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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate whether there are differences between students' 

narrative texts written by hand or with an iPad (with keyboard). This comparative study 

analyzes 54 narrative texts written by students in grade 6. The method of analysis is a 

combination of a qualitative text analysis model with a quantitative content analysis of 

the texts, with different measurable variables. The text analysis model systematizes the 

content of the texts in the categories content, structure and linguistic features, and writing 

rules. The quantitative analysis is based on measurable variables within the framework of 

the categories and these are text length, word class distribution, nominal quota, paragraph 

classification, word length and word variation, readability index, misspellings and 

spelling and verbal words. The quantitative study has been processed statistically with 

Swegram. The results show that there are differences in the student grades written by 

hand and digitally in all three categories. The digital texts are longer, contain more 

descriptive descriptions, a clearer structure, a more varied language and less spelling 

errors. But the entirety of the digital texts is not exceptional. Students use a more 

complicated writing style, vary their language and use more difficult words. However, 

many students do not have the knowledge, skills or the technical writing ability to 

compose a clarity of communicate the content in the text. Writing digitally has great 

advantages over handwriting, but there are also disadvantages. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i elevers berättande texter 

när de skriver för hand med papper och penna eller skriver på iPad med tangentbord (digi-

talt verktyg). I denna jämförande studie analyseras 54 berättande texter skrivna av elever 

i årskurs 6. Analysmetoden är en kombination av en kvalitativ textanalysmodell och en 

kvantitativ innehållsanalys av texterna, med olika mätbara variabler. Textanalysmodellen 

systematiserar texternas innehåll i kategorierna innehåll, struktur samt språkliga drag och 

skrivregler. Den kvantitativa analysen bygger på mätbara variabler inom ramen för kate-

gorierna. Dessa är textlängd, ordklassfördelning, nominalkvot, styckeindelning, ordlängd 

och ordvariation, läsbarhetsindex, stavfel och särskrivningar och talspråk. Den kvantita-

tiva studien har bearbetats statistiskt med hjälp av Swegram.  

 

Resultatet visar att det finns skillnader i elevtexterna skrivna för hand och digitalt inom 

alla tre kategorierna. De digitala texterna är längre, innehåller fler gestaltande 

beskrivningar och har tydligare struktur, ett mer varierat språk och färre stavfel. Men de 

digitala texternas helhet är inte alltid bättre. Eleverna använder ett mer avancerat skrivsätt, 

varierar sitt språk och använder svårare ord. Emellertid har flera elever inte kunskapen 

eller den skrivtekniska förmågan att komponera tydlighet i budskap och innehåll. Att 

skriva digitalt har stora fördelar framför att skriva för hand men det finns även nackdelar.  

 

 

 

Nyckelord: digitala verktyg, iPad, skriva för hand, skrivundervisning, berättande text, 

elevtexter, textanalys, kvantitativ textanalys, mellanstadiet, mellanåren, Swegram 

  



 

 

Förord 

 

Eftersom skrivutvecklingen och textskrivande i synnerhet hos våra elever i skolan är en 

stor utmaning för oss blivande lärare så har detta arbete varit mycket intressant att göra. 

Uppsatsens ämne har verkligen utmanat oss och vi har verkligen behövt studera noga för 

att kunna analysera texterna och använda analyshjälpmedlet Swegram på effektivt sätt. 

Vi vill tacka alla elever som medgivit oss tillgång till sina texter och med nyfikenhet har 

följt vårt arbete tillsammans med sina två lärare Lena Spångberg och Catharina Mörrby.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Ann Blückert för all handledning och konstruktiv 

respons hon bidragit med under arbetet med denna uppsats.  

 

Våra familjer har även varit till ovärderligt stöd under denna påfrestande tid. Utan deras 

hjälp skulle detta examensarbete aldrig blivit avslutat. Ett extra litet tack till Olof 

Svenungsson för de otaliga timmar han lagt ner på att språkligt redigera vårt arbete och 

kommentera det som är oklart.  

 

Stockholm och Norrtälje 19/5-2020 

 

Kristina Svenungsson och Åsa Tyni 
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 Inledning 
 

Under hösten 2019 väcktes tankarna om ett uppsatsämne som rörde skrivna texter och 

skillnaden mellan att skriva dessa texter för hand respektive digitalt. Bakgrunden var dels 

de hägrande nationella proven i årskurs 6 som satte skrivförmågan i fokus, dels våra 

skolors skilda uppfattning om digitaliseringens inverkan på skrivutvecklingen. I våra 

VFU-skolor finns helt skilda uppfattningar om vikten av digitala verktyg i skolan. I en av 

skolorna har eleverna i årskurs 6 haft en egen iPad i flera år och där har man nu infört att 

även eleverna i årskurs 4 och 5 ska ha en egen iPad. Närmast motsatsen råder i den andra 

skolan där elever med särskilda behov erbjuds en egen dator och det finns en klass-

uppsättning datorer som det är tänkt att framför allt årskurs 6 ska kunna använda vid 

behov. Blev då texterna bättre i den första skolan i förhållande till den andra, eller var det 

tvärt om?  

 

Skrivundervisningen i våra VFU-skolor skiljer sig åt i fler avseenden än i synen på, och 

tillgången till, digitala hjälpmedel. Ett exempel är att man i skola 2 ägnar sig mer åt tradit-

ionell undervisning med övningar i ordkunskap, stavning och grammatik. I skola 1 har 

flera moment i den grundläggande skrivundervisningen av mer traditionell art tagits bort 

då dessa betraktas som omoderna. Kan det vara så att skolan med hög grad av digitala 

verktyg förlitar sig mer på hjälpmedel så som stavningskontroll och grammatiska hjälp-

medelsfunktioner? Det var i våra diskussioner kring detta som intresset började ta form 

att studera ämnet närmare och försöka få svar på våra frågor om hur skillnader mellan att 

skriva för hand och att skriva digitalt påverkar slutprodukten, dvs. texten. I första skedet 

var vår utgångspunkt att jämföra elevtexter från våra respektive VFU-skolor (två olika 

skolor med deras olika syn på skrivundervisning). Vi insåg dock att vi för att kunna göra 

en jämförande vetenskaplig studie var tvungna att studera ett textmaterial där eleverna 

hade lika bakgrund i fråga om både undervisning och erfarenhet av digitala hjälpmedel.  

 

Skulle det kunna vara så att datortekniken med sina inbyggda stavnings- och grammatik-

kontroller skulle göra rättstavningsundervisningen i skolan överflödig? Det finns även 

effektiva program som omvandlar tal till text, vilket i teorin skulle innebära att det skrivna 

språket får en minskad betydelse. I praktiken förhåller det sig annorlunda eftersom skrift-

språket är ett komplicerat kommunikationssystem som är mer än bara nedskrivet tal. 

Någon teknisk transformation från tal till text kan inte lösa detta. Om man inte behärskar 

skriftspråkets särart så skulle man, även om man utnyttjar en datorstödd tal-till-text-funk-

tion, inte kunna skapa en välformulerad text. Resultatet skulle snarare bli att man riskerar 

att diktera vardagsprat som i skrift kommer att verka konstigt och obegripligt (Lundberg 

2011:7). 

 

I svenskämnets centrala mål nämns språket som det främsta redskapet för att tänka, kom-

municera och lära. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket 2019:257) lyfts betydelsen av att utveckla skriftspråket fram som ett av de 

grundläggande målen för eleverna för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 
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och senare fungera väl i samhällslivet. En av de tidskrävande och tunga uppgifterna i 

svensklärarens arbete är att analysera elevernas texter, vilket är förutsättningen för att 

läraren ska kunna hjälpa eleven att komma vidare i sitt skrivande (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2016:9).  

 

I Lgr 11 (Skolverket 2019:260) står det att eleverna ska skriva både med hjälp av penna 

och papper och med digitalt verktyg. Skolan går mer och mer går över till olika digitala 

verktyg som effektiviserar skrivandet för både eleven och läraren. En fråga som inställer 

sig är om det finns förmågor och kunskaper som vi riskerar att förlora eller som eleverna 

inte tillägnar sig. Forskningen är inte helt enig när det gäller fördelar och nackdelar med 

digitaliseringen. Mycket av forskningen lyfter fram fördelen med de många tekniska och 

funktionella möjligheter som finns i digitala verktyg i förhållande till enkelheten och 

begränsningarna i att använda papper och penna. Att enbart jämföra det digitala verktyget 

som ordbehandlare med ett ordbehandlingsprogram och dess grundläggande funktioner 

med att skriva för hand är inte lika vanligt. Dessutom är digitaliseringen inom skolan ett 

område inom vilket utvecklingen går väldigt fort. I Lgr11 (Skolverket 2019) har de digi-

tala verktygens betydelse ökat markant. Om vi dessutom väljer att rikta in oss på ålders-

gruppen 10–12 år, vilka är i mellanåren och i en kritisk del i sin skrivutveckling, finns 

mycket lite aktuell forskning. Den är istället mer inriktad på de tidiga åldrarna när skriv-

utvecklingen börjar eller på grundskolans senare år eller gymnasiet när eleverna har nått 

betydligt längre i sin skrivutveckling. Mellanåren är således mycket intressant att studera. 

Eleverna är då som mest formbara men samtidigt befinner de sig mitt i sin skrivutveck-

ling, en period som kan betraktas som kritisk. 

 

 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i elevers berättande texter 

när de skriver för hand med papper och penna eller skriver på iPad med tangentbord (digi-

talt verktyg). Vi analyserar berättande texter skrivna av elever i årskurs 6, digitalt och för 

hand, utifrån aspekterna innehåll, struktur och språkliga drag. 

 

Utifrån vårt syfte har vi följande frågeställningar:  

• Hur komponerar eleverna sina berättande texter när det gäller aspekterna innehåll, 

struktur och språkliga drag? 

• Vilka skillnader finns det mellan elevernas berättande texter skrivna för hand och 

med digitalt verktyg utifrån aspekterna innehåll, struktur samt språkliga drag och 

skrivregler? 

• Vilka skillnader finns det mellan elevernas berättande texter skrivna för hand och 

med digitalt verktyg gällande variablerna textlängd, ordklassfördelning, nominali-

tet, styckeindelning, ordlängd och ordvariation, meningslängd, läsbarhetsindex, 

talspråk samt stavfel och särskrivningar? 
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 Bakgrund  
 

I det här avsnittet redovisas kort olika aspekter av hur digitaliseringen påverkar barn i 

mellanåldern och vad denna innebär för skrivundervisningen i skolan.  

 

Den utveckling som sker i samhället nu har ingen motsvarighet i historien. Denna utveck-

ling är nära förknippad med den teknikutveckling som sker i samhället, och då främst 

informationstekniken. Det är en enorm förändring i hur vi förhåller oss till information 

och kommunikation. Som ett exempel kan nämnas surfplattornas inträde i våra hem. På 

bara fyra år har antalet svenska barn i åldern 10–12 år som har en egen surfplatta ökat 

från 54 % till 72 %. I dag äger 97 % av våra mellanstadieelever en egen smartphone och 

har därigenom ständig tillgång till internet (Internetstiftelsen 2019 kap. 2). Det innebär 

att barnen i tidig ålder kommer i kontakt med de symboler och ikoner som utgör en del 

av det språk som vi använder för att kommunicera med hjälp av datorer, skrivplattor, 

mobiltelefoner m.m. De får nya upplevelser och deltar i andra former av aktiviteter som 

endast är möjliga i den digitala världen. Den digitala tekniken är inte utvecklad för skola 

och lärande i första hand men skapar trots det helt nya förutsättningar i klassrummet och 

ifrågasätter det traditionella sättet att undervisa (Liberg m.fl. 2017:193). 

 

I den digitaliserade världen inhämtas mycket kunskap utanför skolan. Barnens tidiga till-

gång till internet skapar nya förutsättningar för att knäcka koden, lära sig läsa och skriva 

ord och enklare texter. Som ett resultat av detta kan många barn redan läsa och skriva när 

de börjar skolan och när barnen sedan kommer upp i mellanstadiet har de redan tillgång 

till sociala medier och är uppkopplade, vilket ger dem ett nytt språk och nya sätt att ut-

trycka sig på. Mot bakgrund av det växer en ny form av literacy fram. Vi går från ett print 

literacy knutet till den linjära texten som är bunden till papper och penna, och främst det 

skrivna ordet, till ett meningsskapande som sker med hjälp av olika multimodaliteter, där 

vi kombinerar information, analyserar och reorganiserar material för att få fram ett bud-

skap (Liberg m.fl. 2017:195). Ute i samhället anses dessa digitala färdigheter att skapa 

eller läsa text grundläggande. Det förväntas av oss att vi har kunskap i att använda olika 

programvaror för att skapa text och multimodala presentationer och att vi använder e-post 

och via olika sökmotorer kan finna och källkritiskt granska information. Denna digital 

literacy utvecklas vidare och exempelvis internet är multimodalt, där text, symboler, bild, 

video och ljud är kombinerade för att presentera information med budskap och mening. 

Det finns även rättstavnings- och grammatikprogram som stöttar skribenten inbyggda i 

digital literacy-praktiken (Liberg & Säljö 2017:380, Håkansson & Sundberg 2012:247, 

Nordmark 2018:5).  

 

I skolan är det framförallt inom undervisning i skrivande och skrivprocessen som digitala 

hjälpmedel, t.ex. ordbehandlingsprogram, har använts. Forskning visar att det är skriv-

undervisningen som påverkats mest av digitaliseringen och då till det positiva, där elever 

fått lära sig att planera, revidera och redigera sina texter (Nordmark 2018:1). På fritiden 

skriver eleverna mer än någonsin men det är begränsade texter som kortmeddelanden 
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(sms, mms) och inlägg på olika sociala medier (Twitter, WhatsApp m.fl.). Därför har 

skolan en viktig roll i att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att skriva längre 

texter, däribland argumenterande texter, där kunskap och information i kombination med 

argumentation skapar lärande på en högre kunskapsnivå. Skolans roll blir en motvikt till 

vardagskulturen (Liberg m.fl. 2017:197). Men det är även viktigt enligt den 

språkdidaktiska forskningen att skrivandet i skolan tar vara på och efterliknar det sätt på 

vilket eleverna normalt skriver utanför skolan för att skapa ett elevnära innehåll och 

mening i skrivandet. 

 

Kjällander (2014:12-13) beskriver i En dator per elev att digitaliseringen i skolan är något 

relativt nytt och har implementerats under de senaste 40 åren. Utvecklingen har kommit 

olika långt i landets skolor. Historiskt kan fyra olika digitala utvecklingsstadier lyftas 

fram som bygger på olika forskningsinriktningar. Den första är den datorstödda undervis-

ningen som bygger på behavioristiska tankar om hur datorn kan överföra kunskap och 

stötta undervisningen i skolan. Den andra är intelligent transporteringssystem, som byg-

ger på idéer om att datorn med sin artificiella intelligens kan individualisera undervis-

ningen på ett sätt så att lärarens roll minskar. Denna syn bygger enligt Kjällander på 1970-

talets övertro på datorns inverkan på undervisningen. Den tredje baseras på Piagets teori 

om olika utvecklingsstadier, språkets betydelse och förnuftet. Under 1980-talet skulle 

datorkunskap med demokratiska förtecken införas i skolan. Under 1990-talet förändrades 

arenan och antropologi, sociologi, lingvistik och sociokulturella teorier om barns lärande 

påverkade datoriseringen av skolan. Det nya kallades för datorstött kollaborativt lärande. 

I samband med millennieskiftet lyftes den digitala kompetensen upp som en av basfärdig-

heterna i svensk skola och alla länder i Europa skrev in ett mål att 2010 skulle Europa 

vara den mest konkurrenskraftiga, kunskapsbaserade ekonomin i hela världen, ett mål 

som skulle uppnås genom online-baserad inlärning. Nästa fas benämns som online-

lärande, eftersom lärande i skolans digitala läromiljöer nu till stor del sker online. 2006 

presenterade EU åtta nyckelkompetenser. En av dessa var digital kompetens. De färdig-

heter som eftersträvas är förmågan att söka, samla in och bearbeta information och kritiskt 

kunna bedöma dess relevans, men även förmågan att producera, redovisa och förstå 

information (Skolverket 2017:7). 2018 uppdaterades läroplanen som en anpassning till 

samhällets digitalisering.  

 

I Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (Skolverket 2017:4), som är ett kommen-

tarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning, 

betonas vikten av att undervisningen anpassas till en verklighet med stort informations-

flöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Skolverket lyfter framför allt det 

digitala perspektivet i utbildningen. Skolverket betonar att eleverna i svensk skola i dag 

är vana vid att använda digitala verktyg och medier av olika slag, så som internet, datorer 

och smartphones. För att kunna leva upp till de nya kraven från Skolverket krävs att alla 

elever får rätt förutsättningar vilket bland annat innebär att de får tillgång till relevanta 

digitala verktyg. Det finns dock ett friutrymme för att skolorna ska kunna välja utrustning 

och metoder. Brist på utrustning får inte begränsa elevernas möjligheter att utveckla de 

kunskaper och förmågor som står i läroplanerna (Skolverket 2017:15). Digitalisering 
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påverkar vårt språk, all sorts kommunikation och skapar olika sätt att se på omvärlden, 

ökade möjligheter till kontakter och därigenom insikt i andra levnadssätt och kulturer. I 

syftet för svenskämnet står det att ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i samhället (Skolverket 2019:257). Dessutom ska eleverna ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter 

och genom skilda medier och utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och 

tillsammans med andra. Digitaliseringen påverkar kommunikationssätten och ger nya 

möjligheter att delta i olika digitala miljöer. Digitala tekniker är medel för att kunna 

uttrycka sig och berätta något. De påverkar också arbetssätt och arbetsmetoder. I svensk-

ämnet ska eleverna bland annat använda digitala verktyg för att söka, bearbeta och presen-

tera information. Eleven måste lära sig att skriva texter både för hand och med hjälp av 

digitala verktyg (Nordmark 2018:6).  

 

Skrivande är nära länkat till text, textskapande och texthantering. Det är mycket komplext 

att undersöka digitaliseringens inverkan på skrivundervisningen då många faktorer in-

verkar på elevers skrivande, såsom undervisningens form, läromedel, lärarens kunskaper 

och tillgång till fungerande teknik (Nordmark 2018:1). Det viktiga är att inse att digitali-

seringen har en inverkan på undervisningen och att läraren inte kan välja bort de digitala 

verktygen i undervisningen (Skolverket 2017:14–15). Att förstå hur dessa verktyg på-

verkar undervisningen är viktigt för att kunna lyckas i framtidens lärandemiljöer. Att inse 

hur dessa kan användas för att förstärka lärandet och förstå skrivverktygens olika begräns-

ningar kommer att avgöra vilka som är framtidens framgångsrika lärare.   
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 Tidigare forskning 
 

I det här avsnittet redovisas olika områden inom forskningen som har beröringspunkter 

med vår studie för att ytterligare belysa olika aspekter som kan ge en ökad förståelse av 

forskningsområdet. Vygotskij använder en medieringstriangel för att förklara hur 

människor använder så kallade medierande redskap för att förstå och agera i sin omgiv-

ning. När elever får en uppgift använder de medierande redskap (penna och papper eller 

digitalt verktyg) för att skriva en text. Forskningen tar upp olika skillnader när det gäller 

att skriva för hand och med digitala verktyg. I detta avsnitt lyfter vi fram skrivprocessen, 

textlängd, stavning, grammatik och motoriska skillnader. 

 

 Medieringens triangel 

I denna studie undersöks skapandet av text med hjälp av de medierande redskapen penna 

och papper respektive iPad. Dessa kommunikativa redskap är stöd i processen för att 

kommunicera med omgivningen. Enligt Säljö (2017:254) menar Vygotskij att människan 

inte upplever omgivningen direkt, utan med hjälp av medierande verktyg. Dessa verktyg 

eller redskap använder människan för att förstå och agera i sin omgivning. De medierande 

verktygen kan vara både språkliga och materiella och är enligt Vygotskij socialt och 

kulturellt betingade. Mangen (2016:459–462) betonar att det är genom att fysiskt under-

söka vår omgivning genom alla våra sinnen som vi förstår verkligheten. Hon hänvisar till 

”Embodied cognition paradigm”, en teoribildning som har sin grund inom psykologin 

och social neurovetenskap inom hjärnforskningen. Där Mangen stannar vid att definiera 

vår fysiska relation till omgivningen, lägger Vygotskij till våra mentala verktyg och bland 

dessa är språket det viktigaste medierande redskapet. 

 

De medierande verktygen påverkar vår tolkning av omgivningen och den uppgift vi ställs 

inför. Vi använder bestick för att äta med och tangentbord för att skriva på. I en yrkesroll 

sitter mycket av kunskaperna i att hantera fysiska redskap och teknologier, som i sin tur 

är kopplade till språkliga redskap. Att skriva har alltid varit beroende av olika teknologier; 

skrivande är lika med teknologi och utan ett verktyg så som en krita, en penna eller ett 

tangentbord, är det inte möjligt att skriva. Resultatet av en skrivprocess har alltid varit 

beroende av flera faktorer, bl.a. tekniska eller manuella färdigheter och intellektuella 

språkliga förmågor (Mangen 2010:387). Mangen (2010:387) betonar att dessa redskap 

(penna och papper samt digitala verktyg) ofta har blivit behandlade som likvärdiga, när 

de i själva verket är olika. Resultatet kommer att påverkas på olika sätt beroende på vilket 

medierande redskap som används i en viss situation, exempelvis utifrån dess funktionella 

olikheter. Vygotskij illustrerar det i medieringens triangel. Människan reagerar inte direkt 

på omgivningens signaler (stimuli) utan tänker med hjälp av kulturella redskap (språkliga 

och materiella) (Säljö 2000:255). I vår studie representeras de medierande redskapen av 

skriftspråket, penna och papper och det digitala verktyget iPad med tillhörande tangent-

bord. Stimulus i den medierande triangeln representeras av de skrivuppgifter som elever-

na i vår studie ställs inför. Respons i den medierande triangeln representeras av de texter 
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som eleverna producerar.  

 
 

Figur 1. Vygotskijs triangel som illustrerar medieringens principer tillämpad på vår studie. (Säljö 

2017:255) 

 

Många företrädare för det sociokulturella perspektivet anser att det inte är meningsfullt 

att separera det intellektuella från de fysiska redskapen (Säljö 2017:256, Säljö 2000:102). 

De utgör varandras grundförutsättningar och förekommer tillsammans som en enhet. Det 

finns alltid en intellektuell och en fysisk sida och därigenom kallas alla medierande 

verktyg för kulturella redskap oavsett om de är språkliga eller materiella (Säljö 2017:257, 

Säljö 2000:81–82). 

 

Vygotskij anser att språket har en särställning som medierande redskap (Säljö 2017:257). 

Det skrivna språket är en central och mycket viktig medierande resurs som haft betydande 

påverkan på vårt samhälle. Det skrivna språket finns överallt, och att kunna läsa och 

skriva är idag en nödvändig förutsättning för att kunna interagera på i princip alla plan i 

ett modernt samhälle, i skola, arbetsliv, föreningsliv och i kontakt med myndigheter. 

Skriftspråket är ett av de medierande redskap som är grunden för det sätt vi lär, utvecklar 

våra kunskaper och kommunicerar med omgivningen i allmänhet. Den skriftliga för-

mågan blir ett medel för att reflektera, analysera och för kritiskt tänkande (Kang, Sessions 

& Womack 2016:219). Den moderna informationsteknologin bygger också på skriften 

som medierande redskap – den är i stor utsträckning en uppsättning tekniker för att skapa, 

sprida och använda texter i olika situationer och för olika syften (Säljö 2000:258). 

 

 Skrivprocessen 

Lärmiljöer är komplexa och många olika faktorer inverkar på elevernas skrivprocess. Vi 

har valt att bortse från faktorer som exempelvis undervisning, läromedel, kunskaper och 

motivation, och har uteslutande fokuserat på de eventuella skillnaderna mellan att 

använda redskapen papper och penna (skriva för hand) och digitala verktyg, när elever 

skriver en berättande text. Det råder inte någon samsyn inom forskningen när det gäller 

vilka effekter digitala verktyg har på elevernas lärande och skrivförmåga. Nordmark 

(2018:1) vill visa att det inte är de digitala verktygen i sig som skapar positiva effekter i 

skrivundervisningen utan lärarnas didaktiska förmåga att använda verktygen i undervis-

ningen. 
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Samtidigt visar forskning att det finns skillnader mellan att skriva för hand och att skriva 

med hjälp av digitalt hjälpmedel och att dessa påverkar skrivprocessen och textens 

utformning (Nordmark 2014:157, Nordmark 2018:4). Skrivverktyget är integrerat med 

skrivandet och det innebär att olika skrivverktyg ger olika möjligheter men även olika 

svårigheter i processen att skriva en text. Elever måste lära sig att skriva både för hand 

och med hjälp av digitala verktyg när de skapar texter (Nordmark 2018:6). 

