” sätt att skriva på?  

 

I berättelserna som lästs ser vi att många elever skriver med talspråk, och i få fall använder 

eleverna av förkortningar som är kopplade till sms- och chattspråk. Utifrån studien kan det dras 
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paralleller till att talspråket snarare är det som kommer fram när eleverna skriver snarare än 

förkortningar.. Vi ser även i intervjuerna att lärarna uttrycker samma känsla. 

”man ser talspråk i skrivspråket. Som till exempel, hon spelade basket 3 gånger i veckan så 

skrivs det hon spela basket 3 gånger i veckan. ” 

 

En reflektion som gjorts under arbetets gång är att det kanske är skillnad i sms-och i chatt-språk. 

Vi upplever att de sms som skickas idag av olika avsändare, i olika syften till olika mottagare 

är det ofta som talspråk förekommer I chattforum i t.ex. i ett spel är det vanligare med 

förkortningar för att snabbt få fram sitt budskap, utan att störa spelandet. (Greggas-Bäckström, 

2011) menar att med den nya kommunikationsmedierna19  har vi fått en ny skriftspråklig 

mellanform som är dialogisk, impulsiv, ofta snabb och obehindrat till tid och rum. När du 

skriver ett sms har du längre tid på dig att formulera vad man vill ha sagt och använder sig 

oftare av hela ord. När det kommer till att visa en känsla används en emoji istället för att uttrycka 

det med ord eller symboler. Något annat som skulle kunnat påverka elevers skrivande kan vara 

funktionen “autokorrekt” som är en ordinarie funktion i meddelande-appen. Kan det bero på att 

i engelskan finns det sällan sammansatta ord och engelskan har påverkat eleverna när de känner 

sig osäkra på stavningen? De ord som inte finns inprogrammerade skrivs därför isär när man 

skriver. Ponera att eleverna skriver sms varje dag och skriver ordet “jätteglad” och det ordet 

finns inte inprogrammerat i autokorrekt så kommer ordet i elevernas sms att vara “jätte glad”. 

Det kan vara en korrelation att eleverna inte kan stava ordet, och meddelandefunktionen 

autokorrekt. Hur skulle det bli om eleverna inte riktade språket efter mottagaren?  

 

Sverige är idag ett mångspråkigt land där det talas över 200 modersmålspråk (Svenska 

institutets språkråd 2013). Och i dagsläget när engelskan gör framsteg på fler samhällsområden 

har det även blivit så att språkplanering blivit viktigt. Det vi lagt märke till är att tonvikten i 

språkvården förut legat i huvudsakligen på grammatikvård och ord. I och med det så har det 

blivit att fler allt mer skriver mer och dessutom måste läsa mer i arbetet. Detta leder till att 

framtiden för barnen blir viktigt vad gäller språkvård och behovet av tal och textvård kommer 

att öka. 

 

 

                                                           
19 sms, chatt och e-post. 
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6. Vidare forskning 

Språk är spännande på̊ många sätt, och det finns mycket att upptäcka bara inom det svenska 

språket. Vår studie fokuserade sig inom området ungdomars sms och chattspråk och hur det 

reflekterar över elever på grundskolan vad gäller skrivandet. Efter att ha analyserat 28 

berättelser skrivna av elever i årskurs 6 där analysen är baserad på de nationella kraven i 

Nationella proven, utgiven av Skolverket (2012) gav det oss ett konkret svar på studien. 

Resultaten visade att eleverna ytterst lite använder sms-språk i sina berättelser, dock har vi sett 

att de ofta skriver som de talar i sina berättelser, samt att användandet av talspråket förekommer 

mer än vad det gjort tidigare enligt dem lärarna vi intervjuat. Det visade sig även i analysen att 

stor bokstav och punkter saknades i många av elevernas texter. Då resultatet av vår studie till 

de elever som deltog inte använder sms och chattspråk i sitt skrivande i årskurs 6, vore detta 

intressant att vidare forska om det skulle vara annorlunda i högre årskurser. Kan det vara så att 

elever som läser på mellanstadiet håller sig mer till skolans skriv regler än vad högstadie- och 

gymnasieelever gör? Och skulle sms och chattspråk förekomma betydligt mer hos äldre elever, 

det är något som skulle vara intressant att göra en vidareforskning på.  

Vi anser att de texter vi valt att analysera, representerar inte övriga Sverige i denna mätning. 

Det skulle även vara intressant att granska elevtexter från skolor i södra Sverige där det 

förekommer bredare mångkulturalitet på skolor än i Västerbotten. Hur ser skrivandet ut på 

andra skolor och skulle andra lärare dela samma uppfattning som dem två lärarna vi 

intervjuade? Faktum är att det mer förekommer talspråk än skriftspråk och att sms- och 

chattspråk inte är något som har visat sig vara mer förekommande i elevers textproduktion i 

skolan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förkortningar och emojis 

 

cu l8r - see you later, vi ses 

senare 

brt - be right there, , jag 

kommer tillbaka strax 

:O = Skriker eller är 

fullständigt chockad 

gr8 -great, toppen brb - be right back :D = riktigt glad/skratt 

 

3vligt – trevligt grl - flicka :( = ledsen 

*asg* - asgarv mkt - mycket :/ = skeptisk nästan lite arg 

*l* - ler å - och :\ = skeptisk men ändå glad 

 

u - du ql - kul :)* = puss 

I - jag lr - eller ^^ = höjer på ögonbrynen 

ey - hej e – är :] = vänlig 

Pok, p&k - puss och kram d - det :,( = gråter 

k – ok  :) = glad/lycklig 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Referens http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10227890.ab. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10227890.ab
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Bilaga 2 - Bedömningsmatris 

Bedömningsmatris hämtad från Skolverkets nationella prov 2012 som användes vid 

bedömningen av elevernas berättelser. 