 

Skrivandet beskrivs traditionellt som en linjär process i tre faser. Skrivprocessens olika 

faser är förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet (Strömquist 2014:31). Trots att skrivpro-

cessen är repeterbar har faserna visat på en viss kronologisk ordning som inleds med ett 

förarbete där textens struktur och innehåll planeras och därefter ett skrivmoment där 

texten utformas och slutligen efterarbete med bearbetning av det skrivna. Det tycks vara 

ett naturligt sätt att arbeta när elever använder papper och penna (Nordmark 2018:4). Det 

här gäller framför allt den som inte helt har automatiserat sitt skrivande. Skrivandet 

fokuseras på endast en aktivitet åt gången. När skrivande sker för hand fokuseras 

uppmärksamheten på den punkt där pennan möter papperet och denna centrering av 

uppmärksamheten är gynnsam för skribenten (Mangen & Velay 2010:396). Ofta är 

skrivprocessen långsammare för hand och det finns tid för eftertanke i själva 

skrivmomentet (Mangen & Velay 2010:386, 389). Det finns andra svårigheter rent 

praktiskt med användningen av traditionella verktyg enligt Nordmark (2018:4) däribland 

att det är svårare och kräver mer av skribenten att ta bort felskrivningar eller flytta om 

text. Dessa tröghetsmoment kan även tvinga skribenten till eftertanke då det är svårare att 

korrigera texten när den är skapad. Det viktigaste är att själva förmågan att skriva för 

hand är helt automatiserad. Det avlastar hjärnans arbetsminne avsevärt och låter 

skribenten ägna sig åt de högre kognitiva processerna och utveckla textens innehåll, 

struktur och språkliga kvalitet, vilket är förutsättningen för en mer avancerad nivå på 

texten (Christensen 2009:163–164).  

 

Den digitala skrivprocessen innehåller andra delar än den traditionella skrivprocessen 

eftersom den möjliggör andra sätt att organisera skrivandet. Dessa delar är skriva, spara 

och skicka (Nordmark 2014:64). I den digitala texten skapar eleverna, redigerar och be-

arbetar texten samtidigt som de skriver. Ofta skriver eleverna direkt på sitt digitala verk-

tyg vilket även påverkar förarbetet innan texten skrivs. Planering av textens innehåll sker 

fortlöpande under tiden som texten växer fram. Elever kan omformulera texten hela tiden 

samtidigt som innehållet formas. Sålunda skiljer sig den digitala skrivprocessen från den 

traditionella i det att förarbetet och efterredigeringen får en minskad betydelse. Texten 

kan enkelt omskapas, sparas, delas med andra och skrivas ut (Nordmark 2018:4). Lund-

berg (2008:96) tar upp att i det digitala skrivandet behöver inte finmotoriken och forman-

det av bokstäver vara ett hinder. En knapptryckning ger en direkt återkoppling och texten 

framkommer genast och tydligt. Redigeringsarbetet blir enkelt och eleverna får arbeta 

med ett verktyg som de använder även utanför skolmiljön. Att använda digitala verktyg 

innebär att synintryck, koncentration och fokus är delade mellan skärm och tangentbord. 

Vid skrivande för hand är dessa processer förenade (Mangen & Velay 2010:396). Kang 
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m.fl. (2016:222–223) uttrycker ett annat perspektiv och visar att eleverna i deras studie 

är mer flytande i sitt fokus när det gäller både skrivprocessens olika faser och förhållandet 

mellan skärm och tangenter. De elever i studien av Kang m.fl. (2016) som skrev med 

digitalt hjälpmedel strukturerade texterna bättre än den grupp elever som skrev för hand, 

i och med att de såg varje handling de gjorde direkt på skärmen. Besluten skedde 

samtidigt som de skrev och de fick möjlighet att direkt se konsekvenserna av sina tankar. 

 

 Skillnader mellan att skriva för hand eller digitalt 

Alves, Limpo & Parente (2018) undersöker i en studie hur elever i årskurs 5 genom olika 

skrivövningar kan förbättra sin förmåga att skriva mer effektivt och med flyt. I denna 

studie betonas vikten av att eleverna har förmågan att utforma sina texter med hög språk-

lig korrekthet och att skrivandet är automatiserat för att de ska kunna ägna sig åt högre 

kognitiva processer såsom idéskapande, språkbehandling och revidering. Alves m.fl. 

(2018:2–3) anser att om skrivandet för hand inte är automatiserat, begränsar det text-

skrivandet och därigenom textens längd i stor utsträckning. De finmotoriska processerna 

och förmågan att forma bokstäverna tar mycket tid i anspråk och påverkar de mer 

kognitivt krävande processerna som idéskapande, språkbehandling och omarbetning. Den 

som skriver långsamt kommer även att tappa bort idéer med en enklare och kortare text 

som resultat. Även Christensen (2009:164–165) visar på ett samband mellan en outveck-

lad förmåga att skriva för hand och upplevelsen att det är svårt att få ner sina tankar på 

papper, samt en ovilja att fortsätta skriva. Därför blir texterna kortare och i vissa fall 

mindre utvecklade. Han anser att det beror på att unga idag inte har tränat tillräckligt 

mycket på att skriva för hand. Skrivandet är inte automatiserat tillräckligt och de skriver 

för långsamt. En annan orsak är att det inom skolans läroplaner finns ett större fokus på 

digital kompetens och digitala hjälpmedel med olika hjälpfunktioner. Ordbehandlings-

program med rättstavningsfunktion ersätter förmågan att skriva korrekt angående stav-

ningsregler och grammatik. Handskrift reduceras till förmån för ett större fokus på digi-

tala verktyg (Christensen 2009:163). Det vanligaste skrivredskapet i svenska skolor är 

dock enligt Dahlström (2018:12) fortfarande papper och penna. 

 

Boström & Dahlström (2017) jämförde tre olika förutsättningar för skrivande av berättan-

de texter i en årskurs 4 (för hand, skrivplatta och skrivplatta med talsyntes). Resultatet 

delades in i förstaspråks- och andraspråkselever, L1 och L2, och visade att skrivredskapet 

inverkar på olika delar av elevernas skrivande. Eleverna i grupp L2 (tio stycken) skrev i 

motsats till eleverna i grupp L1 (sex stycken) längre texter digitalt. Strukturen i texterna 

blev generellt tydligare i de handskrivna texterna för förstaspråkseleverna i kontrast till 

L2-eleverna som skapade en bättre struktur i de digitala texterna. Texternas innehåll 

analyserades utifrån mentala processer (beskrivningar och skapande av känsla), materi-

ella processer (fysiska och informativa) och verbala processer (dialoger). De digitala 

texterna innehöll fler materiella och verbala processer. Det innebär att de digitala texterna 

var mer nominala än de som var skrivna för hand. En del av de digitala texterna hade inga 

mentala processer såsom beskrivningar av känslor, tänkande eller dialog. De mentala 

processerna var mer framträdande i de handskrivna texterna och en mer verbalt inriktad 
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skrivform (Boström & Dahlström 2017:153–154, 57–158). 

 

När Dahlström (2018) istället med utgångspunkt ifrån elevernas uppfattningar undersöker 

99 elever i åldern 10–12 år blir resultatet annorlunda. Studien redogör för elevernas upp-

fattningar om hur digitala verktyg påverkar skrivandet och textskapandet. I resultatet 

framträder elevernas ökade förmåga att skriva, redigera och berätta och tillgänglighet till 

skrivverktyg som mest betydande för det digitala skrivandet. Om eleverna ges tillgång till 

digitala verktyg och tillfälle att öva så skapas förutsättningar för digitalt skrivande vilket 

kan öka elevernas motivation. I studien lyfts det fram att eleverna upplever digital 

kompetens som avgörande för deras förmåga att skriva digitalt. De behöver träna på att 

använda skrivplattan på ett adekvat sätt för att deras digitala skrivande ska förbättras 

(Dahlström 2018:12). 

 

Dahlström (2018:13) framhäver att det enligt eleverna är de berättande texterna som 

gynnas mest om man har möjlighet att skriva med digitalt hjälpmedel. Digitalt skrivande 

gynnade även elevernas skrivuthållighet och motor. Det var lättare att skriva mer och 

under längre tid än när de skrev för hand. När eleverna skriver digitalt kan de lättare se 

när de skriver fel. Skrivhastigheten ökar och sammantaget skapas förutsättningar för att 

skriva längre texter. Vissa elever i studien lyfter fram att man tack vare det digitala 

hjälpmedlets funktioner som ordbehandlare, stavningskontroll, synonymordbok och 

talsyntes blir djärvare och vågar pröva svårare ord och språkvarianter. I takt med att 

elevernas skrivförmåga utvecklas så fördjupas även deras språkliga förståelse och 

successivt utvecklar de sin egen personliga stil.  

Eleverna ger uttryck för att de känner sig friare att använda ord som passar deras avsikt 

eller syfte med berättelsen när de skriver digitalt (Dahlström 2018:13). Att redigera texten 

är mindre omständligt, det är enklare att sudda och skriva om text. Eleverna ansåg att det 

var arbetsamt att redigera för hand och att detta begränsade dem i deras skrivande. När 

de skrev digitalt behövde de inte vara rädda för att skriva fel för det var enkelt att rätta 

och flytta text i dokumentet. Eleverna skrev för de visste att texten var läsbar för alla. Den 

blev standardiserad och påverkades inte av deras egen handstil (Dahlström 2018:16). 

 

En studie av Fortunati & Vincent (2014:48–49) behandlar studenters uppfattningar om 

skillnader och möjligheter med att skriva med penna och papper och digitala verktyg. De 

generella resultaten visar att det finns flera positiva effekter med att skriva för hand. 

Digitalt skrivande skapar å andra sidan möjlighet att använda sig av rättstavningsfunk-

tioner och redigera texten på ett effektivt sätt. En del studenter nämnde även att digitalt 

skrivande var mindre arbetsamt för händerna. I en studie av Taipale (2014) upprepades 

Fortunati & Vincents studie fast i en finsk kontext. I motsats till i den tidigare studien 

värdesatte de finska studenterna högre att skriva digitalt än för hand. Studenterna 

underströk att digitalt skrivande skapade förutsättningar för att snabbt kunna redigera 

texter, vilket ökade deras textproduktion som var avgörande för deras skrivande. Digitalt 

skrivande ansågs vara den normala formen av skrivande, till skillnad från att skriva för 

hand. Studenterna beskrev möjligheten att dokumentera idéer snabbt, vilket gör det lättare 

att komma ihåg och realisera tankar, men även förmågan att redigera texten effektivt samt 
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dölja deras oestetiska handstil. En förklaring till de olika resultaten är att digitaliseringen 

i skolan har kommit längre i Finland än i Italien.  

 

Vid användande av digitala hjälpmedel ges skribenten möjlighet att vara mer flexibel när 

det gäller placering och utformning av text. Att skriva för hand innebär å andra sidan att 

skrivprocessen är långsammare och kräver mer eftertänksamhet hos skribenten. Mer 

tanke ägnas åt varje formulering. (Taipale 2014:6–8) menar att skrivandet för hand är mer 

självreflekterande i direkt bemärkelse och att det krävs mer tankar kring formulering och 

innehåll. En förutsättning för att skrivande för hand ska kunna bli ett alternativ före 

digitalt skrivande är att det går fortare att skriva för hand, vilket förutsätter att skrivandet 

är helt automatiserat. Den grundläggande referensramen för eleverna finns i det digitala 

skrivandet och att skriva för hand är ett komplement (Taipale 2014:8). Fördelen med 

digitalt skrivande i förhållande till att skriva för hand är att det ofta går mycket fortare att 

författa längre texter. Digitalt skrivande beskrivs av eleverna som ett lönsamt sätt att 

skriva. Längre text kan produceras på kortare tid samt meningar kan konstrueras med 

mindre ansträngning och senare kan dessa tas bort och redigeras utan känslor av förlust. 

Texten ser alltid fin och strukturerad ut oavsett om handstilen är oläslig när text skrivs för 

hand (Taipale 2014:10). I Taipales (2014:9) studie betonas att möjligheten att ändra och 

modifiera text enkelt och möjligheten att omedelbart dokumentera tankar i text ger en 

annan dimension till skrivandets effektivitet. Tankarna omformas direkt till meningar i 

dokumentet. 

 

I Kang m.fl. (2016:221–224) görs en studie i en klass i årskurs 6 med anledning av 

implementering av iPad i skrivundervisningen. Fokus i studien ligger på innehållet i 

elevernas texter i fråga om beskrivande innehåll (visualisering), struktur (ordningsföljd 

och styckeindelning) och (sensoriska) detaljer för att skapa känsla. Studien innehåller en 

jämförelse mellan att skriva berättande texter för hand och med hjälp av iPadapplika-

tioner. Resultatet visar att när eleverna skrev med iPad blev berättelserna mer samman-

hängande med en handling som mer följde en kronologisk ordning. Texterna innehöll fler 

beskrivningar med känsloord och var också mer strukturerade med en tydligare stycke-

indelning. Eleverna visade prov på förmågan att skapa mentala bilder som var i linje med 

berättelsens upptrappning av händelser, konflikt och upplösning vilket gav berättelsen en 

tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Texterna var en A4-sida långa. De digitala 

texterna visade även på en högre grad av visualiserande beskrivningar än texterna skrivna 

för hand. I de digitala texterna fanns ett dynamiskt innehåll med kontraster till skillnad 

från de handskrivna texterna som var mer statiska och informativa. Den största skillnaden 

tycks vara att eleverna i och med att de ser direkt på skärmen vad de skriver inte tappar 

tankar och idéer. Detta tyder på att de digitala verktygen därför har en positiv effekt på 

skrivandet. I de handskrivna texterna fanns ingen hierarkisk ordning eller kronologisk 

ordning utan alla händelser och tankar gavs liknande behandling. Det fanns inget 

sammanhang som drev berättelsen framåt (2016:221–223). Agelii Genlott & Grönlund 

(2013:103) har studerat iPadens inverkan på skriv- och läsprocessen i förhållande till att 

skriva för hand i en studie inriktad på skriv- och läsinlärningen i årskurs 1. Resultatet var 

att både skriv- och läsinlärningen förbättrades när de använde iPad som verktyg men 
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framför allt var det skrivinlärningen som gynnades. Eleverna skrev längre texter med 

bättre struktur, tydligare innehåll och ett mer varierat språk.  

 

Kerkoff, Lester, Pruden och Spires (2017:15–17) undersökte i en studie om ett digitalt 

anpassat hjälpmedel för att skriva berättande texter kunde förbättra prestationerna hos tre 

elever med skrivsvårigheter i förhållande till att skriva berättelser för hand. Resultatet 

visar på hur den digitala läromiljön påverkar elevernas skrivutveckling positivt. Genom 

att eleverna fick göra egna val av miljöer, karaktärer och ämnen utifrån en given mall 

ökade engagemanget i skrivandet och viljan att lära. Berättelsen fick en given struktur 

med processteg som gjorde den enkel att följa. Denna processtruktur vägledde eleverna 

genom hela skrivprocessen genom att varje processteg måste genomföras innan nästa 

kunde påbörjas. Elevernas egen syn på vad som var en bra text skapade ökad 

själreflektionsförmåga som skribenter. Resultatet blev längre texter med ett mer 

komplext, beskrivande innehåll, tydligare struktur och ett mer utförligt språk. Dessutom 

ökade elevernas självförtroende och de växte som skribenter.  

 

Åkerfeldts (2014:188–189) studie undersöker skillnaderna i att skriva för hand och med 

digitalt hjälpmedel i en testsituation där elever ska förklara och visa sina kunskaper 

skriftligt. Skrivsituationen är begränsad och sker under tidspress. Resultatet bekräftar 

tidigare studier som kommit fram till att digitalt skrivande i många fall påverkar texterna 

positivt. I det digitala skrivandet förekom fler redigeringar av svaren och förflyttningar 

mellan frågorna. Det fanns mer av flyt i skrivandet, med starkt fokus på att lösa uppgiften 

och formulera sina kunskaper på bekostnad av korrekt grammatik och stavning. Eleverna 

förlitade sig på grammatik och rättstavningsfunktioner i ordbehandlingsprogrammet. När 

eleverna skrev för hand var skrivprocessen mer linjär, en fråga i taget och texten 

redigerades i mindre utsträckning. Svarens omfattning i form av textmängd styrdes av 

antal linjer som fanns att tillgå. Elevernas möjlighet att redigera materialet var begränsad 

när de skrev för hand, i form av både motorisk ansträngning, plats (antal rader) och tid. 

Testsituationen gynnas inte av den mer tidskrävande skrivprocess som att skriva för hand 

innebär, i och med att eleverna generellt behöver formulera hela meningar innan de börjar 

skriva. Eleverna tog flera korta pauser före och redigerade mindre.  

 

 Motoriska skillnader påverkar skrivförmågan 

I människors vardag spelar fortfarande handskriften en viktig roll. En penna finns nästan 

alltid till hands för att skriva anteckningar, notiser, meddelanden eller minneslistor (Lund-

berg 2008:97). Mangen (2016:467) tar resonemanget ett steg längre och anser att handen 

är verktyget för skrivande. Vi använder handen i alla situationer när vi skriver oavsett 

vilken teknik vi använder, fingrar i sanden, penna och papper eller ett tangentbord. Hon 

vill lyfta fram den sensomotoriska inverkan på skrivandet och anser att det räcker att se 

på när man skriver för hand i förhållande till på tangentbord för att förstå att det finns 

fundamentala skillnader. De skiljer sig sensomotoriskt, visuellt och kognitivt (Mangen & 

Velay 2010:385–390, Mangen 2016:467). 
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Mangen & Velay (2010:389) lyfter fram att skrivande för hand innebär en annan hand-

rörelse och fördelning av aktiviteten mellan händerna än vid användning av tangentbord 

i skrivandet. Det finns därför finmotoriska skillnader mellan att skriva för hand och skriva 

digitalt. En hand är aktiv samtidigt som den andra är stödjande när skrivandet sker för 

hand och det krävs att varje bokstav formas. Vid tangentbordsanvändning används båda 

händerna för att trycka ner tangenterna men bokstäverna finns redan formade och är pla-

cerade i en viss ordning. Det krävs inte samma motoriska skicklighet eller energikrävande 

aktivitet för att skapa en text via tangentbord i förhållande till att skriva för hand med 

penna och papper. Att använda tangentbordet effektivt kräver träning för att hitta tangen-

terna och för att inte behöva lägga energi på att leta efter bokstäverna. Förmågan att kunna 

skriva digitalt blir ett allt vanligare kompetenskrav i de högre årskurserna samt ute i 

arbetslivet (Nordmark 2018:6, Lundberg 2008:96). 

 

Det finns ett personligt uttryckssätt som går förlorat när tangentbord eller pekskärm 

används. Även om olika programvaror försöker ge förutsättningar att skapa en personlig 

karaktär i digitala texter genom olika typsnitt, tecken etc. så är det svårt att efterlikna det 

personliga uttryck som handstilen skapar (Mangen & Velay 2010:390–391, Mangen 

2016:468). När en text formas för hand sker så kallad multisensorisk inlärning, vilket 

betyder att flera sinnen är involverade, synen, känseln, muskelrörelserna i fingrar, hand 

och arm och i samband med yttrande av språkljuden även hörseln (Nordmark 2018:6, 

Mangen & Velay 2010:389–391).  

 

Färdighet i stavning och grammatik kommer inte per automatik i och med att elever får 

tillgång till hjälpmedel. Enligt Lundberg (2008:94) är avskrift för hand ett sätt att lära sig 

stavning, där själva muskelrörelsen vid handskrivning befäster minnet av antal bokstäver, 

dess former eller ordets grafiska mönster. Mangen & Velay (2010:386, 392–393, 395) 

betonar på liknande sätt att vi lär oss genom att använda alla kroppens sinnen och att våra 

händers sinnesintryck är intimt sammankopplade med vår motorik, perception och kogni-

tion samt att det stödjer inlärningen. Det sker inte när elever skriver med hjälp av tangent-

bordet. När elever skriver för hand på papper kan de behöva skrivstöd för att utveckla sitt 

skrivande när det gäller exempelvis stavning. De får då tillgång till ordlistor och lexikon 

för att slå upp och söka de ord de inte kan stava. Det kan vara svårt för elever med stav-

ningssvårigheter att söka på ord då de inte vet grundform eller vad de ska söka på. I de 

digitala verktygens ordbehandlingsprogram finns stavnings- och grammatikkontroll, men 

bara för att dessa hjälpmedel finns innebär det inte automatiskt att eleverna lär sig att 

stava eller blir bättre på grammatik. Lundberg (2008:8) lyfter fram att eleverna för att 

kunna använda stavningskontroll måste ha grundläggande kunskap om stavning för att 

kunna göra rätt val i ordlistan. De flesta elever undervisas och utvecklar strategier för att 

lära sig stava på svenska (Lundberg 2008:94). En problematik som är vanlig med digitala 

verktyg är att ordbehandlingsprogrammen är olika bra på att föreslå rätt ord, samt rätt-

ningen av ord som särskrivs eller inte. En annan begränsning kan vara utbudet av rele-

vanta synonymer och ord. De förslag på synonymer som ges är ofta mer begränsade än 

de som erbjuds i traditionella lexikon. Ordprediktionen i ett digitalt verktyg är däremot 
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effektivt. Det räcker med ett par bokstäver för att få upp olika alternativ till ord i en ord-

lista (Nordmark 2018:5). 
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 Teoretiska utgångspunkter 
 

I följande avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter vi använder för våra textanalyser. 

Alla analysmodellerna bygger på teorier inom grammatik, stilistik, textlingvistik, 

språksociologi och språkpsykologi. Här redovisas teorier för övergripande textanalys 

samt teorier för de kategorier vi valt till vår textanalys: innehåll, struktur samt språkliga 

drag och skrivregler men vi kommer inte att gå närmare in på de bakomliggande teorierna 

inom de olika forskningsfälten.  

  

 Textanalys 

Forskningen när det gäller textanalyser har gått från ett mer kvantitativt förhållningssätt 

till ett mer kvalitativt. Tidigare var det centrala inom textanalysforskningen att med 

kvantitativa mätbara variabler bedöma och jämföra texters innehåll. Exempel på variabler 

är textlängd, ordlängd och ordvariation samt syntaktisk komplexitet. På senare tid har 

forskningen utvecklats till ett mer holistiskt perspektiv, där helheten av texten analyseras 

utifrån olika kategorier. Det finns även en ansats att få med aspekter som motivation och 

engagemang.  

 

Josephson, Melin och Oliv (1990) har analyserat skoluppsatser från årskurs 1 till 9 och 

utifrån studien presenterar de en analysmodell som grund för att bedöma texters kvaliteter 

och brister. De gör en funktionell analys av texterna för att se om de uppfyller sitt syfte 

men de lyfter även fram andra aspekter såsom disposition och textbindning, syntax, ord 

och ordförråd (Josephson m.fl. 1990:10). Författarna beskriver tre funktioner som språket 

har (Josephson m.fl. 1990:12–13). Den första funktionen är det skrivna språket som ett 

redskap för kommunikation och det är dess funktion som är avgörande när en funktionell 

analys genomförs. Det är vad berättaren förmedlar till läsaren som är i fokus, det är den 

kommunikativa funktionen. Den andra funktionen är att språket även har en kognitiv 

funktion då det är ett redskap för tänkande. Vi använder språket för att organisera vår 

omvärld, för att reda ut samband och problem, sammanfatta och beskriva upplevelser och 

erfarenheter. Slutligen finns den sociala funktionen, där språket blir ett redskap för att 

uttrycka identitet och social samhörighet. Det är tydligast i muntligt språk men finns även 

i det skrivna språket genom att skribenten skriver utifrån sina egna erfarenheter och sin 

verklighet.  

 

Lange och Melin (2000:7) har en ambition att skapa en modell som ger textanalysen två 

tydliga nivåer, en stilistisk nivå och en språklig nivå. De beskriver det som att texten har 

två dimensioner; vad-som-sägs-dimensionen och hur-det-sägs-dimensionen ger upphov 

till olika reaktioner på texten. Det är läsarens upplevelse av texten som ska vara utgångs-

punkten för en stilanalys. Språket är en konstruktion i olika nivåer: den fonetiska ljud-

nivån som förenas till ord (lexikal nivå) som i sin tur kombineras till satser (syntaktisk 

nivå) som slutligen bildar en text (textuell nivå) (Lange & Melin 2000:15). De tar upp 

vikten av att förstå berättarens avsikter och vad som ska förmedlas. De tar också upp en 
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kommunikationsmodell som traditionellt ligger till grund för textanalyser. Analysen 

består av olika stadier eller dimensioner där det första stadiet, den interpersonella dimen-

sionen, är det intryck som läsaren får av texten och det samspel som sker mellan läsaren 

och skribenten genom texten. Den textuella dimensionen innehåller textens strukturella 

aspekter såsom syntaktiska och textlingvistiska, exempelvis ord, fraser, satser och 

meningar och deras komponering i text. Slutligen finns dimensionen textens innehåll, den 

ideationella dimensionen (Lange & Melin 2000:22). 

 

Andra forskare försöker utveckla textanalysmodellen vidare och för fram ett mer holis-

tiskt perspektiv. Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005:22–27) visar i Bedömning av 

elevtext. En modell för analys av elevtexter på vikten av att se helheten vid analyser och 

bedömning av texter. De lyfter fram kriterierna innehåll och textanvändning, disposition 

och sammanhang, språk och stil samt en avslutande bedömning utifrån kvalitet och betyg. 

Deras forskning baseras på texter från de nationella proven i svenska och svenska som 

andraspråk. De betonar att om helhetsanalysen inte stämmer överens med kriteriebedöm-

ningarna är det kriteriebedömningarna som ska omvärderas och inte helheten. I Bedöm-

ning av elevtext – enligt Lgr11 och Lgy11 (2015) presenterar de en uppdaterad analys-

modell med utgångspunkt från autentiska exempeltexter från årskurs 6 och 9 i grund-

skolan och gymnasiets kurs 1 och 3. Tidigare har modellen baserats på de högre årskurser-

na. De har nu en ambition att visa spännvidden inom en årskurs och skrivutvecklingen 

genom grundskolan och gymnasiet. Lundberg (2008:48–51) menar att skrivutvecklingen 

innefattar fem olika men samverkande dimensioner: stavning, meningsbyggnad, funktio-

nell skrivning, skapande skrivning och slutligen intresse och motivation. I Lundbergs 

analysmodell inkluderas även omgivningen, intressen och den inre motivationens på-

verkan på texten. Denna modell bygger på elevers skrivutveckling från årskurs 1 till 6. 

 

I enlighet med forskarna ovan kommer vi att analysera texterna med hjälp av kategorierna 

innehåll, struktur, språkliga drag och skrivregler samt utifrån ett helhetsperspektiv. 

 

 Innehåll  

Det finns flera beröringspunkter mellan de analysmodeller vi har presenterat. Modellerna 

delar upp analysen i olika nivåer eller dimensioner men även i olika områden. Att textens 

innehåll ska stämma överens med uppgiftens eller textens syfte diskuterar de alla, liksom 

att den ska anpassas efter mottagaren eller läsaren. Josephson m.fl. (1990:10–13) diskute-

rar utifrån tre språkfunktioner. För det första, klarar skribenten av att använda texten som 

ett kommunikativt redskap, dvs. lyckas författaren förmedla det innehåll till läsaren som 

var tänkt? Nästa är det kognitiva redskapet för tänkande, användandet för att sortera 

tankar och erfarenheter, förmågan att reda ut sina tankar och skapa ett tydligt textinnehåll. 

Slutligen den sociala språkfunktionen, förmågan att skapa en personlig prägel och genom 

texten visa på en social samhörighet.  

 

Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2015:10) betonar att skrivande är en form av kommuni-

kation och för att den ska fungera måste texten anpassas efter mottagaren. Detta är något 
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som utvecklas gradvis och kan beskrivas som ett kritiskt moment i skrivutvecklingen. 

Denna anpassning till mottagaren gör att textens innehåll och språk komponeras så att 

texten blir självständig och funktionell. Elever ska kunna omvandla sina egna erfarenheter 

och tankar för att skapa en fylligare text och kunna variera sig för att skapa en större 

nyansrikedom.  

 

Lundberg (2008:50, 66–67) beskriver två dimensioner i skrivutvecklingen; skapande 

skrivande och funktionellt skrivande vilka visar det innehållsliga och dispositionen i 

texten. Det skapande skrivandet kan liknas mer vid den innehållsliga delen av 

textanalysmodellerna. Innehållet visar på en informationstäthet med händelserika, tydliga 

beskrivningar av människor och miljöer. Skrivandet är även personligt, känslorikt, 

fantasifullt samt nyanserat, stämningsfullt och inlevelsefullt. Förmågan att kunna 

beskriva personer, miljöer och använda dialog i skriftligt berättande blir en del av att 

skapa en fylligare och mer självständig text (Lundberg 2008:34). Ett annat begrepp som 

beskriver textens innehåll är gestaltande beskrivningar som syftar på elevernas förmåga 

att beskriva exempelvis miljöer och personer men även på förmågan att genom 

beskrivningar förhöja känslan och fördjupa läsupplevelsen (Nationella provens bedöm-

ningsanvisningar 2018/2019:42–43 samt Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:36). Kang 

m.fl. (2016:219) betonar även förmågan att skapa och förmedla mentala bilder i texten 

som en betydande faktor för den informativa delen i textens innehåll. De tar även fasta på 

de känslomässiga och beskrivande detaljerna, som ger läsaren en känsla som den kan dela 

med skribenten liksom egna erfarenheter och tolkningar. Dessa detaljer gör så att texten 

kommer till liv och låter läsaren se, höra, kännas vid, lukta och smaka på samma sätt som 

skribenten.  

 

I kategorin innehåll analyserar vi texterna utifrån variablerna textlängd, antal ord, och 

ordklassfördelning. Inom ordklassfördelning analyseras antalet substantiv, adjektiv och 

verb för att undersöka om texterna är anpassade till syfte och mottagare. Enkel och full 

nominalkvot analyseras eftersom de ger indikationer på texternas informationstäthet. Se 

vidare avsnitt 5.3.3.3.  

 

 Struktur 

I alla textanalysmodellerna finns den formella textstrukturen med som ett analyskrite-

rium. Josephson m.fl. (1990), Lange och Melin (2000) samt Palmér och Östlund-Stjärne-

gårdh (2005, 2015) tar upp begreppet texttyp.  

 

Lange och Melin (2000:27) skriver att det finns två konkurrerande begrepp där det ena är 

genre som används om etablerade typer av texter, exempelvis lyrik, deckare, något vi alla 

har en viss föreställning om. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:15) använder en 

liknande definition, att en genre är en socialt förankrad strukturerad text, vilket i praktiken 

innebär att samhället har en gemensam syn på kompositionen av en novell eller debatt-

artikel. Det andra begreppet är texttyp. En texttyp har enligt Lange och Melin (2000:27) 
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inga begränsningar som är historiskt eller socialt givna utan kan vara olika i olika sam-

manhang. Det är alltså öppet hur många texttyper som finns.  

 

Det som bestämmer textens form är dess syfte. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh 

(2015:15) lägger till att kategoriseringen av texttyper har språkliga grunder. De vanligaste 

texttyperna är berättande, beskrivande, instruerande, förklarande/utredande och argumen-

terande. Dessa texttyper anges även i kurs- och ämnesplaner för svenskämnet i läroplanen 

(Skolverket 2019:260). Lange och Melin (2000:14) delar upp välformade texter i 

berättande, informativa, argumenterande eller stämningsskapande. I vår studie analyserar 

vi det som definieras som berättande texter och den grundläggande strukturen som enklast 

kan beskrivas som inledning, huvuddel och avslutning. Ett annat sätt är att se det som 

orientering, komplikation och slut (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:35). Propor-

tionerna mellan de olika delarna har även betydelse genom att en alltför lång inledning 

eller att eleven glömmer att avsluta berättelsen är vanliga strukturella problem hos yngre 

elever (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:24). 

 

Flera av forskarna betonar även ordningen i berättande texter där grundformen är att 

händelserna sker i kronologisk ordning med händelser från början till slut men även att 

det finns en balans mellan de olika delarna. Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2015:24–

25) tar upp textbindningens vikt för strukturen och andra användbara begrepp är referens-

bindning, ledfamiljer, sammanhangssignaler och styckeindelning. Ledfamiljer innebär att 

eleven fokuserar på ett ämne och inte börjar skriva om helt andra områden. En text som 

handlar om fiske (ledfamilj) använder sig av underordnade begrepp kastspö, öring, flugor, 

fors, båt osv. Om skribenten börjar skriva om husdjur, ändras fokus och texten blir röri-

gare, vilket innebär att strukturen blir lidande. Referensbindningar består av ett mönster 

av centrala ledfamiljer som löper genom texten. Det kan exempelvis vara personer, 

händelser och begrepp som i olika varianter återkommer i text. Sammanhangssignaler är 

ord som skapar samband i texten och binder ihop texten så att läsaren förstår dess innehåll. 

Sambandsorden förenar delar av satsen, satser eller meningar med varandra (Palmér & 

Östlund-Stjärnegårdh 2015:27). Ett annat tydligt sätt att visa på samband kallas för 

konnektivbindning och sambandsorden utgörs där av konjunktioner, subjunktioner och 

konjunktionella adverb.  

 

En annan betydande faktor i textens struktur är styckeindelning som hjälper både 

skribenten och läsaren att orientera sig (Josephson m.fl. 1990:14, Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2015: 27, 35). Det är inte endast en fråga om att dela upp texten i delar utan 

även att visa tydligt på vad som hör ihop i texten. För att få en tydlig struktur behöver 

styckeindelningen markeras korrekt; det som gäller är antingen blankrad eller indrag. 

Blankrad är det vanligaste i texter skrivna med digitala verktyg (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2015: 27). 

 

I kategorin struktur analyserar vi materialet utifrån styckeindelningens korrekthet, antal 

stycken per text och antal meningar per stycke. (Se vidare avsnitt 5.3.3.) 
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 Språkliga drag och skrivregler 

I de olika analysmodellerna finns olika sätt att ta sig an den lexikala nivån (ord) och den 

syntaktiska nivån (meningar). Josephson m fl. (1990:28–57) har valt att analysera texter 

utifrån dessa nivåer men även tagit in tecken som ytterligare en aspekt. Tecken definieras 

som symboltecken som ersätter ord (exempelvis %) och funktionstecken som skilje-

tecken, versaler, mellanslag etc.  

 

Syntax eller meningsbyggnadsmönster är viktigt för att ge texten flyt, rytm och variation. 

Ordförrådet är viktigt för att kunna uttrycka sina tankar i text och beskriva dem och varia-

tionen ger olika nyanser och stilnivå. Tecken är den minsta beståndsdelen i skriftspråket. 

Lundberg (2011:49–61) beskriver i sin modell för skrivutveckling den lexikala nivån som 

basen eller första dimensionen. Det är här som formandet av orden sker. Dessa 

kombineras sedan i satser och meningar vilka i nästa steg skapar innehållet i en text. För 

att skrivutveckling ska kunna ske krävs en successiv automatisering i skrivprocessen där 

ord och meningar skapas automatiskt.  

 

Nästa dimension i Lundbergs analysmodell är att formulera rätt satser, meningar, stycken 

och texter. Något som skiljer denna modell från de andra är att strukturen i texten inte är 

en egen utvecklingsdimension och att styckeindelning inte tas upp som ett viktigt 

kriterium. I enlighet med att ha ett mer holistiskt perspektiv, blir den skrivtekniska sidan 

av skrivandet en del av helheten. Språket och stilen blir då ett medel att definiera sin 

kommunikationsform och typ av text. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:28–29) 

bekräftar Josephson m.fl. (1990:45–51) eftersom de betonar att språkets variation och 

tydlighet samtidigt är väsentligt för textens möjlighet att framföra sitt budskap till 

mottagaren. Variationen syns i ordförrådet, och den som behärskar dess nyanser kommer 

att nå läsaren och texten kommer att uppfattas som läsvärd. En annan viktig aspekt är 

variationen av meningarnas längd och komplexitet. Josephson m.fl. (ibid) tar även upp 

vikten av att elever känner sig trygga i vedertagna regler för skriftspråket och betonar att 

avvikelse från skriftspråkets gällande regler kan innebära att budskapet inte når fram. Det 

överensstämmer med Lundbergs (2011:49) resonemang om att elevers förmåga att skapa 

ord i förhållande till grundläggande stavningsregler är väsentlig för vidare 

skrivutveckling. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:30) problematiserar detta 

resonemang genom att betona vikten av att eleverna får pröva olika 

kommunikationsnivåer. Även om det inte blir korrekt måste elever få möjlighet att våga 

använda ett mer avancerat språk om innehållet ändå är tydligt och kommunikationen 

fungerar.   

 

I kategorin språkliga drag och skrivregler analyserar vi elevtexterna utifrån variablerna 

LIX, OVIX, ordlängd, meningslängd, stavfel, skrivfel och talspråk. (Se vidare avsnitt 

5.3.3.) Med utgångspunkt i kategorierna och variablerna ovan analyserar vi även texterna 

utifrån ett helhetsperspektiv.   
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 Metod och material 
 

I avsnittet redovisar vi vårt material som består av elevtexter och vår urvalsmetod. Vi 

redogör också för viktiga delar av genomförandet av studien. Den analysmetod vi valt är 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod i syfte att stärka validiteten och relia-

biliteten i studien. De variabler som ingår i den kvantitativa analysen beskrivs i avsnittet. 

Slutligen redogör vi för våra metodologiska överväganden och etiska principer. 

 

 Material och urval 

Materialet består av en korpus innehållande 54 elevtexter, varav hälften är skrivna för 

hand och hälften på dator. Elevtexterna är insamlade i två klasser i årskurs 6 i två skolor 

i samma kommun. En av anledningarna till att vi valde dessa skolor är att de har tillhört 

samma rektorsområde och har upptagningsområden bredvid varandra. Genom att lärarna 

har haft samma pedagogiska ledare i flera år har de arbetat fram samma arbetssätt inom 

svenskämnet. Man delar utbildningsmaterial och ett nära samarbete sker fortfarande 

mellan skolorna, t.ex. genom nätverksgrupper och sambedömning vid nationella prov. Vi 

anser att det påverkar vår studie positivt eftersom de har liknande arbetssätt och arbets-

material och därför har eleverna liknande förutsättningar och förförståelse.   

 

En annan faktor som påverkade vårt val av skolor är att en av oss arbetar (och har arbetat) 

samt har haft VFU-tid på båda skolorna, vilket ger oss en god insyn i lärarnas arbete och 

en av oss är välkänd för både elever och föräldrar. Urvalsmetoden innebär ett bekvämlig-

hetsurval (Bryman 2018:245). Deltagare i studien är då personer som finns tillgängliga 

på ett smidigt sätt. Problematiken med bekvämlighetsurval är att det inte går att genera-

lisera resultatet i och med att det inte går att kontrollera om populationen är representativ 

för en större population såsom alla elever i årskurs 6 i landet. Det är inte vår ambition och 

vi har även genom vårt val av skolor försökt att till viss del kontrollera eventuella olik-

heter i bakgrund. Vårt syfte är att jämföra texter från samma individ för att se om likheter 

eller skillnader finns mellan att skriva för hand och med digitalt verktyg och inte att gene-

ralisera utanför vårt urval.  

 

Elevtexterna är skrivna vid fyra tillfällen under hösten 2019 och våren 2020. Eftersom 

idén till det undersökta ämnet växte fram under våra diskussioner, fattade vi beslutet att 

redan under höstterminen 2019 börja samla in delar av det empiriska materialet, allt i 

enlighet med VFU-handledarens godkännande och översyn. Det skedde i en av skolorna. 

I den andra skolan har materialet samlats in under vårterminen 2020. Ambitionen var att 

samla in materialet innan den skriftliga delen av nationella proven i svenska genomfördes.  

 

Upptagningsområdet är ett område som mest består av enskilda bostadshus och villor 

utanför centralorten. Det finns inga elever i klasserna med svenska som andraspråk. Enligt 

lärarna kommer ingen elev att lyda under undantagsbestämmelsen eller pysparagrafen 

(Skollagen 2010: 10 kapitlet 21 §) enlighet med undantagsreglerna (10 kap. 21§ skollagen 
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2010) i någon del av kunskapskraven i svenskämnet. Vi bortser från eventuella 

svårigheter eller handikapp eftersom vi anser att sådana inte påverkar vår studie. Antalet 

elever från skola 1 uppgick till 17, varav 7 flickor och 10 pojkar, och från skola 2 till 20, 

varav 12 flickor och 8 pojkar. Fem elever har fallit bort på grund av sjukdom vid skriv-

tillfället. Fem elever är inte med på grund av att deras vårdnadshavare inte gav oss 

tillstånd att använda texterna. I studien har varje elev skrivit två berättande texter. En text 

har skrivits med hjälp av papper och penna och en med hjälp av ett digitalt verktyg, en 

iPad med tangentbord. 

 

 Genomförande 

I båda skolorna praktiseras processorienterad och genrebaserad undervisning. Lärarna 

använder sig av läromedlet Zick Zack som består av ett omfattande material med textsam-

ling med tillhörande arbetsbok, en lärobok i skrivförmåga som bygger på att lära ut olika 

texttypers språkliga form och struktur. Det finns även en tillhörande språkbok för ordlära 

och grammatik. I augusti 2019 införde kommunen att alla elever fr.o.m. årskurs 4 skulle 

få tillgång till en iPad med tangentbord som arbetsverktyg i skolan. Tidigare hade detta 

gällt endast elever i årskurs 6. Det innebär att deltagarna i vår studie har skrivit både för 

hand och med hjälp av digitalt verktyg under sin studietid på mellanstadiet. Att urvalet är 

elever från årskurs 6 innebär att de har utvecklat ett skrivande som ska kunna bedömas 

och betygsättas i enlighet med kunskapskraven för årskurs 6. Det är en form av avstäm-

ning inför nästa nivå, högstadiet. Få studier har gjorts på denna grupp men däremot finns 

många gjorda på de tidiga åldrarna när förmågan att skriva påbörjas och senare i årskurs 

9 eller gymnasiet. För att resultatet skulle återge verkligheten på ett rättvisande sätt blev 

det viktigt att uppgiften var en del av undervisningen och inte en konstruerad forsknings-

uppgift. Under perioden då texterna skrevs undervisade läraren med grundtanken att 

förbereda och repetera grunderna för narrativt berättande. Eleverna förbereddes innan de 

skulle genomföra skrivuppgifterna. Uppgifterna var del av en längre temagenomgång 

med flera lektioner om berättande texter. Lektionerna i svenska innehöll viktiga aspekter 

på textskrivning såsom typiska drag, innehåll och språkliga särdrag. Det var därför 

naturligt att använda samma uppgiftsform som i nationella proven i svenska.  

 

Skrivuppgiften Äventyrsresan som eleverna skrev med papper och penna är hämtad från 

Skolverkets exempeluppgifter från ett tidigare nationellt prov. Den andra skrivuppgiften, 

Det öde huset, skrev eleverna med hjälp av ett digitalt verktyg (iPad med löst tangentbord 

och programvaran Word med tillhörande rättstavningsprogram). Det fanns bara en skriv-

uppgift med berättande text publicerad av Skolverket som exempeluppgift. Den digitala 

skrivuppgiften har vi därför konstruerat själva. Den har samma struktur, information och 

instruktion som skrivuppgiften hämtad från Skolverkets exempeluppgifter. Eleverna fick 

uppgiften i pappersform och det ingick även inspirationsbilder som stöd för skrivandet. 

(Skrivuppgifterna återfinns i bilaga 3 och 4.)  

 

Vid båda skrivtillfällena gav läraren först ut instruktionen skriftligt, gick igenom den 

muntligt och svarade på frågor. Eleverna uppmuntrades att ägna en stund åt att strukturera 
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och förbereda sin berättelse genom att göra en tankekarta och fick ut ett blankt papper att 

använda för uppgiften, innan de började skriva. När eleverna var klara fick de rådet att 

läsa igenom texten och revidera vid behov, innan de slutligen lämnade in uppgiften. Det 

stämmer väl överens med Strömquists (2014:31) beskrivning av skrivprocessen som 

bestående av faserna förberedelser, skrivande och revidering. Alla elever genomförde 

någon form av stödstruktur (tankekarta eller nyckelord) innan de började skriva. Alla 

skrev enskilt och uppmanades att revidera sina texter innan de lämnades in. Eleverna fick 

tio minuters förberedelsetid, 70 minuter skrivtid och några elever valde att stanna 

ytterligare tio minuter. Vid den första skrivuppgiften som skrevs med papper och penna 

hade eleverna tillgång till lexikon i bokform. Det var ungefär två veckor mellan de olika 

skrivtillfällerna. 

 

 Analysmetod 

Vi har valt att använda en kvalitativ textanalysmodell i kombination med en kvantitativ 

innehållsanalys av texterna, med olika mätbara variabler för att öka validiteten i studien. 

Fördelen med att använda en kvalitativ textanalys är att genom denna metod kan helheten 

i elevtexterna fås fram systematiskt. Den kvantitativa analysmetoden är betydelsefull 

genom att den åskådliggör och gör det möjligt att jämföra elevtexternas innehåll. Bryman 

(2018:759) använder benämningen flermetodsforskning när både kvalitativ och 

kvantitativ analysmetod används i en studie. För att vidga och fördjupa perspektivet 

kombineras två angreppsätt. Den kvantitativa forskningsmodellen ger mätbarhet 

samtidigt som man får fram innebörder och mening via kvalitativ forskning. På det sättet 

kan validiteten och reliabiliteten förstärkas i studien (Bryman 2018:763). 

 

Den kvalitativa textanalysen är ett sätt att systematisera elevtexternas innehåll i olika 

kategorier. Den första kategorin är innehåll. Kategorin visar elevers sätt att föra fram sitt 

budskap, ge texten struktur och uttryck för kommunikativ förmåga, skapa bilder och 

miljöer för mottagaren och skapa ett sammanhang. Eleverna kan visa en förmåga att skapa 

en tydlig text med inledning, handling och avslut. Nästa kategori är struktur som avser 

textens strukturella uppbyggnad med styckeindelning och en logisk kronologisk ordning. 

En annan kategori är språkliga drag och skrivregler, vilket innebär språklig variation och 

korrekthet (grundläggande skrivregler, rättstavning och hantering av skiljetecken med 

tillhörande stor bokstav). Den kvantitativa analysen bygger på mätbara variabler inom 

ramen för de olika kategorierna. De variabler vi valt att mäta är textlängd, ordklassfördel-

ning, nominalkvot (enkel och full), styckeindelning, ordlängd och ordvariation, läsbar-

hetsindex, stavfel och andra felskrivningar av ord och slutligen talspråk. Det skapar 

grunden för att kunna jämföra variabelvärden som grund för textanalyser. Nedanstående 

figur visar analysstrukturen för resultatet utifrån de tre kategorierna och de tillhörande 

variabler som understödjer kategorierna kvantitativt. Dessa förklaras och diskuteras 

vidare i avsnitt 5.3.3   
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Figur 2. Kategorier och variabler 

 

5.3.1 Kvalitativ analysmetod 

Texterna i studien analyseras i sin helhet utifrån kriterierna innehåll, struktur och språk-

liga drag och skrivregler. Kriterierna bygger på gemensamma nämnare mellan olika 

analysmodeller som bygger på teorier inom grammatik, stilistik, textlingvistik, språk-

sociologi och språkpsykologi. Dessa modeller har lite olika fokus och grund. I Elevtext. 

Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9 beskriver Josephson m.fl. (1990:10) en 

modell som analyserar texterna med utgångspunkt från funktion och struktur. Deras 

analyskriterier bygger på att analysera texterna i språkliga funktioner, disposition och 

textbindning, syntax eller meningsbyggnad, ordval och slutligen tecken. Palmér och Öst-

lund-Stjärnegårdh (2005:22–27) redogör i sin analysmodell som redovisas i Bedömning 

av elevtext. En modell för textanalys för kriterierna innehåll och textanvändning, disposi-

tion och sammanhang, språk och stil och slutligen kvalitet och bedömning. Den stora 

skillnaden är att Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) har en ansats till ett holistiskt 

perspektiv, då de också lägger till vikten av att ha ett överordnat helhetsperspektiv. Ytter-

ligare en analysmodell som även har ett skrivutvecklingsperspektiv där texter upp till 

årskurs 6 ligger till grund för textanalysmetoden redovisas i Ingvar Lundbergs God 

skrivutveckling (2008:49–51). De kriterier som han tar upp är mer anpassade till yngre 

åldrar och för att arbeta med hänsyn till progression mellan årskurser. Det finns även i det 

här fallet gemensamma nämnare med de andra analysmodellerna, personligt skapande 

skrivande, funktionellt skrivande, meningsbyggnad och textform, stavning och skriv-

regler, men han tar även upp intresse och motivation som en kompletterande faktor. 

Grundläggande gemensamma kriterier har vi samlat under benämningarna innehåll, 
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struktur, språkliga drag och skrivregler. Vi har valt bort kriterierna bedömning, intresse 

och motivation i denna studie eftersom vi anser att de inte tillför något extra värde till vår 

studie. 

 

5.3.2 Kvantitativ analysmetod 

Det insamlade materialet utgörs av handskrivna texter och utskrifter från texter skrivna 

digitalt. Inför analysarbetet har texterna överförts till dator för att kunna behandlas vidare. 

De digitala texterna har skannats in och omvandlats från pdf-format till Wordformat via 

ett konverteringsprogram i Adobe. De handskrivna texterna har överförts till dator för 

hand i ett Worddokument för vidare bearbetning.  

 

5.3.2.1 Swegram  

Statistiska beräkningar har genomförts i Swegram som är ett internetbaserat textanalys-

program. Programmet är utvecklat vid Uppsala universitet inom ramen för SWE-

CLARIN-projektet, genom ett samarbete mellan Institutionen för lingvistik och filologi 

och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Programvaran Swegram 

genomför lingvistiska textanalyser på en samlad korpus genom att annotera texter och 

lämna förslag på olika språkliga analyser. Genom programmet kan statistik tas fram från 

stora empiriska material såsom allmän statistik (ordfrekvens, felstavningar, ordlängd, 

meningslängd och antal stycken) med ordklassanalyser (frekvenser och listade) samt 

läsbarhet (LIX, OVIX, typ-token ratio, nominalkvot). 