Koppling 

till 

uppgiften 

 Eleven följer 

instruktion 

 Texten fungerar i 

huvudsak som en 

berättelse 

 Eleven följer instruktion 

 Texten fungerar relativt 

väl som en berättelse 

 Eleven följer instruktion 

 Texten fungerar väl som 

en berättelse 

Innehåll Begripligt innehåll 
Enkla gestaltande 

beskrivningar och enkel 

handling 

 räknar upp händelser 

Relativt tydligt innehåll 
Utvecklande gestaltande 

beskrivningar och utvecklad 

handling 

 återger händelser och 

förmedlar i viss mån 

upplevelser 

Tydligt innehåll  
Välutvecklade gestaltande 

beskrivningar och 

välutvecklande handling 

 förmedlar upplevelser 

och värderar och 

utvecklar dessa 

Struktur I huvudsak fungerande 

struktur 

 uppbyggnaden går att 

följa 

 berättelsen har ansatser 

till ett 

berättarperspektiv 

Relativt väl fungerande 

struktur 

 uppbyggnaden är tydlig 

 berättelsen är 

övervägande skriven i ett 

berättarperspektiv 

 textuppbyggnad med 

hjälp av enkla 

sambandsord 

Väl fungerande struktur 

 uppbyggnaden lyfter 

texten 

 berättelsen är skriven i 

ett berättarperspektiv 

 textuppbyggnad med 

hjälp av sambandsord 

finns 

 i huvudsak fungerande 

styckesindelning finns 

Språk Viss språklig variation 

 ordvalet uppvisar 

variation 

 

grundläggande regler 

för… språkriktighet 

(används) med viss 

säkerhet 

 meningsbyggnad är i 

huvudsak korrekt 

 tempusbruket stör inte 

förståelsen 

Förhållandevis god språklig 

variation 

 ordvalet är relativt 

varierat 

 

grundläggande regler för… 

språkriktighet (används) 

med viss säkerhet 

 meningsbyggnaden är 

relativt varierad och 

relativt korrekt 

 tempus används på ett 

riktigt sätt i större delen 

av berättelsen 

God språklig variation 

 ordvalet är passande och 

höjer textens kvalitet 

 

grundläggande regler för… 

språkriktighet (används) 

med viss säkerhet 

 meningsbyggnaden är 

varierad och relativt 

korrekt 

 tempus används på ett 

riktigt sätt 

Skrivregler Grundläggande regler för 

stavning, skiljetecken… 

(används) med viss 

säkerhet 

 stor/liten bokstav 

används med viss 

säkerhet 

 stavfel förekommer 

med de stör inte 

förståelsen 

Grundläggande regler för 

stavning, skiljetecken… 

(används) med relativt god 

säkerhet 

 relativt få fel i 

användningen av 

skiljetecken 

 relativt få stavfel som inte 

stör förståelsen 

Grundläggande regler för 

stavning, skiljetecken… 

(används) med god 

säkerhet 

 få fel i användningen av 

skiljetecken 

 få stavfel 
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Bilaga 3 - Skrivuppgift till elever i årskurs 6 

 

Eleverna ska skriva en berättelse på 300 ord med fokus på början, mitten och slut. De ska bara 

skriva, utan att tänka på rättstavning eller skrivregler. Strunta i formuleringar. Två lektioner 

att slutföra berättelsen (80-100 minuter).De måste vara klara i slutet på januari. 

 

”Börjor” - inledningar 

 

“Äntligen är det jullov. Lisa packar sin väska. I morgon ska hela familjen åka och hälsa på 

mormor som bor i fjällen. Plötsligt ringer telefonen och…” 

 

“Solen skiner. Sara och Pia ska på utflykt till skogen. De står och gör i ordning matsäck 

hemma i Saras kök. Plötsligt kommer Pia på att…..” 

 

“Det är mörkt och kallt ute. Regnet strilar nedanför fönstret. Pär är ensam hemma. Pär sitter 

och spelar dataspel. Vanligtvis tycker han om att vara ensam hemma, men inte ikväll. Det 

känns obehagligt, fast han vet inte varför. Plötsligt ringer det på dörren….” 

 

“-Åh, så söt den är! Säger Kim. Den lilla hundvalpen gläfser och morrar lekfullt när Kim 

kelar med den på golvet. – Min, bara min hund, säger Kim och trycker den bruna lurviga 

valpen mot bröstet. Kim har alltid önskat sig en hundvalp. I idag på födelsedagen gick 

äntligen hans önskan i uppfyllelse. Men det är något mamma och pappa inte har berättat om 

valpen. Det är….” 
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Bilaga 4 - Frågor inför lärarintervju 

1.     Hur länge har du arbetat som lärare? 

2.     Vad är viktiga saker för eleverna att kunna inom skrivandet? Ge exempel 

3.     Om jag säger sms och chattspråk, vad säger det dig? 

4.  Hur ofta ser du förekomst av sms språk i elevernas texter? 

5.  Ge exempel på sms språk som förekommer i elevernas texter? 

6.  Ser du någon förändring på elevernas sätt att skriva och formulera sig inom de senaste 10 

åren? Vad ser du? 

7.  Vart tror du vi är på väg i framtiden vad gäller skrivandet? 

8.  Vilka svårigheter och möjligheter finns det? 