 

Swegram kan endast annotera texter i formaten txt., doc., docx. och rtf. Alla texter i vår 

studie har, som tidigare nämnts, konverterats digitalt till docx.-format som ordbehand-

lingsprogrammet Word använder. Annoterade texter sparas inte i Swegram permanent 

utan lagras endast tillfälligt under den statistiska bearbetningen. Allt material har exporte-

rats lokalt till våra datorer och lagrats som filer i programvaran Excel för att vidare be-

arbetas visuellt i grafer och diagram. Det innebär att texterna garanteras anonymitet då de 

bara sparas lokalt (Megysi m.fl. 2019).   

 

5.3.2.2 Korrigeringar i materialet 

För att kunna göra vissa beräkningar har en del korrigeringar av texterna gjorts i olika 

omgångar. Vi har valt att använda oss av Östlund-Stjärnegårdhs korrigeringsprinciper 

(2002:47–48) när vi behandlar materialet i studien. Kortfattat innebär det att viss rättning 

i materialet måste göras vid olika tillfällen för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 

Felaktiga särskrivningar och samskrivningar har korrigerats. Ord som enligt SAOL 2015 

kan skrivas antingen isär eller ihop och som i en elevtext omväxlande har skrivits isär 

respektive ihop har vi valt att korrigera så att de genom hela texten har blivit särskrivna. 

Inkonsekvenser i en text skulle påverka värdet för ordvariation på så sätt att det blir ett 

högre värde än vad det bör vara. Förkortningar skrivs ut och räknas som enskilda ord, 

såsom till exempel, med mera och och så vidare. Det gäller även siffror, 2 gånger skrivs 

ut som två gånger. Stavfel och formfel separeras och stavfel rättas inte. Till stavfel räknas 
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även tappade bokstäver, saknade diakritiska tecken å/ä/ö samt versaler vid felskrivning 

av bokstäver, exempelvis när gement p skrivs som versalt P (i texten kan det stå PaPPa 

och blir då felstavat även om stavningen är korrekt). Formfel rättas inte, såsom 

det/de/dem/dom, eftersom de inte påverkar den kvalitativa analysen av texten. 

Talspråksformer som nån, nåt, nåra, nånting, dan, vadå, nedans och sen rättas inte. 

Exempel på verbformer som får stå kvar är hållde.  

 

5.3.3 Variabler 

De variabler som representerar kategorierna är textlängd, ordklassfördelning, stycke-

indelning, ordlängd och ordvariation, läsbarhetsindex och slutligen talspråk. De förklaras 

och redovisas kort i detta avsnitt.  

 

5.3.3.1 Textlängd 

Textlängd i denna studie avser totalt antal löpord i texten. Textens längd har betydelse för 

textens innehållsliga kvalitet. I en längre text ökar möjligheten att genom språket möta 

sin mottagare och föra fram sitt budskap. Antal ord visar på elevers språkliga produktion 

vilket är en viktig del i en individs skrivfärdighet (Hultman & Westman 1977:55). En 

längre text behöver inte betyda att eleven är en skickligare skribent eller producerar en 

högre kvalitet innehållsmässigt ur ett helhetsperspektiv (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2005:161).  

 

5.3.3.2 Ordklassfördelning 

Ordklassfördelning kan analyseras i form av antal, frekvens eller som kvot (relationen 

mellan två eller flera ordklasser). I textens innehåll, ska elever förmedla en känsla och för 

att kunna göra det måste de beskriva miljöer, människor och händelser. Det krävs då bland 

annat adjektiv och beskrivande verb (Kang m.fl. (2016:221). Därför analyseras adjektiv 

och verb i både antal och frekvens. Antalet substantiv och verb är ytterligare variabler för 

att kunna bestämma texternas nominalkvot. Texter som har en hög nivå av substantiv ger 

nyansering, mer information och innehåll. Emellertid anses en text som präglas mer av 

verb vara mer vardaglig i sin karaktär och mindre komplex (Josephson m.fl. 1990:40, 

Megyesi & Näsman 2019:30) Tabell 1, nedan är en tabell med jämförelsetal utifrån Lange 

& Melin (2000:168) forskning som kan jämföras med vår studie.  

 

Tabell 1. Ordklasser jämförelsetabell 

Ordklasser: % av löpord Gymnasieprosa Talspråk 

Adjektiv  6,7 4,6 

Verb 18,9 20,3 

Substantiv 21,9 9,9 

Värden hämtade från Lange & Melin 2000:170. 
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5.3.3.3 Nominalkvot 

Nominalkvot är ett mått på informationstätheten i en text. Skriftspråksformen har en högre 

nominalkvot än talspråk. Normalvärdet för nominalkvoten är 1.0 och detta motsvarar en 

morgontidning och läroböcker. Värdet 0,63 är ett normalvärde för ett personligt brev 

(Lange & Melin 2000:48). Det finns två mått av nominalkvot, enkel nominalkvot och full 

nominalkvot. Enkel nominalkvot beräknas genom kvoten av antal substantiv dividerat 

med antal verb. Full nominalkvot mäter graden av nominalitet på ett mer avancerat sätt 

och tar hänsyn till förhållandet mellan på ena sidan substantiv och prepositioner och 

particip (som är ordklasser relaterade till substantiv) och på andra sidan verb, adverb och 

pronomen.1 Substantiv, prepositioner och particip anses bidra till högre nominalitet och 

informationstäthet, medan verb, adverb och pronomen i stället bidrar till att en text blir 

mindre informationstät.Tabellen nedan är en tabell över nominalkvoten i olika texter för 

att kunna användas som jämförelsematerial till vår studie.  

  

Tabell 2. Full nominalkvot jämförelsetabell 

Full nominalkvot (Lange & Melin 2000:168) 

Broschyr 1,19 

Lärobok 1,18 

Morgontidning 1,04 

Kvällstidning 0,99 

Debattartikel 0,89 

Veckotidning 0,85 

Gymnasieprosa 0,72 

Talspråk 0,25 

 

5.3.3.4 Styckeindelning 

Styckeindelning avser det antal stycken som en text är uppdelad i och om 

styckeindelningen är korrekt utförd. Styckeindelningen ska hjälpa både skribenten och 

läsaren att se hur texten är strukturerad och vad som hör ihop. Styckeindelningen rör 

innehållet och styckemarkeringen visar detta grafiskt. Styckemarkering ska ske med 

indrag eller blankrad för att räknas som korrekt (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2015:27). Även antalet meningar per stycke räknas. Hur texten delas in i stycken är 

väsentligt för läsbarheten och för att se om texten följer strukturen i enlighet med en 

berättande text (med inledning, handling och avslutning) (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2005:28).  

 

5.3.3.5 Ordlängd och ordvariation 

Ordlängd och ordvariation avser ords medellängd, bokstäver per ord och antal korta 

respektive långa ord (över sex tecken). Längre ord är ett tecken på att vilja variera sitt 

ordförråd och skriva en mer innehållsrik text. Skickligare skribenter använder sig av ett 

 
1 Beräkningsformel i Swegram: Full nominalkvot = (substantiv+prepositioner+particip) / 

(pronomen+adverb+verb). 
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större ordförråd (Hultman & Westman 1977:77–78). Ordvariationen bör öka i takt med 

utvecklingen av skrivförmåga och språkbehärskning (Josephson m.fl. 1990:45). 

 

5.3.3.6 Ordvariationsindex OVIX 

Ordvariationsindex (OVIX) mäter textens informationstäthet och variation. Beräkningen 

går ut på att man räknar ut antal olika ord, lexord2, respektive det totala antalet ord i en 

text, löpord3, kvoten mellan dessa ger OVIX. Ett högt värde innebär att texten har en 

större ordvariation och detta påverkas inte av textens längd (Hultman & Westman 

1977:60). Det finns dock en form av begränsning i värdet. Om det blir ett högt värde kan 

det tyda på en alltför ingående presentation av ämnet medan alltför lågt värde kan tyda på 

en innehållslig tunnhet. Forskningen bygger på texter skrivna av gymnasister eller vuxna 

men i vår studie är skribenterna yngre. Vi har därför valt att använda en matris i Josephson 

m.fl. (1990:45) över mätvärden anpassade efter årskurser omvandlade till procent (*100). 

 

Tabell 3. OVIX-värde4 

Årskurs Normalt OVIX-värde 

4 50 

6 55 

9 60 

Gy 3 67 

 

5.3.3.7 Läsbarhetsindex, LIX 

Läsbarhetsindex (LIX) är ett mått på textens svårighetsgrad och komplexitet. LIX baseras 

på ett medeltal av ord per mening och andelen ord över sex tecken, långa ord, uttryckt i 

procent.5 LIX ger en fingervisning om textens komplexitet och informationstäthet; ju 

högre LIX-värde desto mer skriftspråkligt. Men det ger även ett mått på skribentens effek-

tivitet. Genom att använda längre ord sparar skribenten in många små ord (Josephson 

m.fl. 1990:51, Lange & Melin 2000:75). Tabellen nedan visar på Lixvärden i förhållande 

till olika språkligt komplexa texter. Dessa kommer att användas som jämförelsetal till vår 

studie.  

  

Tabell 4. LIX jämförelsetabell 

LIX  

20 Mycket lätt (barnböcker) 

30 Lätt (enkla texter) 

40 Medelsvår (normal text, skönlitteratur) 

50 Svår (sakinformation) 

60 Mycket svår (facklitteratur) 

Värden hämtade från Lange & Melin 2000. 

 
2 Lexord eller lexem är olika ord (unika ord) 
3 Löpord är alla ord (inklusive upprepande ord) 
4 beräkningsformel i Swegram : OVIX= Log(token)/(log(2-(log(types)/log(token)) 
5 Lix räknare finns på internet lix.se 
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5.3.3.8 Stavfel och särskrivningar 

Stavfel och särskrivningar påverkar textens innehåll och läsarens förståelse av texten. Vi 

har valt att kategorisera felskrivningar utifrån att eleverna skriver fel ord, fel form på 

ordet, stavar fel, använder gemener och versaler felaktigt och felaktig särskrivning. Det 

är även intressant ur det perspektivet att det finns en tilltro till att rättstavningsfunktionen 

i de digitala verktygen ska förbättra stavningen i texterna (Östlund-Stjärnegårdh 2002:45, 

Josephson m.fl. 1990:57–58). 

 

5.3.3.9 Talspråk 

Talspråk, eller vardagliga uttryck, är vanligt förekommande bland elever i mellanstadiet 

(ålder 10–12 år) när de skriver. De skriver ofta som de pratar, vilket innebär att de använ-

der en mer vardaglig talspråksform i stället för en mer formell skriftspråksform. Svenska 

Akademiens ordlista, SAOL, ger exempel på vardagliga uttryck eller talspråk. Vi har valt 

att undersöka antal och frekvens av texternas talspråksdrag, exempelvis prefixet jätte-, 

verbet kolla, e (i stället för är), typ, ju och talspråkliga pronomen mej, dej, våran, la och 

nån, och även utdragna ljud, exempelvis hjääälp (hjälp) (Josephson m.fl. 1990:46, Palmér 

& Östlund-Stjärnegårdh 2015:29). 

 

 Metodologiska insikter 

De analytiska verktyg vi använder för att studera materialet utifrån de kriterier som vi har 

valt bygger på tidigare beprövade analysmodeller. Vi har även valt att använda oss av en 

flermetodsforskning som innebär att både kvalitativa och kvantitativa analysmodeller 

används för att ge olika perspektiv på materialet. Enligt Bryman (2018:760–761) kan 

detta kritiseras då modellerna utgår från olika paradigm men vi har inte använt olika 

metoder för att samla in materialet utan har gjort det här med en kvalitativ utgångspunkt, 

och bara använt olika metoder för analysen då vi genomför en jämförelse och vill uppnå 

en så hög reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) som är möjligt.  

 

För att ytterligare öka reliabiliteten har vi använt oss av datoriserade hjälpmedel för att 

minimera risken för beräkningsfel på grund av den mänskliga faktorn. Det finns fortfaran-

de en möjlig felkälla och det är vid tolkningen av de handskrivna texterna när de överförs 

till digital form. Vi har lagt upp arbetet så att en av oss har utfört överföringen av de 

handskrivna texterna till digital form. Vi har därefter gemensamt läst varje digitaliserad 

text flera gånger och analyserat dem utifrån våra kriterier för att komma fram till 

konsensus.  

 

Skrivuppgifternas form och deras inverkan på resultatet kan diskuteras. Båda uppgifterna 

är av texttypen berättande text. De har samma form som textuppgifterna i de nationella 

proven. Elever har olika intressen och erfarenheter och därför försökte vi välja ämnen för 

skrivuppgifterna som samtliga elever kan relatera till. Det bakomliggande temat är 

äventyr och spänning. En alternativ metod som vi övervägde var att låta eleverna skriva 
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samma textuppgift, d.v.s. samma ämne för hand respektive digitalt. Vi förkastade dock 

detta alternativ då den andra texten som eleverna skulle skriva i princip skulle bli en 

omarbetning av den första de skrev, oavsett om de skrev den första för hand eller digitalt. 

Vi valde att låta eleverna utföra sina textuppgifter under en period då de övade inför de 

nationella proven i svenska. Deras första uppgift blev att lösa textuppgiften som skulle 

skrivas för hand. Ett par dagar senare ställdes eleverna inför uppgift nummer 2 som de 

skulle skriva digitalt.  

 

Att eleverna fick en given skrivuppgift med tydlig information i stället för att få skriva 

helt fritt motiverar vi med att eleverna normalt får en given uppgift i skolan att förhålla 

sig till. Avsikten är att eleven ska få stöd av givna rubriker, bilder och instruktioner och 

att detta ska hjälpa de elever som har svårt att komma igång eller hitta på eget stoff. Vi är 

dock medvetna om att det även finns elever som upplever rubriker, stöd av bilder och 

instruktioner som styrande och begränsande. Men styrningen av uppgiften är en del av 

metoden för att stärka reliabiliteten i materialet. Att eleverna löser uppgiften till viss del 

på olika sätt visar att det finns ett visst handlingsutrymme inom uppgifternas ramar.  

 

Vi är väl medvetna om att undersökningsmaterialet är begränsat och att generaliseringar 

av resultatet bör ske med viss försiktighet. Resultatet kan bli annorlunda med ett annat 

elevunderlag, andra skolor, årskurser eller andra skrivuppgifter med andra texttyper. Kan-

ske kan även undersökningen kompletteras med andra studier såsom observationer och 

intervjuer för att få en bredare förklaringsgrund till resultatet. Studien skulle även kunna 

kompletteras med en mer organiserad och kontrollerad undervisning före skrivuppgiftens 

genomförande. 

 

 Etiska överväganden och principer 

Vi vill resonera kring de etiska överväganden som vi ställts inför och tagit ställning till. 

Enligt Bryman (2018:171) finns det främst fyra grundläggande etiska frågor att ta ställ-

ning till. Dessa rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer 

som är direkt inblandade i en studie. Elevernas texter i första skolan skrevs under 

höstterminen i årskurs 6. Under samma tid var VFU-perioden och eleverna var 

informerade om att texterna de skrev vid två tillfällen skulle komma att kopieras och 

användas som underlag för en examensuppsats.  

 

I anslutning till det här examensarbetet har ett brev skickats ut till elever och deras måls-

män via e-post (bilaga 1 och 2). Syftet med brevet var att informera om studien och fråga 

elever och målsmän om de godkänner att dessa elevtexter används i vårt examensarbete. 

Det är viktigt att elever och vårdnadshavare känner sig trygga med att elevernas och 

skolans anonymitet kan garanteras i studien och att ingen vidare spridning av det sparade 

materialet kommer att ske. I och med att texterna grundar sig på uppgifter liknande 

nationella provet och inte är av personlig eller intim art, anser vi att det räcker att 

vårdnadshavare eller elev informeras om hur de ska gå tillväga för att vi inte ska ta med 
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berättelserna i studien. Vi bad att alla skulle bekräfta att de hade fått informationen och 

att de som inte accepterade att elevtexterna skulle användas skulle höra av sig.  

 

För att anonymiteten ska säkras ytterligare har varje text fått ett nummer och en bokstav, 

H för skriven för hand och D för digital. De har även angivits med en bokstav f för flicka 

och p för pojke. Vi valde att ta bort könsmarkörerna i ett tidigt skede, på grund av att vi 

valde bort kön som underlag för analysen. Vi har möjlighet att göra analysen utifrån varje 

texts numrering och benämning om det är en text skriven för hand eller med digitalt verk-

tyg.  
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 Resultat och analys av elevtexter 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet från analysen av studiens elevtexter för att 

undersöka om det finns skillnader i elevernas berättande texter när de skriver för hand 

eller med hjälp av digitalt verktyg. Vi analyserar resultatet utifrån kategorierna innehåll, 

struktur samt språkliga drag och skrivregler. De utvalda variabler som representerar de 

olika kategorierna redovisas i diagram. Under kategorin innehåll redovisas variablerna 

textlängd och ordklassfördelning. Därefter följer kategorin struktur och variablerna antal 

stycken per text samt antal meningar per stycke. Under nästa kategori språkliga drag och 

skrivregler redovisas läsbarhetsindex (LIX), ordvariationsindex (OVIX), ordens längd, 

meningarnas längd, stav- och språkfel och talspråk. I slutet av avsnittet analyserar vi 

texterna utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

I figurer och tabeller benämns de handskrivna texterna som Hand och texterna skrivna 

med digitalt verktyg som Digitalt. I resultatet kodar vi texterna, och 1H och 1D avser då 

den handskrivna texten av elev 1 och den digitalt skrivna texten av elev 1. Dessa beteck-

ningar används även i avsnittet Helhetsperspektiv där textexempel redovisas. För att 

resultatet ska uppvisa en enhetlighet och vara lättläst är diagrammen sorterade utifrån de 

handskrivna texterna.  

 

 Innehåll 

I det här avsnittet redovisar vi våra resultat från analysen av elevtexterna utifrån kategorin 

innehåll. I kategorin redovisas resultatet av tillhörande variabler: textlängd, ordklassför-

delning av adjektiv, verb och substantiv, enkel nominalkvot och full nominalkvot. 

 

6.1.1 Textlängd 

Textens längd är en indikator på elevers automatisering i skrivprocessen och deras 

språkliga förmåga att producera text (Hultman & Westman 1977:55). Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh (2005:161) betonar att en längre elevtext inte behöver betyda att innehållet 

är bättre ur ett helhetsperspektiv. Textlängden definieras som summering av alla löpord i 

texten. Rubriken räknas som ett löpord och alla elever hade en rubrik på sina texter. I 

figur 3 redovisas variabeln textlängd, antal löpord per text. Figuren klargör skillnader 

mellan texter skrivna för hand och digitalt och detta gäller även alla andra figurer i 

resultatet. 
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Figur 3. Textlängd (löpord)  

 

Texternas längd varierar beroende på om eleverna skriver för hand eller med hjälp av 

digitalt verktyg. De digitala texterna har större antal löpord än texter skrivna för hand 

med två undantag, 22H och 4H, vilka är längre än motsvarande digitala texter. Skillnaden 

är mycket liten. I text 22 är skillnaden mellan texterna 20 löpord och i text 4 är skillnaden 

22 löpord, vilket motsvarar två meningar. I tabell 5 redovisas värdena för variabeln text-

längd i elevtexterna utifrån medelvärde, median, längsta och kortaste text samt sprid-

ningen av längdvärdena i materialet. Q1 står för lägsta kvartilen och Q3 står för högsta 

kvartilen. 

 

Tabell 5. Textlängd (antal löpord) 

 
 

Lådagrammet i figur 4 anger spridningen av mätvärdena för de handskrivna och de digi-

tala texterna i materialet, avseende variabeln textlängd. I lådorna påträffas 50 % av alla 
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mätvärden. Ovanför respektive under lådorna finns resterande 25 % procent av de analy-

serade mätvärdena. Medianvärdet markeras med en medianlinje och medelvärdet med ett 

kryss. Ovanstående gäller för alla låddiagram redovisade i resultatet. 

 

 

Figur 4. Spridning löpord (textlängd) 

 

Lådagrammet visar att 75 % av alla handskrivna texter i materialet har ett lägre värde än 

75 % av de digitalt skrivna texterna. Extremvärdet är texten 17D, med 1499 löpord i 

texten. Spridningen är även större bland de digitala texterna. Medianen för de handskrivna 

texterna är 384 löpord och 578 löpord för texterna skrivna med digitala verktyg (se tabell 

5).  

 

6.1.2 Ordklassfördelning 

Ordklassfördelningen påverkar textens innehåll. Om det finns många adjektiv är det ett 

tecken på att texten är rik på beskrivningar. Antalet verb påverkar händelserikedomen i 

texten och substantiven visar på om innehållet i texten är informationsrikt. En hög andel 

verb i förhållande till substantiv tyder på att texten är mindre informationsrik och nyanse-

rad vilket kan innebära att den innehåller förhållandevis mycket tal- och vardagsspråk. Vi 

har valt att inom ordklassfördelning analysera variablerna adjektiv, verb och subjektiv. 

För att ytterligare fördjupa analysen redovisas enkel och full nominalkvot. 

 

I tabell 6 redovisas medel- och medianvärde för materialet avseende antalet löpord, 

adjektiv, verb. 
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Tabell 6. Antal adjektiv, verb och substantiv i materialets olika texter. 

 
 

Tabell 6 visar att de digitala texterna har fler antal ord (är längre) och således har fler 

adjektiv, verb och substantiv. Generellt finns det en större andel verb än substantiv i 

texterna, vilket skulle indikera att texterna är verbala och inte nominala. Verbala texter är 

mer händelseinriktade och mindre informativa. I tabell 7 redovisas andelen adjektiv, verb 

och substantiv mot antalet löpord i materialet med fokus på medel- och medianvärden.  

 

Tabell 7: Andel adjektiv, verb och substantiv i texterna procentuellt  

 
 

När antalet adjektiv, substantiv och verb sätts i förhållande till texternas längd blir skill-

naderna mellan handskrivna och digitala texter inte lika tydliga. Skillnaderna mellan de 

handskrivna och de digitala texterna är störst när det gäller andelen substantiv. De digitalt 

skrivna texterna har en lägre genomsnittlig andel substantiv. Andelen adjektiv och verb 

är något större i de digitala texterna. Det är större skillnader i andelen adjektiv mellan 

handskrivna och digitalt skrivna texter.  

 

Lådagrammet i figur 5 anger spridningen av mätvärdena för de handskrivna och de digi-

tala texterna i materialet avseende andelen adjektiv, verb och substantiv av antal löpord i 

texterna.  

Medelvärde Median

Hand Digitalt Hand Digitalt

Antal ord 374,33 610,11 384 578

Adjektiv 17,07 29,89 16 27

Verb 82,03 136,41 79 133

Substantiv 63,37 91,89 67 83

Medelvärde Median

Hand Digitalt Hand Digitalt

Adjektiv/tot.antal  löpord 4,12 4,45 3,86 4,44

Verb/tot.antal löpord 19,71 18,93 19,63 20,09

Substantiv/tot.antal löpord 15,56 13,6 15,77 13,67
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Figur 5. Spridning av adjektiv, verb och substantiv 

 

Generellt har texterna skrivna för hand en större spridning än texterna skrivna med 

digitala verktyg. Adjektiv har en liten andel av textens totala antal ord i förhållande till 

verb och substantiv, men trots det har de digitala texterna en högre andel adjektiv än de 

handskrivna texterna. Andelen substantiv i texterna skrivna för hand utmärker sig genom 

att ha den största spridningen. I figur 6 redovisas variabeln antal adjektiv i materialet.  

 

  

Figur 6. Antal adjektiv 
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Det finns en skillnad i antalet adjektiv mellan de handskrivna respektive digitalt skrivna 

elevtexterna. I de digitala texterna finns fler adjektiv. Det innebär att det borde finnas mer 

beskrivningar i de digitala texterna. Värt att notera är att 11H och 25H har en avvikande 

kort textlängd, totalt 137 respektive 128 ledord. 11D och 25D har en betydligt längre 

textlängd, totalt 629 respektive 561 ledord. De digitala texterna har en större spridning 

och följaktligen en större skillnad mellan medianen och medelvärdet. Medelvärdet för 

antal adjektiv är 30 (29,89) adjektiv. Spridningen i de handskrivna texterna är från 1 till 

33 adjektiv. I de digitala texterna är spridningen betydligt större, från 10 till 83 adjektiv 

(se tabell 6). I figur 7 redovisas andelen adjektiv i materialet omvandlat till procent.  

 

 

Figur 7. Adjektiv i förhållande till löpord 

 

Resultatet är inte entydigt när det gäller andelen adjektiv i texterna. I tolv av texterna är 

andelen adjektiv större i de handskrivna texterna, vilket är närliggande hälften av de 

handskrivna texterna. Det skulle innebära att hälften av de handskrivna texterna skulle ha 

fler beskrivningar i förhållande till textens längd än de digitala. Det finns också en grupp 

elever som använder en märkbart större andel adjektiv i sina digitalt skrivna texter (4, 14, 

23, 2, 7, 12, 25). I dessa texter har eleverna utvecklat sina beskrivningar avsevärt och gett 

dem fler detaljer. 25H är den kortaste handskrivna texten och den innehåller endast ett 

adjektiv. 25D var avsevärt längre och mer utförligt skriven. I figur 8 redovisas variabeln 

antal verb i materialet.  
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Figur 8. Antal verb 

 

Frekvensen av verb i texterna är med tre undantag högre i de digitala texterna. Antalet 

verb i de handskrivna texterna har en spridning mellan 24 och 145. De digitalt skrivna 

texterna innehåller mellan 59 och 322 verb. 17D utmärker sig genom att ha 322 verb. 

Emellertid har denna text 1499 ord, vilket är den längsta texten i materialet. I figur 9 

redovisas andelen verb i materialet omvandlat till procent.  

 

 

Figur 9. Verb i förhållande till löpord 

 

Antal verb i förhållande till textlängden (antal löpord) visar att skillnaderna är små mellan 

texter skrivna för hand respektive digitalt. 13 av eleverna använde en större andel verb i 

de texter som de skrev för hand. Resterande 14 elever använder en större andel verb i sina 

digitala texter. Skillnaderna är ganska små mellan de handskrivna och de digitala när det 

gäller verb i förhållande till textens längd i procent. I figur 10 redovisas variabeln antal 

substantiv i materialet.  
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Figur 10. Antal substantiv 

 

Antalet substantiv är jämförelsevis större i de digitala texterna. 18H och 14H har högre 

frekvens av substantiv än 18D och 14D. I texterna 11, 16, 17, 21 och 25 har eleverna 

använt dubbelt så många substantiv i sina digitala texter jämfört med antalet substantiv i 

sina handskrivna texter. Samtidigt bör noteras att deras handskrivna texter utgör urvalets 

kortaste texter och skillnaderna mellan handskrivna och digitalt skrivna texter är bety-

dande. I figur 11 redovisas andelen substantiv i materialet omvandlat till procent.  

 

 

Figur 11. Substantiv i förhållande till löpord 

 

63 % av de handskrivna texterna har en större andel substantiv i förhållande till textläng-

den än de digitala texterna. En text som tidigare har utmärkt sig är 17D, vilken är synner-

ligen längre, totalt 1499 löpord, och det påverkar frekvensen av adjektiv, verb och 

substantiv. Förhållandet förändras när andelen beräknas. Skillnaderna blir de omvända 

angående substantivens andel av löporden i texten. 17H har större andel substantiv, till 

skillnad från 17D som har större andel verb och adjektiv. Frekvensen av substantiv och 
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adjektiv blir större i den handskrivna än i den digitalt skriva texten. I den digitala texten 

är frekvensen av verb högre än i den handskrivna texten.   

 

Enkel nominalkvot ger en indikation på informationstätheten, vilket avspeglas i förhållan-

det mellan substantiv och verb i en text. En stor andel substantiv i förhållande till verb 

ger en mer informationstät text eftersom substantiv ofta står för förmedling av fakta. I 

figuren 12 redovisas enkel nominalkvot för materialet. Enkel nominalkvot definieras som 

kvoten av det totala antalet substantiv dividerat med det totala antalet verb. Figuren visar 

även på skillnader mellan de enskilda texterna skrivna för hand och digitalt. Stapeldia-

grammet i figur 12 visar enkel nominalkvot per elevtext.  

 

 

Figur 12. Enkel nominalkvot 

 

Hälften av texterna skrivna för hand har en högre enkel nominalkvot än texterna skrivna 

digitalt och mellan flera texter är det betydande skillnader. Textens längd har en tendens 

att inverka på skillnaderna. Den enkla nominalkvoten är lägre i de längre texterna. En 

normaltext har en nominalkvot på 1. Följande texter har motsvarande kvot eller högre: 

20, 27, 18, 26, 15, 25, 22, 14, 24 och 5. 16H, 23H, 11H, 9H och 12H avviker genom att 

den handskrivna texten har ett betydande högre värde än motsvarande digitalt skrivna 

text. Gemensamt för dessa texter är att de utgör en berättelse som liknar en faktatext med 

mycket fysiska detaljer. Förutom text 23 är även texterna mycket korta till sin utformning. 

 

För att nyansera bilden ytterligare redovisas även den fulla nominalkvoten. Denna kvot 

beräknas genom att man delar antalet substantiv, prepositioner och particip i en text med 

antalet verb, adverb och pronomen. Skriftspråk har i allmänhet högre nominalkvot än 

talspråk, vilket innebär att texter med lägre nominalkvot ligger närmare talspråket och 

vardagsspråket. Yngre skribenter väljer ofta att ha ett pronomen som huvudord i sina 

nominalfraser medan äldre i större utsträckning använder substantiv. Därför skulle en 

nominalkvot som tog hänsyn till detta vara att föredra. I figur 13 redovisas full nominal-

kvot för materialet. Figuren visar även på skillnader mellan de enskilda texterna skrivna 

för hand och digitalt. Stapeldiagrammet i figur 13 visar full nominalkvot per elevtext.  
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Figur 13. Full nominalkvot 

 

I 63 % av de handskrivna texterna är den fulla nominalkvoten högre i de handskrivna 

texterna än i de digitala texterna och i nio av dessa fall är den fulla nominalkvoten dubbelt 

så hög. Normaltexten har en full nominalkvot på ungefär 1. Tio av de handskrivna och 

endast tre av de digitalt skrivna texterna når upp till nominalkvoten 1, vilket innebär att 

de övriga 43 texterna kan betraktas som talspråkliga. Förhållandena mellan de hand-

skrivna och de digitalt skrivna texterna blir tydligare med måttet full än enkel nominal-

kvot. De digitala texterna är generellt längre men det behöver inte innebära att textens 

komplexitet är större. Tio av de handskrivna texterna har ett värde över 1 vilket är gränsen 

för en normal skriftspråklig berättande text, medan bara tre av de digitala texterna uppnår 

1 eller mer. Hos tolv elever är skillnaden i nominalkvot marginell mellan de handskrivna 

och de digitalt skrivna texterna. Tio elever visar stora skillnader mellan att skriva för hand 

och digitalt; i de handskrivna texterna fördubblas nominalkvoten och i vissa fall mer än 

fördubblas kvoten. Alla elevers texter har en nominalkvot över 0,4 med ett undantag, 

12D, och detta motsvarar normalitet i berättande texter för årskurs 4. Normalitetskvot 0,6 

motsvarar berättande uppsatser för årskurs 7 (Josephson m.fl. 1990:41). 

 

 Struktur 

Enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015) är strukturen central för att texten ska 

upplevas som genomtänkt och tydlig. Strukturen ska följa en klassisk grundmodell med 

inledning, huvuddel och avslutning. En annan viktig faktor är styckeindelningen i texten. 

Att denna utförs på ett korrekt sätt ökar textens tydlighet. Den ska hjälpa läsaren att förstå 

hur texten är strukturerad och vad som hör ihop (2015:24–27). Alla texter i materialet, 

både de handskrivna och de digitala, har inledning, huvuddel och avslutning. Vi har valt 

att studera om styckeindelningen är korrekt utförd och har även räknat antal stycken och 

antalet meningar per stycke. Det är viktigt att notera att textens rubrik räknas som ett 

(eget) stycke i programmet Swegram. Inga texter har använt indrag eller bara bytt rad vid 

styckeindelning. Alla styckeindelningar är gjorda med två tryck på returtangenten och 
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avdelas med en hel tom rad. I detta avsnitt redovisar vi materialets korrekthet beträffande 

styckeindelning, antal stycken per text och antal meningar per stycke. 

  

6.2.1 Styckeindelning 

Det finns flera texter som inte har korrekt styckeindelning och detta påverkar texternas 

strukturella helhet och tydlighet. Majoriteten av de handskrivna texterna har inte en 

korrekt styckeindelning, 70,4 %. Variationen är stor; 26 % av texterna saknade helt 

styckeindelning, i andra fall har styckeindelningen gjorts efter varannan mening (mer 

systematisk och grafisk indelning). I vissa texter har styckeindelning gjorts till synes 

slumpmässigt. När det gäller de digitala texterna är förhållandet det motsatta och i 74 % 

av texterna har korrekt styckeindelning gjorts. Det förefaller som om de elever som haft 

svårt med styckeindelning i sina handskrivna texter har samma problematik när de skriver 

digitalt. Vi ser likväl att det finns skillnader i korrekthet mellan texterna skrivna för hand 

och skrivna digitalt. De digitala texterna har i större utsträckning en korrekt 

styckeindelning. I figur 14 redovisas frekvensen av stycken i elevtexterna.  

 

 

Figur 14. Antal stycken per text 

 

Vissa svårigheter finns när det gäller att analysera antal stycken i texterna, eftersom de 

påverkas av textens längd och om styckeindelningen är korrekt utförd. Text 1H och 12D 

är exempel på texter med en till två meningar i styckena vilket påverkar det totala antalet 

stycken i texten. I figur 15 redovisas antal meningar per stycke i elevtexterna.  
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Figur 15. Antal meningar per stycke 

 

De handskrivna texterna 12H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 20H, 21H, 22H och 25H är 

texter bestående av ett stycke och en rubrik. Text 2 av de digitala texterna står ut genom 

att ha två stycken (varav en är rubrik) och 18 meningar, vilket motsvarar hela texten. Fler 

digitala texter ligger mellan två och tio meningar per stycke. Om vi bortser från elevtexter 

med få meningar per stycke (1 till 2 meningar) och de som har mer än tio meningar per 

stycke (ingen styckeindelning) finns det fler digitala texter än texter skrivna för hand.  

 

 Språkliga drag och skrivregler 

I denna kategori redovisar vi den lexikala (ord) och den syntaktiska nivån (meningar), 

som är mått på språkets variation och tydlighet och påverkar skribentens möjlighet att 

framföra sitt budskap till mottagaren. Variationen syns i ordförrådet, meningarnas längd 

och komplexitet. De variabler vi har valt att redovisa är LIX (läsbarhetsindex), OVIX 

(ordvariationsindex), ordlängd, meningslängd, stavfel, ordvalsfel och talspråk.  

 

6.3.1 LIX – läsbarhetsindex 

LIX-värdet anses vara ett enkelt sätt att se hur ordens och meningarnas längd kan antas 

påverka läsbarheten i en text. Det är ett sätt att mäta svårighetsgraden i texten eller hur 

avancerat skriven texten är. LIX (läsbarhetsindex) baseras på ett medeltal av ord per 

mening och andelen långa ord, längre än sex tecken. Linjediagrammet i figur 16 visar 

läsbarhetsindex (LIX) per elevtext.  
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Figur 16. Läsbarhetsindex, LIX 

 

Det finns skillnader mellan texterna skrivna för hand och digitalt. Tendensen är att de 

digitala texterna är mer avancerat skrivna med ett högre LIX-värde än de handskrivna 

texterna. Ingen text har ett värde under 20, vilket enligt LIX-tabellen (som återges i avsnitt 

5.3.3.7) innebär mycket lätt nivå (motsvarar barnboksnivå). 18D utmärker sig då den har 

ett LIX-värde på över 40 (41,58) och följaktligen motsvarar en medelsvår normaltext. Det 

finns 16 texter som har ett LIX-värde på mellan 30 och 40 och av dessa är det fyra texter 

som är skrivna för hand. Totalt sett är en större andel av de digitalt skrivna texterna av en 

mer avancerad art. Om vi delar upp intervallet 20–30 kan vi konstatera att det finns elva 

texter skrivna för hand och endast två digitalt skrivna med ett LIX-värde mellan 20 och 

25. I den övre delen av intervallet med ett LIX-värde mellan 26 och 30 återfinns 14 texter 

som är skrivna för hand och även 14 digitalt skrivna. Lådagrammet i figur 17 anger 

spridningen av LIX-värdena för de handskrivna och de digitala texterna i materialet.  
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Figur 17. Spridning LIX 

 

Spridningen bland de handskrivna och de digitalt skrivna skiljer sig inte nämnvärt. 

Extremvärdet är 18D som har ett LIX-värde på 41,58.  

 

6.3.2  Ordvariationsindex, OVIX 

Ordvariationsindex (OVIX) visar på antal lexem (alla böjningsformer av ett ord) i förhål-

lande till antal löpord i en text och måttet ska inte påverkas av textens längd. Ett högre 

OVIX-värde visar en större ordvariation i förhållande till textens längd. Linjediagrammet 

i figur 18 visar ordvariationsindex (OVIX) per elevtext.  

 

 

Figur 18. Ordvariationsindex (OVIX) 
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Generellt är skillnaderna ganska små mellan de handskrivna texterna och de digitalt 

skrivna texterna när det gäller variationen av ord i förhållande till antal löpord (textlängd). 

Vi kan dock konstatera en avgörande skillnad mellan en handskriven text och en digitalt 

skriven hos elev nr 11 (hand: 75, digitalt: 49). Den text som har lägst OVIX-värde är text 

25H. Denna text är även den kortaste i studien (128 ord). Lådagrammet i figur 19 anger 

spridningen av OVIX-värdena för de handskrivna och de digitala texterna i materialet. 

Lådagrammet i figur 19 visar spridningen av ordvariationsindex (OVIX) i elevtexterna.  

 

 

Figur 19. Spridning ordvariationsindex (OVIX) 

 

Spridningen är större i de handskrivna texterna än i de digitala texterna. Elev 11 har ett 

extremvärde på 75 (OVIX-värde). Det är även den elev som har störst skillnad mellan 

sina texter (11D OVIX 75 och 11H OVIX 49). Medianen för de handskrivna texterna är 

49 och för de digitala 48.   

 

6.3.3 Ordlängd och meningslängd 

För att belysa skillnaderna mellan texterna skrivna för hand respektive digitalt i förhållan-

de till den lexikala och den syntaktiska nivån har variablerna ordlängd, medelordslängd 

och meningslängd analyserats. Variablerna ligger till grund för den språkliga variationen 

och innehållsrikedomen i texterna. I tabell 8 redovisas variablerna antal ord, antal ord 

med mer än sex tecken, ordlängd och meningslängd för alla elevtexter skrivna för hand 

respektive digitalt.  

 

Tabell 8. Språkliga variabler, ordlängd och meningslängd 
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Det finns skillnader mellan texter skrivna för hand och med digitalt verktyg. Texter 

skrivna med digitalt verktyg har ett större antal ord, fler längre ord och längre genom-

snittslängd på meningarna. Den genomsnittliga ordlängden visar på små skillnader mellan 

texter skrivna för hand och digitalt. I figur 20 redovisas variabeln längre ord (mer än sex 

tecken) för de analyserade elevtexterna.  

 

 

Figur 20. Antal längre ord  

 

De digitalt skrivna texterna har generellt fler längre ord än de handskrivna texterna. 4H 

och 3H utmärker sig genom att de har ett större antal längre ord än 4D och 3D. 17D är 

den längsta texten i materialet, 1499 ord. I figur 21 redovisas variabeln längre ord (mer 

än sex tecken) i förhållande till texternas längd.  
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Figur 21. Andel längre ord i förhållande till textlängd 

 

Skillnaden mellan de handskrivna och de digitala texterna kvarstår. De digitalt skrivna 

texterna har fler längre ord men skillnaderna är mindre i många fall. Ett exempel att notera 

är elev 17, vars digitala text innehöll 174 långa ord och den handskrivna 65, men i 

förhållande till textlängden blev andelen större i den handskrivna än i den digitala texten.  

 

En majoritet av eleverna har använt fler (relativt sett) längre ord i sina digitala texter 

jämfört med vad som är fallet i deras handskrivna texter. Text 11H avviker; texten är kort 

och har en hög andel informativa substantiv i varje mening som är längre än sex tecken. 

Flera elever har nästan samma andel längre ord i både den digitala och den handskrivna 

texten. I flera av texterna påverkar verbändelser att orden blir längre än sex tecken och 

eleverna upprepar även samma verb vid flera tillfällen i texterna. Lådagrammet i figur 22 

anger spridningen av mätvärden för de handskrivna och de digitala texterna i materialet.  
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Figur 22. Spridning längre ord 

 

I lådorna återfinns 50 % av alla mätvärden och visar på att det finns en stor skillnad mellan 

texterna skrivna för hand och de digitalt skrivna angående antal längre ord i texterna. 

Ovanför och under lådorna visas lägsta och högsta kvartilen och vi kan se att spridningen 

är något större i den högre kvartilen hos de digitalt skrivna texterna. Extremvärdet är 17D 

som är en extremt lång text, 1499 ord, och som har 174 ord över sex tecken. Lådagrammet 

i figur 23 anger spridningen av längre ord i förhållande till textlängd för de handskrivna 

och de digitala texterna i materialet.  

 

Figur 23. Spridning längre ord i förhållande till textlängd 
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Även om närmare 75 % av de digitala texternas värden ligger inom ramen för 50 % av de 

högre mätvärdena för de handskrivna så är spridningen större i de handskrivna texterna 

än i de digitala. Större delen av eleverna har en högre andel längre ord i sin digitala text 

jämfört med den handskrivna. Medianen för de handskrivna texterna är 12,3 och 

medianen för de digitala texterna är 14,7. I figur 24 redovisas genomsnittlig meningslängd 

för de analyserade elevtexterna.  

 

 

Figur 24. Genomsnittlig meningslängd  

 

70,1 % av eleverna har skrivit texter med längre genomsnittlig meningslängd med digitalt 

hjälpmedel än för hand. Det finns fem tydliga undantag, 3H, 19H, 12H, 17H och 4H. 19H 

har en första mening som är lång och påverkar värdet. Tre elever utmärker sig genom att 

det endast finns små skillnader mellan deras handskrivna och deras digitalt skrivna texter 

(elev 6, 9 och 13). Tre digitalt skrivna texter som utmärker sig är text 16D (22,05 ord), 

25D (22,44 ord) och 18D (26,48 ord). I flera digitalt skrivna texter är skiljetecken felaktigt 

placerade, vilket påverkar meningarnas genomsnittslängd. Lådagrammet i figur 25 anger 

spridningen av mätvärdena för de handskrivna och de digitala texterna i materialet.  
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Figur 25. Spridning genomsnittlig meningslängd  

 

Spridningen av mätvärdena är betydligt större i texterna som är digitalt skrivna. Det finns 

två extremvärden i mätvärdena för de handskrivna texterna, 3H genomsnittlig 

meningslängd 20,21 och 19H genomsnittlig meningslängd 18,06. Medianen för de 

handskrivna texterna är 12,7 och 16,0 för de digitala texterna.  

 

6.3.4 Talspråk  

Talspråk, eller vardagliga uttryck, avser när elever skriver som de talar istället för att 

använda skriftspråksform. Svenska Akademiens ordlista, SAOL, ger exempel på vardag-

liga uttryck eller talspråk. Tabell 9 visar vilka talspråksord som används i de elevtexter 

som vi har studerat och med vilken frekvens som de förekommer.  
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Tabell 9. Talspråksord i materialet 

 
Eleverna skriver ofta som de talar och det syns tydligt i materialet. Vanligt förekommande 

är att eleverna skriver verb i infinitivform istället för i preteritum. Ett annat exempel är 

bokstavsbortfall; de skriver precis som de talar. Flera elever använder även slang och 

dialektala ord som om det vore skriftspråk. I figur 26 redovisas antal talspråksord för de 

analyserade elevtexterna.  

 

 

Figur 26. Antal talspråksord 

 

Alla texter, med två undantag, innehåller någon form av talspråksord. De vanligast 

förekommande talspråksorden, i både handskrivna och digitala texter, är sen (sedan), jätte 

och kolla (kontrollera alt. titta). Eleverna tycks använda liknande talspråksord oavsett om 

de skriver för hand eller med digitalt hjälpmedel. Värt att notera är att text 8D helt saknar 
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inslag av talspråk och att skribenten i sin handskrivna text har använt endast två talspråks-

ord. Liknande mönster återfinns i 19D som saknar talspråk och i 19H som innehåller bara 

ett talspråksord. I figur 27 visas andelen talspråksord i förhållande till textlängd (antal 

löpord) för de analyserade elevtexterna.  

 

 

Figur 27. Andel talspråksord i förhållande till löpord 

 

Helhetsbilden säger att det förekommer mer talspråk i texter skrivna för hand än i texter 

som är skrivna digitalt även om det förekommer undantag. Elev 16 har i båda sina texter 

systematiskt använt ordet sen och förstärkningen jätte. Elev 22 utmärker sig genom att 

använda betydligt färre talspråksord i sin digitala text (2,18%) än i sin handskrivna text 

(4,38 %). Eleverna 10 och 20 å andra sidan använder betydligt fler talspråksord i sina 

digitala texter. Lådagrammet i figur 28 visar spridningen av mätvärdena för de 

handskrivna och de digitala texterna i materialet.  
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Figur 28. Spridning talspråksord i förhållande till löpord 

 

Spridningen av mätvärdena är större i texterna skrivna digitalt än texterna skrivna för 

hand. I texterna för hand finns två extremvärden, 16H 4,57 % och 22H 4,38 %. Extrem-

värdet för de digitala texterna är 16D 4,62 %. Elev 16 har den högsta andelen talspråk i 

båda sina texter. Lådagrammet visar också att de flesta texter, med två undantag (19D 

och 8D), innehåller talspråk. Medianen för de handskrivna texterna är 1,4 % och för de 

digitala texterna 0,87 %. 

 

6.3.5 Stavfel och särskrivning 

Stavfel och särskrivningar påverkar textens innehåll och läsarens förståelse av texten. De 

stavfel vi har valt att analysera beror på saknade, felskrivna eller felplacerade bokstäver. 

Vi har valt att även inkludera särskrivningar under denna rubrik även om dessa inte i 

egentlig mening kan betecknas som stavfel. Stapeldiagrammet i figur 29 visar antalet 

stavfel och särskrivningar per text. 
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Figur 29. Stavfel och särskrivningar per text 
 

Figur 29 visar att stavfelen och särskrivningarna generellt är betydligt färre i de digitala 

texterna än i de handskrivna texterna. Det finns två undantag. Elev 3 har 14 stavfel och 

särskrivningar i sin handskrivna text 3H och 15 fel i sin digitala text 3D. Elev 5 har inte 

några fel i sin handskrivna text 5H men tre fel i sin digitala text 5D . 

 

Vi kan se att elev 2 har författat den handskrivna text 2H som är den text i urvalet som 

med marginal innehåller flest antal stavfel och särskrivningar (38 st.). Det är intressant 

att konstatera att samma elev har skrivit en digital text (2D) med endast ett fel. Vår 

tolkning är att eleven på ett framgångsrikt sätt har använt rättstavningsprogrammet i det 

digitala hjälpmedlet. De vanligaste felskrivningarna är särskrivningar, dubbelteckningsfel 

och förväxling mellan ä och e. Exempel på sådana fel är skräck film (skräckfilm), Äventyrs 

resan (Äventyrsresan), hottelet (hotellet) och bestälde (beställde). En elev har svårigheter 

med ä–e, t.ex. berädd (beredd) och bestelde (beställde). Stapeldiagrammet i figur 30 

anger andel stav- och skrivfel mot antalet löpord per text.  
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Figur 30. Andel stavfel och särskrivningar i förhållande till löpord 

 

Även då antalet stavfel och särskrivningar ställs mot antalet löpord per text är det tydligt 

att det är färre fel i de digitala texterna. Lådagrammet i figur 31 anger spridningen av 

mätvärdena för stavfel och särskrivningar i de handskrivna och de digitala texterna i 

materialet.  

 

 

Figur 31. Spridning stavfel och särskrivningar 

 

Lådagrammet visar att spridningen av antal stavfel och särskrivningar är betydligt större 

i de handskrivna texterna än i de digitalt skrivna texterna. Flera av de digitala texterna har 

inga stavfel eller särskrivningar alls och andra mycket få sådana vilket gör att medel- och 

medianvärdena är låga. 
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 Helhetsperspektiv  

Enligt Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005:22–27) är det av stor vikt att man i en text-

analys strävar efter att förstå texten utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från 

det innehåll som den försöker kommunicera. Innehållet ska anpassas efter mottagaren och 

textens syfte. De menar till och med att detta är nödvändigt och överordnat textens olika 

delar. I det här avsnittet analyserar vi texterna ur ett helhetsperspektiv utifrån kriterierna 

innehåll, struktur och språkliga drag och skrivregler. Vi presenterar avsnitt ur texterna för 

att exemplifiera. Dessa texter är kodade i enlighet med tidigare redovisning (se avsnitt 5).  

 

6.4.1 Innehåll 

Innehållet i elevernas texter analyseras utifrån ett helhetsperspektiv och skillnaderna 

mellan texter skrivna för hand och digitalt exemplifieras utifrån flera aspekter. Deras 

innehåll ska vara i enlighet med uppgiftens syfte och anpassat efter en given mottagare. 

Texternas innehåll ska vara i enlighet med texttypen berättande text och visa på en röd 

tråd med en väl fungerade inledning, huvuddel och avslut. För att texten ska få ett fylligt 

innehåll och skapa mentala bilder hos läsaren är det viktigt med gestaltade beskrivningar, 

såsom miljöbeskrivningar och personbeskrivningar. Om texten domineras av substantiv 

är den informationstät men om den domineras av verb betyder det att den är handlings-

inriktad och präglad av vardagsspråk. Ett annat liknande mått är nominalkvot, som vi 

analyserar utifrån textexempel. Repliker kan förhöja upplevelsen av texten. De hjälper till 

att skapa variation och en mer levande berättelse. Alla elever har följt de instruktioner 

som anges i de olika skrivuppgifterna (se bilaga 3 och 4). 

 

Med två undantag skriver eleverna längre texter när de använder digitalt hjälpmedel. I de 

digitalt skrivna texterna ser vi en tendens till att eleverna tar ut svängarna mer. De prövar 

sin förmåga att uttrycka olika känslor och beskriva miljöer och händelser vilket påverkar 

texternas innehåll. Dock skapar detta i vissa fall en otydlighet och eleverna får svårighet 

att nå fram med sitt budskap. I de handskrivna texterna skriver eleverna mer korrekt och 

säkert men deras gestaltande beskrivningar är enklare och vi ser att färre liknelser och 

metaforer används.  

 

I nedanstående textutdrag belyser vi exempel på skillnader mellan texter skrivna för hand 

och digitalt. De förstnämnda har ofta en kortare textlängd och innehåller enklare beskriv-

ningar i formen adjektiv framför substantiv. I de digitalt skrivna texterna är däremot 

beskrivningarna mer utvecklade och gestaltande. I text D27 anstränger sig eleven genom 

berättelsen men på flera ställen blir texten motsägelsefull och därför otydlig. Eleven ska-

par en känsla av spänning, men skriver därefter direkt om ett samtal till mamma och att 

det är dags att äta. Det finns flera elever som vi ser ligger på gränsen till att utvecklas till 

en högre nivå i sin skrivutveckling men inte behärskar det svårare sättet att skriva. Elev 

25 utmärker sig med att i sin handskrivna text endast ha ett adjektiv och helt utelämna 

beskrivningar. Den digitala texten 25D är däremot mer utvecklad.   

Sen fick jag varm choklad och marshmallows. (1H) 
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Det är väldigt kallt så jag sätter på mig min varma jacka och mina kalla överdrag …Det är 

en man i 40 års åldern. (5H)  

…för den var smal krånglig….Var trött så jag ramla en gång (27H) 

 

…zombies de var så vita i ansiktet och hade massa flagor av skin på sina händer och 

naglarna var alldeles ruttna och några hade massa rivmärken i ansiktet och deras kläder var 

helt sönderrivna. (1D) 

Golvet knarrade och jag kände lukten av mögel…Mitt hjärta bankade hårdare och hårdare 

ju närmare jag kom huset. (D5) 

 

…Det var väldigt kyligt så jag sov med underställ, långärmade byxor och tröja, mössa och 

så en overall… Jag fick en varm nyponsoppa, nybakat bröd och en kopp te. (11H) 

 

Jag öppnar den knarriga järngrinden och kliver in på tomten. Jag smög fram till ett fönster 

för att kika in och se om någon är där. Jag sträcker försiktigt fram handen till dörrhandtaget 

för att känna om den är låst. Men … det… det är den inte sant? Dörren var öppen. 

Mannen rör på sig, så jag tror att han lever. Han är rätts så gammal, han har ett långt skägg, 

inget hår på huvudet, gamla snuskiga kläder och ett par skor med hål i. Han ser snäll ut. 

Han påminner om min morfar,… (11D)  

 

Jag började hemma och jag åkte me min mamma, lillebror och min bonuspappa. Sen åkte 

vi till Arlanda. Jag och min familj väntade i 1 timme sen skulle planet lyfta till Spanien. Vi 

skulle till Gran Canaria och det tog oss 6 timmar. När jag och min familj kom fram åkte vi 

en slags bus för att komma in i flygplatsen. När vi hade kommit ut från flygplatsen tog vi 

en taxi som tog 1 timme så va vi framme och så gick vi in i vårt rum och packa upp. Sen 

gick jag och min familj ut och åt mat. Sen gick vi upp på vårt rum och gick och la oss. 

Nästa dag gick vi ner och åt frukost efter de gick vi ut. (25H) 

 

Vi gick närmare den stora grinden och huset är grått och har döda växter på tomten. Men 

på trappen låg det ett skelett som var blodigt och vi båda rös till och blev rädda och vi 

undrade hur vi skulle komma in i huset om de ligger ett skelett på trappan. (25D)  

 

Jag gick igenom hallen och sen tillvänster och hamnade i ett kök där det lag massor av 

knivar, stekpannor, kastruller och tallrikar. Då fick jag läskiga tankar om vad som hade 

hänt. Jag skrämdes av att fick ett samtal av min mamma som sa att jag skulle hem och äta. 

(27D) 

 

De handskrivna texterna verkar vara mer informationstäta och eleverna använder i dessa 

i högre grad skriftspråk framför talspråk. Detta innebär att de handskrivna texterna har en 

generellt högre nominalkvot än texterna skrivna digitalt. Flera av dem har en nominalkvot 

över normalvärdet 1 och är mer faktainriktade berättelser skrivna med en förhållandevis 

stor andel substantiv. Den fulla nominalkvoten visar tydligt att det är de handskrivna 

texterna som är mest informativa. Detta betyder dock inte att de har ett mer handlings-

inriktat och fylligt innehåll i form av gestaltande beskrivningar. Man kan dra slutsatsen 

att flera av de digitala texterna är talspråksinriktade med en mindre informationsrikedom. 

Nedanstående textutdrag ger exempel på texter med hög nominialkvot som därför är 
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informationstäta. Text 20H har en kort textlängd (178 ledord) men innehåller många sub-

stantiv och är faktainriktad. Dess fulla nominalkvot är 1,21 vilket motsvarar en lärobok. 

20D är mer handlingsinriktad och beskrivande och får en lägre full nominalkvot. Ett annat 

exempel är 23H vilken är en betydligt längre text (414 ledord) och har en full nominalkvot 

på 1,04 som ligger något högre än en normal text (1,0). Den digitalt skrivna texten 23D 

är mer inriktad på beskrivningar och händelser men innehåller även mer talspråk.  

Vi går till närmaste busstation och åker buss till hotellet när vi är framme går vi till en 

restaurang som heter glada fisken. Maten var jättegod och nu är klockan 11:00 och vi går 

till hotellrummet och sover. Nästa dag vi går till hotellfrukosten. och efter frukosten går 

vi och bokar en båtresa och dykutrustning. När vi dyker så ser man jättefina fiskar och 

korallrev med det bästa var att vi såg hajar, rockor och maneter och vi hade med oss spjut 

som man kastar på fiskarna som man kan äta vi fick totalt 7 fiskar. Vi åkte till hotellet och 

vi fick spara alla fiskar. Vi gick till stranden för att sola, bada och leka tills det blev natt 

och sen gick vi och sov. (20H) 

 

En dag när jag var ute och gick såg jag ett öde hus som jag aldrig sett förut. Nyfikenheten 

tog över och jag gick fram till den stora järngrinden till trädgården framför huset. Kroppen 

är på helspänn Och när jag nådde fram till huset så knackade jag på den jättestora dörren 

men ingen kom men jag hörde viskningar bakom dörren. Jag knackade igen men ingen 

kom. Jag öppnade den stora dörren till huset men ingen var där. (20D) 

 

Vi skulle åka till Islands största vattenfall och massor av tjock mosar och det fanns träd 

som såg ut som buskar. När det väl hade blivit morgon åt vi frukost och begav oss till bilen. 

Vi skulle åka till Islands största vattenfall och massor av tjock mosar och det fanns träd 

som såg ut som buskar. Det var ganska konstigt att träden var så små och busklika. Efter vi 

hade vart där och kollat begav vi oss till ett annat vattenfall. Den kunde man gå bakom, 

men man blev väldigt blöt. Nästa dag åkte vi på valsafari och vi red på islandshästar. På 

onsdagen var vi och upptäckte stan. På alla restauranger fanns det massor av fisk. (23H) 

 

Jag kollade mot huset och dom röda trasiga gardinerna fladdrade till i det ena fönstret. Jag 

var så nyfiken så jag tänkte att vi kunde gå upp för trappen och se om någon var hemma. 

När jag väl tänkte röra mig i mot hus trappen vägrade Linus följa med. Han ville inte gå 

närmare, hans korta ben skakade och man såg att han var rädd. Så jag fick gå in själv utan 

honom. När jag var uppe på trappen kom Linus rusande till mig och jag knackade på den 

ensliga dörren. 

Dörren gled upp och en kall vind blåste på oss. Jag hörde att någon pratade. Rösten sa: 

-Är ni vilse. 

Med en viskande skrovlig röst. (23D) 

 

6.4.2 Struktur 

Strukturen i elevernas texter analyseras utifrån ett helhetsperspektiv och skillnaderna 

mellan texter skrivna för hand och digitalt exemplifieras utifrån flera aspekter. Texternas 

struktur ska vara i enlighet med texttypen berättande text (berättelser). Grundstrukturen 

innebär en fungerande inledning, huvuddel och avslut. Den bör ha en handling som följer 

en kronologisk ordning och har en viss upptrappning, före avslut. Delarna i berättelsen 
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ska vara i balans, vilket innebär att ingen del breder ut sig på bekostnad av en annan. En 

avgörande faktor är styckeindelningen, dess korrekthet, antal och längd.  

 

Till den här studien valde vi texttypen berättande text. Ett kriterium för berättande texter 

är att de ska ha en inledning, en huvuddel och en avslutning. Alla texter i materialet 

uppfyller detta men de skiljer sig åt i fråga om disposition och tydlighet. Texternas olika 

delar ska vara väl disponerade i förhållande till varandra. Flera av elevtexterna är dock 

inte det, genom att inledningen är för lång och avslutningen för kort. I flera fall finns det 

en skillnad mellan texter som är skrivna för hand respektive digitalt så till vida att de 

digitalt skrivna är mer väldisponerade och välstrukturerade. Alla texter har dock oavsett 

längd en början, en handling och ett slut.  

 

Nedanstående utdrag från text 3H är exempel på en berättelse som har en överdimen-

sionerad inledning och en kort otydlig avslutning. Textens huvuddel handlar om en fiske-

tävling. Inledningen motsvarar 234 ord (total textlängd 485 ord) och avslutningen (45 

ord) är i praktiken en del av huvuddelen. Elevens digitala text 3D är mer balanserad med 

en fungerande inledning och huvuddel även om avslutningen även nu är kort och otydlig.  

Jag hade jobbat hela dagen och var jätte trött. När jag hade kommit hem så kom jag på att 

jag skulle hämta posten. Jag gick till postlådan när jag skulle gå över vägen så var det en 

bil som kom i jätte hög hastighet och höll på att köra på mig. Nu hade jag äntligen kommit 

fram till brevlådan och när jag öppnade den så låg det ett konstigt kuvert där i.  

Nu hade jag gått över väggen igen och nästan blivit påkörd igen! Jag öppnade dörren och 

min hund Olof kom och hoppade upp på mig och slickade mig i ansiktet. Jag la posten på 

bordet och då skulle jag öppna brevet men då kom jag på att jag hade glömt maten i bilen. 

Jag sprang ner till bilen hämtade maten och sprang upp igen. – Okej nu ska jag öppna 

brevet, sa jag.  Jag öppnade brevet och jag blev jätteglad för det stog att tidningen hade valt 

ut mig till att få va med i södersviks åriga gäddfisketävling som heter big Pike Open 

södersvik. Nu hade det gått några veckor och tävlingen var imorgon jag hade allting som 

jag behövde redo för imorgon. Jag satt i soffan med Olof och kollade på Pikefight 2019 när 

det var slut gick jag och la mig. Nu var det den stora dagen Jag åt frukost. Till frukost åt 

jag en dubbel äggmacka och jag drack Oboy.” (3H, inledning) 

 

Nu hade det gått 15 min och vi hade bränt jättemycket fisk men helt plötsligt så fick jag ett 

mega hugg den var väldigt stark jag kämpade jättemycket Gustaf var beredd med håven 

när den kom in vid båten såg vi att den var jättestor. (3H, avslutning) 

 

Det var en dag när jag och min kompis Gustaf hade fiskat. Gustaf fick fem gäddor och jag 

fick fyra gäddor Vi cyklade hem från fiskestället som vi hade fiskat på. Och såg ett öde hus 

en liten bit in i skogen. Vi bestämde oss för att vi skulle gå in i huset och undersöka det så 

vi gömde cyklarna och fiske sakerna i ett dike. (3D inledning) 

 

… Efter den dagen brukade vi fiska med honom varje lördag. (3D, avslutning) 

 

Att texterna är skrivna i kronologisk ordning är ytterligare en viktig aspekt i berättande 

texters strukturella drag. Alla elevers berättelser är skrivna i kronologisk ordning med två 

undantag. Vi ser att de texter som är skrivna för hand har en högre grad av uppradade 
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händelser med en större informationstäthet. I vissa fall blir resultatet att de inte når målet 

att vara en berättande text utan snarare antar formen av en informativ sakprosatext (fakta-

text). Vissa handskrivna texter är korta och visar på en betydande fakta- och informa-

tionstäthet, något som man normalt återfinner i sakprosatexter. Nedan finns textutdrag 

från den handskrivna texten 15H som är mycket informationstät men också från den digi-

tala texten 15D som utöver en stor informationstäthet även rymmer utvecklade beskriv-

ningar som ligger i linje med texttypen berättande texter.  

…Öland är en avlång ö som tillhör Sverige. När jag var där fick jag se en massa fina platser 

och städer. En av dagarna jag var där så var jag på en klippa längst kusten och där kunde 

man se raukar. Raukar är som stort stenblock som finns längst vattnet. …(15H) 

 

Huset såg gammalt och öde ut visa fönster var sönder och i trädgården fanns inga levande 

växter. Jag öppnade järngrinden in till huset grinden knarrade och lät illa. När jag stod där 

i trädgården och tittade på huset så kändes det som om någon tittade på mig bakifrån. 

…(15D) 

 

Det finns stora skillnader mellan de texter som är skrivna för hand och de digitalt skrivna 

när det gäller hur texterna är indelade i stycken. Flera av texterna som är skrivna för hand 

har färre stycken än de digitalt skrivna texterna. Vissa av dem saknar helt styckeindelning. 

De digitala har även större andel korrekta styckeindelningar i förhållande till texterna 

skrivna för hand. Vissa elever har ingen styckeindelning i sina handskrivna texter men 

försöker dela upp texten i stycken i sin digitala text. De delar upp texten systematiskt i 

en, två eller tre meningar med blankrad eller slumpmässigt utan någon systematisering, 

men i båda fallen inte i enlighet med korrekt styckeindelning. Flera elever har ingen 

styckeindelning i sin handskrivna text men har tydlig styckeindelning i den digitalt 

skrivna texten med radmatning.   

…Jag badade och såg så många olika fiskar dom va så fina och jag köpte ett armband och 

solglasögon. Det var så mysigt där så jag bestämde mig att äta på en restaurang det va så 

god mat där. Jag en taco för tacos kommer från Mexico. När jag kom tillbaka till hotellet 

hade de nån teater eller show jag vet inter riktigt va det är för nåt. Nästa dag skulle jag rida 

runt alla berg som fanns där. Jag fick en häst som va svart och med vita prickar den heter 

pricken. …(22H) 

 

…Jag gick in på den lilla grusvägen och när jag hade gått en stund så såg jag en grind. Jag 

öppnade grinden och den gnisslade så högt så alla fåglar blev rädda och flög iväg. Jag gick 

in där och jag såg ett hus, det såg så hemskt ut. Först tänkte jag att jag bara ska gå och 

lämna huset men jag bestämde mig för att gå in. 

 

När jag kom fram till dörren var den lite på glänt. Jag öppnade dörren och när den var helt 

öppen var det kolsvart inne så jag letade efter en lampa att tända. Men jag trodde att huset 

inte hade någon el kvar eftersom huset såg så gammalt ut. Men jag hittade en lampknapp, 

jag tryckte på den och alla lampor vid den första våningen tändes. (22D) 
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Andra elever skriver hela texten för hand i ett stycke och väljer att dela in den digitala 

texten i stycken som består av endast två meningar. Styckeindelningen görs då snarast för 

att ge texten en grafisk struktur utan tanke på dess betydelse för själva läsupplevelsen.  

…Jag heter xxx och jag har rest till Australien och jag ska berätta om vad som hände. Jag 

gick upp kl: 4:00 för att hinna med flyget som gick kl 6:00. När jag hade kommit fram till 

Arlanda flygplats Så gick jag och köpte lite snacks, dricka och en macka. Sedan gick jag 

på flyget, det var lite obehagligt när vi lyfte det Pirrade i magen och fick lock för öronen. 

… (12H) 

 

Sen så hördes det mer och mer så jag vek av från stigen och märkte att det fanns en 

övervuxen stig. Jag började följa den. 

 

Efter en stund så såg jag något vitt och när det blev tydligare så såg det ut som ett hus. Jag 

in genom grinden in till en övervuxen trädgård. 

 

Ingen har säkert bott här på minst 20 år tänkte jag. Jag blev nyfiken men jag går hem tänker 

jag. (D12)  

 

6.4.3 Språkliga drag och skrivregler 

De språkliga dragen och förmågan att följa gällande skrivregler i elevernas texter analyse-

ras utifrån ett helhetsperspektiv och skillnaderna mellan texter skrivna för hand och digi-

talt exemplifieras utifrån flera aspekter. Vi analyserar textexempel utifrån den lexikala 

(ord) och den syntaktiska nivån (meningar). Den lexikala nivån består av texternas läsbar-

het, ordvariation, andelen längre ord, talspråksord och på den syntaktiska nivån analyser-

as meningarnas längd. En annan aspekt är elevernas förmåga att följa gällande skrivregler, 

i fråga om stavning och skiljetecken.  

 

De digitala texterna ligger högre i LIX-värdena, men det motsatta gäller för OVIX-

värdena. Det beror på att LIX mäter läsbarheten och OVIX mäter ordvariationen i texten. 

LIX-värdet är inte helt oproblematiskt. LIX beräknas på ordets grundform och längre ord 

är alla ord över sex tecken, vilket innebär att verbändelser kan skapa längre ord. De 

digitala texterna har övervägande ett högre LIX-värde än de skrivna för hand.  

 

Flera elever har svårigheter med meningsbyggnad och placering av skiljetecken vilket 

resulterar i att de skriver för långa meningar. Detta fenomen är vanligare i de digitala 

texterna. Den digitala texten 18D har det högsta LIX-värdet, 41,58, vilket motsvarar en 

normaltext. Texten har en genomsnittlig meningslängd på 26,48 vilket är högt. Detta är 

sannolikt en anledning till det höga LIX-värdet då antalet ord per mening (genomsnitt) i 

en text är en faktor vid beräkning av LIX-värdet.  

Vi gick in för grindarna och så luktade det jätteäckligt vi öppna dörrarna och det var mossa 

på handtaget men när jag öppna dörren så kändes det inte som att det var jag som öppnade 

utan någon annan…Vi fatta att någon har dött och sen blunda pojken jag trodde att han 

svimma m vi plocka upp honom och han hade blivit huggen i hjärtat och hela magen vi 

förstod att han var död. (18D) 
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Motsvarande handskrivna text, 18H, har bland de lägre LIX-värdena, 22,17, och genom-

snittlig meningslängd 11,18. Meningarna är kortare och skiljetecken används mer regel-

mässigt. 

Vi pratade lite om livet och hur det är i Paris. Sen blev jag bjuden på en fin middag med 

mina kusiner (18H) 

 

Ett annat exempel är texten 25D med LIX-värde 36,70 och genomsnittlig meningslängd 

på 22,44. Eleven har svårigheter med meningsbyggnad och placering av skiljetecken, och 

således blir meningarna onödigt långa. Denna problematik är vanlig i texterna. Den hand-

skrivna texten (25H) är extremt kort, 128 tecken, och enkelt skriven.  

Men på trappen låg det ett skelett som var blodigt och vi båda rös till och blev rädda och vi 

undrade hur vi skulle komma in i huset om de ligger ett skelett på trappan. … Vi går fram 

till den och öppnar den där inne står de en säng och lite andra saker sen ser vi en dörr till 

något där som vi går lite försiktigt till och kollar ifall den är öppen. (25D) 

 

Vi gick in för grindarna och så luktade det jätteäckligt vi öppna dörrarna och det var mossa 

på handtaget men när jag öppna dörren så kändes det inte som att det var jag som öppnade 

utan någon annan … Vi fatta att någon har dött och sen blunda pojken jag trodde att han 

svimma m vi plocka upp honom och han hade blivit huggen i hjärtat och hela magen vi 

förstod att han var död (16D) 

 

De handskrivna texter som har de högsta LIX-värdena, 20H, 19H, 3H och 11H, har alla 

även en hög genomsnittlig meningslängd. De digitalt skrivna texterna 3D och 20D har 

också en hög genomsnittlig meningslängd. Nedanstående är exempelutdrag ur texter som 

har både högt LIX-värde och hög andel långa meningar (20H, 20D) 

När vi dyker så ser man jättefina fiskar och korallrev med det bästa var att vi såg hajar, 

rockor och maneter och vi hade med oss spjut som man kastar på fiskarna som man kan äta 

vi fick totalt 7 fiskar. (20H, LIX 31,01 och 16,22 långa meningar) 

 

Golvet rasade och jag ramlade ner och då var det nån sorts av källare som tur var hade jag 

min ficklampa med mig för att kolla hur det såg ut men jag kunde inte komma ut på samma 

ställe så jag fick gå i källaren och den blev bara mörkare och mörkare. (20D, LIX 31,30 

och 18,8 långa meningar) 

 

De digitala texter som ligger från 27 i LIX-värde och upp till 41,58 har meningar med en 

genomsnittlig längd på över 15 ord (18, 14, 25, 1, 16, 2, 13, 20, 22, 24, 23, 15, 3, 21, 26, 

8 och 10). Eleverna som skrivit dessa texter har alla svårigheter med skiljetecken. Elever-

nas motsvarande handskrivna texter har en mer korrekt meningsbyggnad med en kortare 

genomsnittlig meningslängd.  

 

OVIX-värdet mäter ordvariationen i en text. Följande normalvärden (genomsnittsvärden) 

kan ses som riktvärden (Josephson m.fl. 1990:45): årskurs 4: 50, årskurs 6: 55, årskurs 9: 
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60, gymnasiet årskurs 3: 67. Generellt finns det en tendens att eleverna har en större varia-

tion av ord i de handskrivna texterna.  

Efter ett tag badade jag i en slags isvak. Det började närma sig kväll. Det var väldigt kyligt 

så jag sov med underställ, långärmade byxor och tröja, mössa och så en overall. Personalen 

kom och väckte alla kl 06.30 och lämnade frukost. Jag fick en varm nyponsoppa, nybakat 

bröd och en kopp te. (11H, 137 löpord) 

 

Jag blir rädd, han kan mitt namn så jag springer till trappan. Jag glömmer helt bort att halva 

trappan har rasat ihop, så jag ramlar ner.. 

Johan? Johan? Vad hände? JOHAN!? Ropar mannen. 

Jag vågar inte svara, så jag ligger kvar och har fruktansvärt ont i både huvet och ena armen. 

Armen måste vara bruten… (11D, 629 löpord) 

 

Eleverna 4, 8, 17 och 6 har alla en handskriven text med ett OVIX-värde över 55 vilket 

är mer än vad som kan förväntas av en elev i årskurs 6. Deras digitala texter har ett något 

lägre OVIX-värde än de handskrivna men ligger ändå nära eller över 55. Vi kan konsta-

tera att dessa elever har ett ansenligt ordförråd och att de varierar sitt språk.  

Första dagen gjorde vi sammarbetsövningar och lite välkomslekar. Vi grillade korv och 

bakade eget korvbröd över den öppna elden till middag för vi hade redan ätit lunch på 

färjan. Vi gick och la oss ganska tidigt för vi skulle upp tidigt dagen efter. Andra dagen 

gick vi upp tidigt för vi skulle ut på en lång uteritt, för att titta på vildhästar. Vi packa med 

oss mat, vatten och en karta. Vi red ner på stranden först. Vi följde stranden några 

killometer. Sen red vi in i skogen en liten bit, där vi såg vildhästar. Där stog det en ståtlig 

brun hingst, med lång svart man. Den var så vacker. (17H) 

 

Jag var ute med Laban, min svarta, super gulliga pudel, som vanligt. Den här dagen gick 

jag en ny väg. Inte den korta, lilla rundan i skogen och förbi farmor och morbror Johan. Jag 

gick först bredvid tant Ingers gård sedan genom tunneln under motorvägen. Jag hade inte 

varit ute med Laban på flera timmar så jag tyckte han förtjänade lite extra. På den här vägen 

gick jag både förbi en badplats, några små, röda sommarstugor och till sist kom jag till det 

stora, spöklika ödehuset. Jag blev så nyfiken så jag var tvungen att bara gå in på tomten 

och kika in genom de smutsiga fönsterrutorna. Där inne var det en gammal kamin och en 

stor, brun fåtölj. Det börja plötsligt dugga så jag och Laban gick hem. (17D) 

 

Mitt namn är Alyss och jag är fjorton och ett halvt. Jag har långt blont hår, blåa ögon och 

är 169,5. Jag kommer åka På en äventyrsresa som jag fick från en tidning som heter 

Äventyraren. Klockan är 05:49 och det är en kall novembermorgon. De sista löven svajar i 

vinden när jag Kliver på bussen mot flygplatsen.  

När jag kliver av flygplanet ser jag väldigt mycket snö, jag var i Norges norra del. 

-God dag, sa jag till en taxichaufför. 

-God dag, svarade han med norsk brytning. 

-Skulle herrn vilja ta mej till hotell isdroppe? frågade jag. 

-Ja, det kan jag, sa han. (8H) 

 

Mitt Namn är Lova, jag är tretton år och har brunt hår. En dag när jag var ute i skogen såg 

jag något märkligt, det var ett hus och det såg ut som om det var öde. Jag hade aldrig sett 
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det där förut. Inom mig kände jag hur hjärtat började bulta i bröstet och nyfikenheten tog 

över. Jag kände att jag behövde gå in där och titta lite. 

-Hallå, ropade jag in genom den trasiga dörren. Är det någon där? 

När det inte kom något svar så gick jag in ändå, det skulle jag inte ha gjort. Från 

övervåningen kom det ett skärande skrik, ytterdörren och fönsterna satt fast när jag försökte 

ta mig ut. (8D) 

 

Jag vaknar av att ap-människan med fruktkläderna (även kallad Drottningen av mig) 

kommer med mat. Det ser ut som mosade larver med en apelsin på toppen. Det smakar 

förfärligt, men jag vill vara trevlig genom att le och nicka. Drottningen ler tillbaka. Jag 

kollar hur det ser ut nere på marken. De går och hälsar genom att säga ”uh!”. 

 

De har också en valuta: frön! Jag ser hur de köper apelsiner och ger dem frön. Coolt! 

Plötsligt hör jag en helikopter. Alla apmänniskor börjar springa och gömma sig. 

Helikoptern åkte förbi en gång till. Då inser jag hur mycket jag älskar att bo här, med 

varelser som varken bråkar eller stjäl saker. Det är bara lugnt och fridfullt. Då bestämmer 

jag mig: jag stannar. (4H) 

 

Det var en helt vanlig fredag. Som alla fredagar promenerade jag på en stig i skogen. Det 

var blåsigt och träden vajade genom vinden. Det var då jag såg det: ödehuset. Fönsterna 

var trasiga och de bruna plankorna ruttna av all fukt. Det konstiga var att jag aldrig sett det 

huset förut. Jag blev genast nyfiken och kunde inte låta bli, som jag senare nu ångrar, att 

öppna järngrinden till huset. (4D) 

 

Ett ords längd är ett alternativt mått på hur vanligt ordet är, eftersom långa ord som regel 

är mer ovanliga än korta ord. Svårigheten är att under långa ord räknas alla ord, inklusive 

ord med ändelse, vilket innebär att enkla ord kan bli missvisande långa. Om vi som 

exempel tar presensformen cyklar så räknas det som kort medan den böjda formen 

cyklade räknas som långt. I elevernas digitala texter finns det fler långa ord (över sex 

tecken), emellertid är det inte lika stora skillnader om vi ser till andelen långa ord i 

förhållande till textlängden (antal löpord). Medianen och medelvärdet blir då något högre.  

 

Den text som har störst andel långa ord är 11H. Denna handskrivna text utgör dock något 

av ett undantag med sina 20 % långa ord. Det generella mönstret är annars att det är de 

digitala texterna som har störst andel långa ord. Lägst andel har elev 25H med 9 %. De 

digitalt skrivna texterna har procentuellt marginellt större antal längre ord än de 

handskrivna texterna. Den genomsnittliga ordlängden för den handskrivna texten är 4,37 

tecken och för den digitala 4,14 tecken.  

 

11H utmärker sig alltså med 20 % långa ord men samtidigt är den kort, 137 ord. Texten 

innehåller flera långa informativa substantiv eller egennamn, exempelvis Ishotellet, 

Jukkasjärvi, isskulpturer, underställ och nyponsoppa.  

 

11D har 13 % långa ord i texten, vilket är en betydligt mindre andel än i den handskrivna 

texten. Den digitala texten är längre, 629 ord, och eleven har inte använt samma mängd 
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informativa substantiv utan fler verb, adjektiv och adverb, exempelvis undersöka, berät-

tade, försiktigt, nyfiken och fruktansvärt.  

 

Elev 4 har även större andel längre ord i sin handskrivna text än i sin digitala text, 19 % 

långa ord i den handskrivna texten och 18 % i den digitala. Den omvända relationen finns 

hos exempelvis elev 5; den digitala texten har 18 % långa ord och den skriven för hand 

har 16 %.  

 

Elev 4 använder i sin digitala text ett stort och varierat ordförråd som är väl anpassat efter 

berättelsens innehåll. Exempel på längre ord i texten, som återfinns inom flera ordklasser, 

är järngrind, fönsterna, nyhetstidning, ondskefull, krulligt, förfärligt, plötsligt, barnsligt, 

promenerade och öppnade.  

 

Även i sin handskrivna text använder elev 4 ett stort och varierat ordförråd som är 

anpassat efter berättelsens innehåll. Exempel på längre ord i texten är flygplanet, 

Amazonas, djungeln, mustaschen, drottningen, spännande, sammanlagt, civilisation, 

varelser, fridfullt, helikoptern, bestämmer, beslutet, svingade och vackraste 

 

Elev 24 använder samma längre ord vid upprepade tillfällen i sin handskrivna text. 

Andelen längre ord är 11% och av dessa är övervägande delen verb, t.ex. packade, 

somnade, ramlade, testade och började.  

 

I sin digitala text anstränger sig elev 24 att använda ett större ordförråd och inkluderar 

även ord från fler ordklasser. Andelen längre ord är 16%. Precis som i den handskrivna 

texten så upprepas flera av de längre orden i den digitala texten. Exempel på längre ord 

är vintermorgon, promenad, barnhem, gammalt, nyfiken, kollade, verkade, klättrade, 

chockad, försiktig och plötsligt.  

 

Text 1H följer samma mönster som 24H men innehåller en något högre andel längre ord 

(13%). Språket är något mer varierat och texten innehåller fler längre substantiv vilket 

gör texten informativ. Exempel på längre ord är campingen, flugspö, flugor, ambulans, 

godisskål, bestämde, knackande, duschat och tappade.  

 

Andelen längre ord i text 1D uppgår till 17%. Även i denna text upprepas flera av de 

längre orden i texten, i vissa fall mer än två gånger. Exempel på längre ord är öppnade, 

knackade, hoppades, ramlade, viskade, plötsligt, kollade, avspärrat och ingenting.  

 

Alla texter, med två undantag, innehåller något talspråksord. De vanligast förekommande 

talspråksorden, i både handskrivna och digitala texter, är sen (sedan), jätte- och kolla 

(kontrollera).  

 

Det förefaller som om eleverna använder talspråk i lika hög grad i sina texter oavsett om 

de skriver för hand eller digitalt. Använder eleven jätte så använder den det i bägge 

texterna. Ett exempel: 
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Nu är vi hemma och detta var en jättebra resa. (10H)  

Vi börjar cykla dit och det är ganska långt så när vi kommer fram är vi jättetrötta och hjärtat 

slår fort. (10D) 

 

Elev 8 undviker helt talspråk i sin digitala text och använder endast två talspråksord i sin 

handskrivna. Även elev 19 undviker talspråk i sin digitala text och använder bara ett tal-

språksord i sin handskrivna text. Elev 22 särskiljer sig och skriver betydligt färre tal-

språksord i sin digitala text (2,18%) än i den handskrivna (4,38%). Det måste dock 

nämnas att den handskrivna texten i detta fall präglas av en dialog mellan ungdomar med 

många talspråksord som va, typ, sen, syrran och liksom.  
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 Resultatdiskussion  
 

I följande avsnitt diskuterats resultatet från analysen av elevtexterna utifrån kategorierna 

innehåll, struktur samt språkliga drag och skrivregler. Under kategorierna diskuteras 

relevanta resultat från variablerna för att lyfta fram skillnaderna mellan berättande texter 

skrivna för hand och digitalt. Under metoddiskussionen redovisas en analys av vår studies 

metodologiska aspekter. I avsnittet Didaktiska konsekvenser diskuteras uppsatsens resul-

tat ur ett didaktiskt perspektiv och slutligen redovisar vi våra slutsatser och förslag på 

vidare forskning. 

 

 Innehåll 

Längre texter innebär att skribenten får större möjligheter att skriva utförligt och inne-

hållsrikt. Enligt Hultman och Westman (1977:55) kan textlängd vara en indikator på en 

bättre skrivförmåga och större språklig förståelse hos eleven genom att skrivprocessen är 

mer automatiserad. Automatiseringen av skrivandet är mest betydelsefull när eleven 

skriver för hand eftersom skapandet av text då blir mer tidskrävande, mentalt påfrestande 

och motoriskt arbetsamt. Är skrivandet rationaliserat kan svårare kognitiva moment få 

större utrymme, exempelvis arbetet med textens beskrivande gestaltningar, handling och 

struktur (Alves m.fl. 2018:2–3, Christensen 2009:164–165). Vi har sett exempel på elever 

som har en välutvecklad automatisering av sitt skrivande för hand. Deras handskrivna 

texter är längre eller nästan lika långa som motsvarande texter skrivna digitalt. 22H och 

4H är till exempel längre än 22D och 4D. Vi kan konstatera att de elever som skriver 

förhållandevis längre handskrivna texter har ett generellt mer nyanserat språk och att 

skillnaderna mellan deras handskrivna och digitalt skrivna texter är mindre. I de fall där 

det skiljer mycket i antal ord (textlängd) mellan texter skrivna för hand och digitalt är de 

handskrivna texterna betydligt kortare och har ett enklare innehåll utan utförliga beskriv-

ningar och gestaltningar. En tolkning skulle kunna vara att deras förmåga att skriva för 

hand inte är lika automatiserad och att det digitala hjälpmedlet därigenom blir mer bety-

delsefullt i och med att det minskar deras begränsningar i skrivprocessen. En outvecklad 

skrivförmåga kan orsaka att det blir svårt att formulera sina tankar på papperet och skapa 

en ovilja att fortsätta skriva. Därför blir texterna kortare och i vissa fall mindre utvecklade. 

Det kan bero på att unga idag inte har tränat tillräckligt mycket på att skriva för hand. 

Skrivandet är inte automatiserat tillräckligt och de skriver för långsamt (Christensen 

2009:164–165, Mangen 2010:386). 

 

En annan aspekt kan vara omständigheter kring utförandet av skrivuppgifterna och deras 

form. Processen för att under tidspress lösa en skrivuppgift för hand skiljer sig från den 

när man har möjlighet att använda ett digitalt verktyg. Att lösa en bestämd skrivuppgift 

under tidspress påverkar i högre grad skrivprocessen negativt när eleverna skriver för 

hand, eftersom skrivandet för hand är en mer tidskrävande och reflekterande process i 

stunden. Att skriva för hand kräver mer närvaro och meningarna måste skapas mentalt i 

sin helhet innan de dokumenteras (Åkerfeldt 2014:188–189). Flera av eleverna i vår 
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studie skrev ungefär en A4-sida handskriven text och nära en A4-sida digital text (vilket 

innebär betydligt fler ord). En förklaring kan vara att eleverna visuellt upplever denna 

mängd text vara vad som förväntas av dem. När Åkerfeldt (2014:188–189) undersökte 

elevernas svar, de skrivna för hand respektive de digitala, blev det tydligt att eleverna 

anpassade längden på sina svar efter det utrymme som de hade till förfogande. Det får oss 

att ställa frågan om det skulle kunna vara så att eleverna i vår studie anpassade längden 

på sina handskrivna texter till att fylla en A4-sida. Vi ser det inte som osannolikt att vissa 

elever skulle skriva längre texter om de kunde återkomma till skrivandet vid ett senare 

tillfälle.  

 

De digitala texterna är generellt längre i materialet, vilket överensstämmer med flera 

tidigare studier (Agélii Genlott & Grönlund 2013:103, Taipale 2014:11, Kerkoff m.fl. 

2017:11). Längre texter innebär större möjligheter att skriva mer utförligt och 

innehållsrikt. De digitala texterna har flest antal verb, substantiv och adjektiv. Antal 

adjektiv är betydelsefullt när eleven ska skapa gestaltande beskrivningar. Det behövs även 

en variation i verbanvändandet för att skapa stämning och berika händelserna i 

berättandet. Vi ser också ett mönster i det att eleverna i sina digitala texter, för att skapa 

en stämningsfull miljö, ägnar sig mer åt person- och miljöbeskrivningar. Resultatet 

bekräftas av en undersökning av Kang m.fl. (2016:221–222) där elever som skrev på 

iPad-applikationer skrev texter med fler beskrivningar som visualiserade innehållet bättre 

än vad som var fallet i de handskrivna texterna. I vår studie hade de digitala texterna även 

en mer hierarkisk ordning på händelserna med en upplösning och avslut.  

 

Att en text är längre behöver inte betyda att den är bättre. Vissa elever skriver på gränsen 

av sin förmåga i de digitala texterna och det uppstår inre motsättningar, motsägelsefulla 

liknelser och gestaltningar, vilket gör texterna svårlästa och otydliga. I tidigare studier 

framkommer att elever skriver ner sina tankar omedelbart och oreflekterat när de skriver 

digitalt och använder verktyget som en förlängning av sin tanke (Taipale 2014:9, Åker-

feldt 2014:189). De förlitar sig på rättstavningshjälpmedel, ser enklare när de skriver fel 

och väljer att gå tillbaka och redigera senare i skrivprocessen (Åkerfeldt 2014:189, Dahl-

ström 2018:13). I vår studie fanns dessutom en tidsbegränsning som kan ha påverkat. 

Denna eventuella tidsbrist kan ha inneburit att eleverna inte slutredigerade sina texter som 

de hade tänkt göra från början.  

 

I materialet kan utläsas en skillnad mellan de handskrivna och de digitala texterna vad 

gäller andelen substantiv och verb i förhållande till textlängd. Nominaliteten i kombina-

tion med nominalkvoten ger en indikation på textens informationstäthet, till skillnad från 

verbala inslag som är mer handlings- och vardagsspråksinriktade. Andelen substantiv är 

mindre i de digitala texterna, vilket tyder på att de digitala texterna skulle vara mindre 

informationstäta och mera vardagsspråksinriktade (talspråksinriktade). (De digitala 

texterna har en förmåga att bli tunna eller urvattnade i sin information.) Den fulla 

nominalkvoten synliggör att vissa av de handskrivna texterna mer har karaktär av 

faktaprosa med en hög halt av nominell information om sakförhållanden. Gemensamt för 

dessa texter är att de liknar en faktatext med många fysiska detaljer. De digitala texterna 
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är mer verbalt inriktade, vilket innebär att de har en högre grad av aktivitet men detta är 

på bekostnad av djupet i berättelserna. Det kan jämföras med Kang m.fl. (2016:222) 

vilkas resultat pekar på att elevtexter skrivna med hjälp av iPad-applikationer präglas av 

ett mer handlingsinriktat innehåll medan handskrivna texter är mer statiska och informa-

tiva. Vi kan konstatera att digitala texter ofta har en mer verbal stil. En anledning till detta 

kan vara att det är lättare att skriva digitalt, att det går fortare men det kan också bero på 

att eleverna i den åldersgrupp som vi har studerat helt enkelt inte är färdiga skribenter. 

De befinner sig mitt i en utvecklingsprocess där de prövar sig fram och utforskar språkets 

möjligheter. Elevernas skriftspråk utvecklas från verbal stil till nominal stil i takt med att 

deras skrivande utvecklas till det mera formella skriftspråket (Josephson m.fl. 1990:41). 

Elevernas både handskrivna och digitala texter har en nominalkvot över 0,4 vilket är en 

normalnivå för årskurs 4. Den stora skillnaden börjar synas när nominalkvoten är större 

än 0,6, vilket motsvarar berättande uppsatser skrivna i årskurs 7.  

 

 Struktur  

Skillnaderna mellan de handskrivna och de digitala texterna är tydliga, när det gäller deras 

strukturella uppdelning och balans mellan textens olika delar. De digitalt skrivna texterna 

har till 74 % en korrekt styckeindelning i förhållande till 29,6 % av de handskrivna 

texterna. Att strukturen i de digitala texterna generellt blir distinktare och mer korrekt är 

i konsensus med tidigare forskning (Dahlström 2018:16, Agélii Genlott & Grönlund 

2016:103, Kang m.fl. 2016:221). De handskrivna texter i materialet som har en kortare 

textlängd har en tendens att vara utan styckeindelning. En förklaring kan vara att eleverna 

anser att texten är för kort för att struktureras upp. Denna tanke stöds av det faktum att de 

digitala, längre texter som dessa elever skriver har styckeindelning. En annan förklaring 

kan vara att papperets linjering begränsar eleverna när de ska strukturera sina texter. I 

Åkerfeldts (2014:188) studie om skillnader mellan att skriva för hand och digitalt i en 

testsituation visade det sig att eleverna anpassade sina svar till det antal linjer som var 

angivet när de skrev för hand. När eleverna skrev digitalt fanns föreslagna linjer som 

eleverna valde att radera för att kunna strukturera om texten utan begränsningar. Flera av 

eleverna i vår studie har felaktig styckeindelning såväl i sina handskrivna texter som i 

sina digitala. Felaktig styckeindelning kan delas in i grupperna ingen styckeindelning, 

stycken indelade efter en till två meningar, stycken indelade visuellt och strukturerat 

oberoende av innehållet i styckena och slutligen att skribenten låter dialogen bli anledning 

till styckeindelning. Eleverna anstränger sig och utnyttjar det digitala verktygets 

möjligheter för att skapa en struktur i sina digitala texter men har inte tillräcklig kunskap 

eller förmåga att genomföra en korrekt uppdelning av texten (styckeindelning). 

 

Det finns inledning, huvuddel och avslutning i alla texter men emellertid kan omfattning, 

tydlighet och balans mellan dessa avsnitt variera. I de digitala texterna, som (generellt) är 

längre, är detta vanligare än i de handskrivna texterna. I ett flertal digitala texter är inne-

hållet i obalans, så till vida att inledningen är oproportionerligt lång och ofta på bekostnad 

av avslutningen som blir för kort. Andra elever har en förmåga att låta antalet händelser 

bli för många på bekostnad av beskrivningarnas djup och informativa innehåll. Resultatet 
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blir då ofta många stycken med en eller två meningar, en uppradning av händelser efter 

varandra. En tolkning skulle kunna vara att eleverna skriver snabbare digitalt och att deras 

tankar för stunden får ett större genomslag och att de då tappar helheten. Enligt Dahlström 

(2018:13) anser eleverna att det är lättare att skriva digitalt; det går fortare med resultatet 

att texterna blir längre. Digitalt skrivande gynnar även elevernas skrivuthållighet och 

motor. Vi kan dock konstatera att snarare det motsatta gäller i vår studie. Det verkar som 

om skrivuthålligheten minskar i slutet av skrivandet och att eleverna inte riktigt orkar 

upprätthålla samma energi och fokus som i början av texterna. 

 

De flesta texter har en kronologisk ordning av händelser. De elever som har skrivit mycket 

korta texter för hand har skrivit mer sakprosainriktade texter med många informativa 

sakuppgifter i stället för beskrivningar. Händelseförloppet i deras texter är inte lika 

hierarkiskt uppbyggt utan handlingarna verkar mer likställda med varandra vilket gör att 

de flesta av dessa texter saknar en upptrappning av händelser. När de skriver sina digitala 

texter stödjer de sig mer på berättande texttypiska drag och har en mer korrekt innehållslig 

struktur. Det finns en upptrappning av händelseförloppet som bygger på tidigare 

händelser, en upplösning och ett avslut. Kang m.fl. (2016:221) konstaterar liknande 

resultat i sin studie, där elevernas digitala texter innehåller en tydlig upptrappning av 

händelser i kronologisk ordning.  

 

 Språkliga drag och skrivregler 

Språkets variation och tydlighet påverkar skribentens möjlighet att framföra sitt budskap 

till mottagaren. Genom att utnyttja sitt ordförråd och variera språket vid textskapandet 

fångar skribenten läsarens intresse. Den lexikala nivån i det textmaterial som vi har stude-

rat representeras av LIX-värden (läsbarhetsindex), genomsnittlig ordlängd och ord längre 

än sex tecken (längre ord).  

 

Tendensen i materialet är att de digitala texterna har ett högre LIX-värde än de handskriv-

na texterna, vilket innebär att texterna innehåller förhållandevis fler längre ord. Korta ord 

är i regel vanliga enkla ord och långa ord är i regel mer ovanliga ord. LIX är ett mått på 

texternas läsbarhet eller svårighetsgrad och komplexitet. Ett högt värde ger en indikation 

om att texten är skriven med ett mer komplext skriftspråk istället för med ett enklare 

talspråk. I talspråket används kortare och förenklade ord istället för som i skriftspråket 

längre och i högre grad nyanserade ord (Josephson m.fl. 1990:51). Ingen text har ett värde 

under 20 vilket innebär att alla texter ligger inom ramen för läsbarheten för en enklare 

text. Majoriteten av texterna ligger mellan 26 och 30 och där hittas 14 handskrivna texter 

och 14 texter skrivna digitalt. I intervallet 30–40 finner vi 16 digitala texter men enbart 

fyra handskrivna texter. När detta resultat kombineras med det faktum att majoriteten av 

de digitala texterna innehåller en större andel längre ord, blir det tydligt att eleverna 

anstränger sig för att skriva mer språkligt komplexa texter när de skriver digitalt än för 

hand. I tidigare forskning betonas att eleverna förlitar sig på det digitala hjälpmedlets 

olika funktioner, såsom rättstavningsfunktion och synonymordbok när de skriver digitalt 

och att detta påverkar deras utveckling av språket (Dahlström 2018:16, Åkerfeldt 
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2014:189). Ett antagande som kan påverka resultatets transparens för mätvärdet LIX och 

andelen längre ord i texterna är det faktum att ett längre ord definieras som över sex 

tecken långt. Många verb med ändelse kommer att kvalificera sig som ett längre ord och 

dessa kan dessutom upprepas flera gånger i materialet, exempelvis kollade (talspråk), 

sprungit och öppnade. 

 

Enligt Josephson m.fl. (1990:45) är ett stort och varierat ordförråd ett tecken på att 

innehållet i texten är omväxlande, att eleven försöker skriva utförligt om sitt ämne och 

inte fastna i ett litet likformigt ordförråd för att beskriva sina tankar. OVIX är ett sätt att 

mäta ordvariationen i elevtexterna och använda anpassade jämförelsetal för årskursen. Ett 

normalt OVIX för årskurs 4 är 50 och för årskurs 6 är det 55. Skillnaden mellan de 

handskrivna och de digitala texterna är inte stor. Men det förefaller ändå som om de hand-

skrivna texterna generellt har något högre ordvariation än de digitala texterna. I resultatet 

är det endast nio elevers handskrivna texter och två elevers digitala texter som ligger i 

enlighet med normen för årskurs 6. Elva elevers handskrivna och åtta elevers digitala 

texter har ett värde mellan 50 och 55, vilket motsvarar förväntningarna för årskurs 4–6. 

Med utgångspunkt från OVIX kan vi följaktligen konstatera att eleverna i vår studie varie-

rar sitt skriftspråk i mindre utsträckning än vad som är normalt för åldersgruppen. Det 

förekommer också många upprepningar av samma ord och då speciellt i de digitala texter-

na. Eleverna använder generellt mer eller mindre talspråk i sina texter, eller de skriver 

som de talar. Detta överensstämmer med tidigare resultat om att texterna är mer verbala 

än nominala. Eleverna skriver på ett sätt som är nära deras vardag, händelserikt och med 

ett vardagligt talspråk som grund men försöker utveckla språket och dess innehåll till en 

mera skriftspråklig form. Ett exempel på talspråk är när eleverna skriver verb i grundform, 

(eftersom ändelser inte alltid uttalas i tal). Vanligaste talspråksorden är sen i stället för 

sedan, prefixen jätte, super, mega och himla och bokstavsbortfall va istället för var/vad, 

o i stället för och, la i istället för lade och de istället för det. Talspråk och skriftspråk har 

olika syften och fungerar i olika sammanhang. Elever behöver normalt lång tid på sig att 

lära sig skriftspråket och det sker ofta senare i skrivutvecklingen när de kommit högre 

upp i skolåldern (Josephson m.fl. 1990:46). Ett annat sätt att tolka inslaget av talspråk i 

texterna är att eleverna använder talspråket för att skapa en personlig prägel på texten. 

Det finns exempelvis en text som innehåller många svordomar och en annan i vilken 

många slangord används. Att skriva digitalt kan vara opersonligt, rent och snyggt och kan 

vara en fördel om eleven har en oläslig handstil (Dahlström 2018:16). Elever uttrycker i 

olika studier att den handskrivna texten ger uttryck för mer av deras egen personlighet i 

formandet av bokstäver (Fortunati & Vincent 2014:48, Taipale 2014:6–7, Mangen 

2010:468). Detta skulle kunna innebära att eleverna har ett behov av att använda de 

språkliga medel de kan för att uttrycka sin person genom texten.  

 

Stavfel och problem med särskrivning är betydligt färre i de digitala texterna än i de hand-

skrivna vilket syns tydligt i resultatet. Eleverna hade tillgång till ordlista när de skrev den 

handskrivna texten. Frågan är i vilken utsträckning dessa användes eftersom resultatet 

visar att eleverna har fler stavfel i sina handskrivna texter. Lundberg (2008:8) betonar att 

vi bör vara uppmärksamma på att det kan vara svårt för eleverna att söka på ord då de 
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inte vet grundform eller vad de ska söka på. Däremot verkar eleverna använda stavnings-

hjälpen i ordbehandlingsprogrammet på ett funktionellt sätt.  

 

Meningarnas längd kan vara en indikation på att eleven konstruerar mer komplexa 

meningar. Resultatet visar att de digitala texterna i genomsnitt har längre meningar än de 

handskrivna texterna. Enligt Lange & Melin (2000:166) är ett riktvärde för genomsnittlig 

meningslängd för barn- och ungdomsböcker 12 ord/mening. Majoriteten (19) av de 

digitala texterna ligger över detta värde och de har även längre genomsnittlig menings-

längd än motsvarande text skriven för hand. I flera av dessa texter med längre meningar 

har eleverna svårigheter med att placera skiljetecken. De förbinder två huvudsatser och 

skapar felaktiga bisatser. Eleverna försöker skapa svårare och mer komplexa meningar 

men har inte förmågan eller kunskapen att fullfölja konstruktionen av meningen på ett 

korrekt sätt. Vi ser exempel på att meningarna fortsätter och fortsätter när eleven har fått 

flyt i sitt skrivande och inte vill stanna upp. Det är tydligast i de digitala texterna och 

stämmer överens med tidigare diskussion om textlängd kring det faktum att eleverna 

skriver fort och lätt men prioriterar ner de grammatiska kraven på texten, och förlitar sig 

på ordbehandlarens olika funktioner för att markera när det blir felskrivningar (Åkerfeldt 

2014:189, Dahlström 2018:13, Fortunati & Vincent 2014:48).  

 

 Metoddiskussion 

Efter genomförd studie av elevtexter skrivna för hand och digitalt kan vi nu granska och 

kritiskt diskutera vårt val av material, genomförande och analysmodell. Grunden till vår 

studie är elevtexter skrivna för hand och digitalt. Vi valde att samla in materialet i klasser 

där en av författarna till denna studie var känd, ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta 

kan ha påverkat eleverna som skriver texterna, men eftersom vi jämför texter och inte gör 

någon bedömning i enlighet med kunskapskraven för årskurs 6, ser vi inte någon direkt 

negativ inverkan på resultatet. I mellanåren befinner sig eleverna i en kritisk fas i sin 

skrivutveckling och vi är väl medvetna om att eleverna utvecklas mycket under denna tid. 

Därför har vi valt att studera elevtexter utförda av elever i årskurs 6 då de är i slutfasen 

av denna period. Kunskapskraven i Lgr11 är även tydliga. Resultatet kan bara analyseras 

utifrån denna åldersgrupp, och inte generaliseras utifrån hela mellanåldersperioden (års-

kurs 4–6). Intressant skulle vara att analysera även andra åldersgrupper för att kunna bred-

da perspektivet till hela mellanåren men det överlåter vi till andra att göra.  

 

Eleverna i vår studie har enligt deras lärare hög digital kompetens och vana att använda 

digitala verktyg i sitt lärande. Under mellanåren har de använt digitalt verktyg, iPad, i 

nästan samtliga ämnen. När vi utförde studien ansåg vi att detta var positivt, eftersom 

eleverna inte skulle påverkas av svårigheter i samband med användning av de digitala 

verktygen på grund av bristande färdigheter i att använda dem. Om elevtexter däremot 

skulle användas från en skola där eleverna inte är vana att använda digitala hjälpmedel så 

skulle detta kunna påverka resultatet. Eleverna kan då ha en annan grundläggande 

förutsättning när det gäller skrivandets automatisering för hand och exempelvis texternas 

längd kan eventuellt påverkas. Det omvända kan gälla i en skola där man i hög grad 
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skriver för hand och i mindre grad skriver digitalt. Eleverna har då sin grundläggande 

skrivvana att skriva för hand och det kan påverka deras förmåga att skriva texter. Vi kan 

inte utifrån vårt material bedöma i vilken grad eleverna har skrivit för hand eller digitalt 

under sin skolgång och hur detta i så fall påverkar vårt resultatet.  

 

Urvalet återspeglar klassers sammansättning idag, utan särskiljning av elever med sär-

skilda behov. I och med att vi jämför elevernas texter skrivna för hand och digitalt, valde 

vi att med ett undantag inte ta reda på elevernas bakgrund och särskilda förutsättningar. 

Vårt krav var att alla elever skulle ha en ordinarie studiegång och bedömas utifrån alla 

kriterier i svenskämnet. I materialet finns inga SVA-elever. Om vi hade valt att särskilja 

de elever som hade särskilda behov, skulle resultatet eventuellt ha påverkats. I Boströms 

& Dahlströms (2017) studie i en årskurs 4 delades eleverna upp i olika förutsättningar för 

skrivandet och resultatet blev ett mycket litet urval texter skrivna av elever (sex elever) 

med normala förutsättningar och resultatet får då ett annat fokus. Vår avsikt var att inte 

särskilja elever men när vi analyserar materialet kan vi observera att vissa elevers texter 

visar på språksvårigheter som eventuellt kan härledas till olika former av språkliga handi-

kapp som exempelvis dyslexi, men vi har valt att bortse från detta. Vi vill inte att fokus 

ska ändras och inriktas på denna grupp utan behålla klasshelheten som grund. Det är en 

fråga om att värna om elevernas anonymitet och integritet. Men det finns även svårigheter 

med att särskilja dessa elever från gruppen som helhet. På vilka grunder ska särskiljningen 

ske? Vanligtvis används diagnoser som grund, men alla elever diagnosernas inte och 

slutligen blir en viktig frågeställning vilka diagnoser som ska ingå. Vi har valt att se 

materialet ur ett lärarperspektiv, vilket innebär att alla elever ska undervisas utifrån sina 

individuella förutsättningar och alla klasser har elever med varierande förmåga att skriva 

berättande texter.  

 

Vi har valt att låta eleverna välja mellan två olika ämnen för de båda skrivuppgifterna, 

skrivna för hand och digitalt. Tema för ämnena är äventyr och spänning och de påminner 

om varandra. Uppgifterna är formulerade med tydliga instruktioner, bildstöd och ämnena 

är valda för att eleverna ska kunna relatera till dem och bli engagerade. Vi bedömer att 

det var positivt att begränsa elevernas möjlighet att fritt välja ämne för sina texter. Alla 

elever har löst uppgiften, skrivit texter utifrån sin egen förmåga och de har även visat att 

de tolkat uppgiften olika utifrån det handlingsutrymme som fanns inom skrivuppgiftens 

ram.  

 

I metodavsnittet diskuteras och motiveras vårt val att ge eleverna olika ämnen för skriv-

uppgiften för hand respektive digitalt. Om samma uppgift upprepas två gånger, kan 

konsekvensen bli att eleven mer eller mindre skriver rent sin första uppgift och utvecklar 

den vidare. Det skulle påverka vårt forskningsresultat negativt. Sannolikheten är dock 

liten, eftersom eleverna fått tydliga instruktioner, både skriftligt och muntligt. Troligare 

är att eleverna har olika bakgrundskunskaper avseende genren, berättande texter. Även 

om lärarna använder samma läromaterial och samarbetar, finns alltid skillnader mellan 

olika lärares undervisningspraktiker. I Kang m.fl. (2016) studie utfördes tre lektioner för 

att säkerställa att eleverna fick en likvärdig kunskapsgrund innan de skrev sina texter. 
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Inom ramen för vår studie fanns inte möjligheten att göra detta även om vi inser den 

möjliga betydelsen av en sådan introduktion. Ett komplement till vår studie skulle kunna 

vara att undersöka elevers och lärares uppfattningar om skillnaderna mellan att skriva för 

hand respektive digitalt. Risken med detta skulle dock vara att fokus i vår studie skulle 

förskjutas mot föreställningar och subjektiva upplevelser vilket inte är i linje med vårt 

syfte med studien.  

 

Inom ramen för denna uppsats utgick vi från att använda en kvalitativ textanaslysmodell 

i kombination med en kvantitativ innehållsanalys av elevtexterna, när vi jämförde texter 

skrivna för hand och digitalt. Enligt Bryman (2018:760–761) kan detta kritiseras utifrån 

att olika grundsyner (paradigm) används och kombineras. Studiens olika metoder har 

kompletterat varandra och inte skapat motsättningar i analysen av materialet. Det har 

snarare blivit en styrka än en svaghet, eftersom det relativt sett stora antalet texter skapar 

viss möjlighet till generalisering och den kvalitativa analysen skapar en helhetsbild. I vårt 

kvalitativa arbete har texterna analyserats enskilt och därefter diskuterats tillsammans för 

att uppnå konsensus i våra analyser. Den största utmaningen i den kvalitativa analysen är 

att inte göra bedömningar av texterna utan att förhålla oss neutrala och se till texternas 

utformning och innehåll enbart utifrån kategorierna. En viss tolkning av texter i ett mate-

rial sker dock alltid. På grund av materialets och uppsatsens storlek har vi varit tvungna 

att begränsa oss. Materialets texter kan givetvis analyseras ytterligare och mer djupgående 

men det överlämnar vi till framtida forskning.  

 

7.4.1 Swegram 

För att kunna annotera texterna i Swegram transkriberade vi de handskrivna texterna in i 

Microsoft Word exakt så som de var skrivna, inkluderat stavfel. De digitalt skrivna texter-

na hade vi från början i PDF-format så de konverterades till Wordformat via Adobe 

Acrobat Reader DC. Då vi uppfattade att Adobe Acrobat Reader DC inte var helt tillför-

litligt valde vi att kontrollera dessa texters överensstämmelse med originalet efter över-

föringen. För att inte dolda tecken skulle störa resultatet tog vi bort all formatering i 

texterna innan de annoterades i Swegram och vi kodade texterna med textnummer. Detta 

gjordes för att vi skulle kunna utföra en vetenskaplig jämförelsestudie på materialet utan 

risk för att vi själva eller någon annan skulle kunna identifiera någon enskild elev. 

Resultatet av annoteringen fick vi i Excelformat.  

 

Det är möjligt att annotera en större korpus åt gången och vi valde att annotera cirka tio 

texter åt gången. Vi annoterade varje text två gånger. I det första steget plockade vi ut 

information om antal ord, ordlängd, antal stavfel, styckeindelning och medelvärde för 

meningslängd. Inför det andra steget redigerade vi texterna och rättade stavfel. Vid 

annoteringen tog vi sedan ut information om medelvärde för ordlängd, antal ord med fler 

än sex tecken, ordklassuppdelning, LIX, OVIX och nominalkvoter. Vi märkte dock att 

Swegram hade begränsningar. Programmet hade svårigheter att ange korrekt antal 

stycken och att räkna antalet stavfel inklusive särskrivningar korrekt. Vi valde då att gå 
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igenom texterna manuellt för att säkerställa att vi skulle få riktiga värden på dessa para-

metrar.  

 

 Didaktiska överväganden 

Ett av svenskämnets centrala mål är att eleverna ska utveckla sitt skriftspråk så att det 

fungerar väl för såväl studier som samhällsliv (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:9). 

Det står även att de ska lära sig att skriva både med digitala verktyg och för hand (Skol-

verket 2019:260). Skriftspråkskompetensen utvecklas inte av sig själv utan kräver omfat-

tande insatser i form av undervisning och övning vilket tar mycket tid i anspråk. Goda 

kunskaper i svenska är en förutsättning för att kunna klara kunskapskraven inom alla 

ämnen men specifikt för svenskämnet är att det krävs fördjupade kunskaper inom språkets 

alla områden hos både lärare och elev. Det krävs att eleverna skriver ofta och att skrivan-

det blir en självklar del av den dagliga verksamheten i skolan. Strängt taget kan man bara 

lära sig skriva genom att skriva (Lundberg 2011:93). Ur lärarens perspektiv är förmågan 

att göra ingående textanalyser ur olika perspektiv en förutsättning för att kunna hjälpa 

eleven att komma vidare i sitt skrivande. Det kan handla om att få eleven att slutföra sin 

text eller att få eleven att reflektera över textens innehåll i förhållande till textens syfte 

och dess mottagare. Kan eleven utveckla sin textstruktur så att budskapet blir tydligare? 

Läraren ska även kunna visa på vad eleven behöver arbeta vidare med för att utveckla sin 

allmänna språkliga och grammatiska förmåga. I nästa steg ska läraren även göra en for-

mell bedömning. Textanalysen är därför avgörande som verktyg ur både ett formativt och 

ett summativt perspektiv. Vår studie visar tydligt hur en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ textanalys kan vidga perspektivet på elevernas skrivande.  

 

Josephson m.fl. (1990) betonar i en inledande text vikten av att lärare har förmågan och 

känner sig trygga med att göra noggranna språkanalyser. Dessa analyser hjälper läraren 

att bedöma elevtexterna och att fokusera på deras kvaliteter och brister för att snabbare 

kunna göra bedömningar utifrån textens olika nivåer. I de digitala texterna finns fler 

gestaltande beskrivningar och eleverna använder i dessa ofta ett svårare och mer kompli-

cerat språk. Flera av eleverna skriver på gränsen till sin förmåga och det uppstår inre 

motsättningar och motsägelsefulla liknelser och gestaltningar, vilket gör texterna svår-

lästa och otydliga. Lärarens analyser och tolkningar av elevernas texter blir i dessa fall 

ytterst betydelsefull för deras vidare skrivutveckling. Genom att fokusera på de utveck-

lingsbara kvalitéerna istället för att bara fokusera på uppenbara felaktigheter som lätt kan 

korrigeras kan eleven motiveras att utvecklas vidare i sin språkutveckling. Det finns flera 

områden i resultatet som visar på vikten av lärarens förmåga att analysera texter på olika 

nivåer och ur olika perspektiv för att kunna vägleda eleven vidare på ett framgångsrikt 

sätt för att bli en bättre skribent. Att inte bara se ytan och det som är lätt att observera i 

en text, utan verkligen analysera och se det centrala i texten för att få eleven att utvecklas 

vidare. Det är viktigt för språkutvecklingen att eleven vågar sig på mer avancerade 

konstruktioner även om de inte alltid blir korrekta (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2015:30). Detta måste ske i nära samarbete med läraren, där eleven vägleds och uppmunt-

ras att ta sig vidare till nästa steg i sin skrivutveckling. Elevernas möjlighet att försöka 
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variera sitt språk och försöka använda svårare ord gynnas av att de inte behöver oroa sig 

för stavningen när de skriver digitalt. De kan känna en trygghet i de rättstavnings- och 

grammatiska hjälpmedel som erbjuds i ordbehandlingsprogrammet (Dahlström 2018:16). 

 

I enlighet med vår studie finns det skillnader mellan elevtexter skrivna för hand och 

digitalt. Lärare bör ha detta i åtanke när de lägger upp sin undervisningspraktik. Även om 

denna studie inte har haft skrivprocessen i fokus utan snarare produkten, den skrivna 

texten, vill vi uppmärksamma att skillnaderna mellan att skriva för hand och digitalt 

påverkar även skrivprocessen. I resultatet finns det indikationer på att skrivprocessen ser 

annorlunda ut när eleverna skriver för hand och digitalt, då texternas innehåll, struktur 

och språkliga drag skiljer sig åt. När eleverna skriver för hand använder de en linjär skriv-

process bestående av olika faser (förarbete, skrivande och revidering) som kan repeteras 

men i huvudsak är kronologisk (Strömquist 2014:31). I den digitala texten skapar elever-

na, redigerar och bearbetar texten samtidigt som de skriver (Nordmark 2014:4). Att skriv-

processen förändras har konsekvenser för läraren som då måste anpassa sin undervisning 

till vilket redskap som används vid skrivtillfället, eftersom olikheten i dessa verktyg på-

verkar elevernas förutsättningar att skriva.  

 

Eleverna i vår studie skriver alla, med två undantag, längre texter om de använder digitalt 

hjälpmedel jämfört med om de skriver för hand. Då de har haft lika mycket tid på sig vid 

skrivtillfällena drar vi slutsatsen att de skriver fortare digitalt än för hand. Att skriva för 

hand innebär en långsammare och mer reflekterande process, där varje mening formuleras 

i elevens tankar innan den dokumenteras (Mangen & Velay 2010:396). Läraren bör vara 

medveten om att eleverna på ett mer direkt sätt kan överföra sina tankar i skrift med hjälp 

av digitala verktyg än när de skriver för hand. Det kan innebära att eleverna använder ett 

mer oreflekterat talspråk i sina texter när de skriver digitalt. Vårt resultat visar att eleverna 

använder ett mer verbalt än nominalt språk i sina digitala texter vilket innebär en högre 

grad av talspråk, vardagsspråk och händelseinriktade berättelser på bekostnad av 

informationstätheten. Läraren bör vara uppmärksam på detta och lyfta fram skillnaderna 

mellan tal- och skriftspråk och även göra eleverna medvetna om att man genom att höja 

informationstätheten i en text kan öka dess kvalitet. I resultatet framkommer även att 

eleverna strukturerar sina texter i högre grad i de digitala texterna. Det sker även om de 

inte har förmågan eller kunskapen att göra det korrekt. Detta skulle kunna betyda att stra-

tegierna som eleverna använder i skrivandet förändras. De använder mera digitala strate-

gier, som innebär exempelvis att de kan lätt, genom en tangenttryckning, flytta ner texten 

och skapa ett nytt stycke (Åkerfeldt 2014:189). 

 

I vår studie har vi utgått från ett lärarperspektiv och haft som ambition att det material 

som vi har studerat ska återspegla de texter som läraren möter i sin dagliga undervisning. 

Vi har exempelvis inte särskiljt elever med särskilda behov. I skolan lyfts ofta de digitala 

hjälpmedlens många funktioner fram som lösningen på exempelvis stavningsproblematik 

och grammatiska svårigheter hos elever. Att få tillgång till digitala hjälpmedel kan vara 

en fråga om likvärdig undervisning för elever med särskilda behov (Dahlström 2018:16). 
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I vårt resultat framkommer att eleverna visserligen är duktiga på att använda rättstav-

ningsfunktionen i ordbehandlaren men samtidigt blir det ändå inte alltid rätt. Det krävs 

en grundläggande kunskap om stavning för att man ska kunna använda rättstavningsfunk-

tionen annars finns risken att man misstolkar informationen som ordbehandlaren ger och 

väljer ett ord med snarlik stavning men med fel innebörd. För det första behöver eleverna 

få undervisning i de digitala verktygens möjligheter och begränsningar, vilket inkluderar 

deras olika hjälpfunktioner. För det andra skapar inte eleverna per automatik texter med 

ett mer varierat språk om de använder ordbehandlarens hjälpprogram, även om det verkar 

finnas en tendens till att de använder svårare och längre ord i de digitala texterna. Våra 

elever behöver fortfarande grundläggande undervisning i rättstavning, ordkunskap, 

meningsbyggnad och annan grundläggande grammatik.  

 

Eleverna behöver noggrant upplagd och direkt undervisning om skrivandets hantverk och 

hur man skapar en läsbar och läsvärd text (Lundberg 2011:107). Vi vill hävda att eleverna 

bör skriva både för hand och digitalt, inte bara för att det anges i läroplanen utan för att 

eleverna bör ha en hög automatisering i sitt skrivande både för hand och digitalt. Red-

skapen kompletterar varandra och utvecklar elevernas skrivförmåga på olika sätt (Nord-

mark 2018:6, Lundberg 2011:97). Det är betydelsefullt både att tänka reflekterande och 

att formulera tanken innan den dokumenteras och att kunna få flyt och fart i skrivandet. 

Det finns fortfarande många skrivmoment i skolan, inom alla ämnen där digitala verktyg 

inte är den optimala formen för skrivande och det är viktigt att eleverna även 

fortsättningsvis når en hög automatisering i sin förmåga att skriva för hand.  

 

 Förslag till vidare forskning 

Det finns mycket lite forskning gjord om skillnader mellan att skriva berättande texter för 

hand och digitalt i mellanåren. Ofta ligger fokus på de yngre eleverna som är i början av 

sin skrivutveckling eller på de äldre eleverna som har kommit långt i sin skrivutveckling. 

I mellanåren, den kritiska åldern när skrivutvecklingen är som mest dynamisk, finns 

nästan ingen forskning. En anledning kan vara att dessa elevers texter inte är lika utveck-

lade och därför mer svårtolkade än äldre elevers texter. Den forskning som ändå har gjorts 

är dessutom ofta kvalitativ och baserad på bara ett fåtal texter. Det finns även forskning 

gjord på elever med särskilda behov. Den verbala interaktion mellan elever, samarbete 

och motivation är även områden som man har fokuserat på. Vi har haft en ambition att 

bidra till forskningen med vår studie genom att lyfta fram skillnader mellan att skriva 

berättande texter digitalt och för hand inom denna åldersgrupp. Men vidare forskning 

behövs inom mellanåren då vårt material endast innehåller texter skrivna i årskurs 6. Vår 

studie kan både breddas och fördjupas, dels med mer omfattande textanalyser, dels som 

vi tidigare har konstaterat med att se på elevernas uppfattning av skillnaderna mellan att 

skriva för hand och digitalt.  

 

Digitala verktyg finns i nästan alla skolor och är idag en del av elevernas vardag men för 

att kunna anpassa och skapa rätt förutsättningar för elevernas lärande måste aktuell forsk-

ning undersöka vad införandet av dessa digitala verktyg innebär för undervisningen och 
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lärandet i praktiken. Allt eftersom iPads och datorer blir mer självklara hjälpmedel bör 

forskningen uppdateras och lärarnas undervisningspraktik förändras och anpassas efter 

rådande läge. Vi anser också att det är viktigt att forskningen följer upp kompetenser som 

eventuellt går förlorade som en konsekvens av digitaliseringen och vilka konsekvenser 

som detta kan innebära för framtiden.  
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Bilaga 1. Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Jag heter Kristina Svenungsson och studerar till lärare i svenska vid Högskolan i Gävle. 

Nu skriver jag mitt examensarbete tillsammans med en annan lärare som heter Åsa Tyni. 

Vi fördjupar oss i relationen mellan texter skrivna för hand och digitalt. En orsak till det 

är att skolan i dag använder digitala verktyg i allt större utsträckning. Syftet med vårt 

examensarbete är att analysera texter som elever i årskurs 6 skrivit för hand respektive 

med digitalt verktyg. Vi undersöker aspekterna innehåll, struktur, språkliga drag och 

skrivregler.  

 

Vi ber härmed er vårdnadshavare om tillstånd att använda elevernas texter som underlag 

för textanalyser i vårt examensarbete. Materialet kommer enbart att användas i 

forskningssyfte. Eleverna kommer att vara helt anonyma och deras eller skolans namn 

kommer inte att förekomma i examensarbetet. Vår handledare för examensarbetet heter 

Ann Blückert (ann.bluckert@hig.se). 

 

Vi ber er att bekräfta att ni har tagit emot denna information. Bekräfta genom e-post senast 

den 9 mars 2020 (se adress nedan). Meddela då om ni eller ert barn inte vill att barnets 

text ska användas i vårt forskningsarbete. Om ni har frågor är ni mycket välkomna att 

kontakta mig eller Åsa. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Kristina Svenungsson och Åsa Tyni 

Tel. 070-786 70 89 (Kristina), 076-148 98 11 (Åsa) 

E-postadress: kristina.svenungsson@hotmail.com, asa.tyni@gmail.com  

Mailadress; kristina.svenungsson@hotmail.com & asa.tyni@gmail.com 

 

P.S. Skulle någon vara intresserad av att få ett exemplar av examensarbetet (det är en 

offentlig handling) så tala om det för någon av oss så skickar vi ett exemplar till er.   

 

  

mailto:ann.bluckert@hig.se
mailto:kristina.svenungsson@hotmail.com
mailto:asa.tyni@gmail.com
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Bilaga 2. Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 

Jag heter Kristina Svenungsson och studerar till lärare i svenska vid Högskolan i Gävle. 

Under min studietid har jag haft verksamhetsförlagd utbildning på Rådmansö skola. Min 

mentor har under denna tid varit Lena Forsberg. Under den perioden fick jag möjlighet 

att arbeta med eleverna för att förbereda dem på den muntlig och skriftliga delen av de 

nationella proven i svenska. De skrev då en berättande text för hand (Äventyrsresan) och 

en annan berättande text digitalt (Ödehuset). Detta arbete skedde under höstterminen 

2019 inom ämnet svenska. 

 

Nu skriver jag mitt examensarbete tillsammans med en annan lärare som heter Åsa Tyni. 

Vi fördjupar oss i relationen mellan texter skrivna för hand och digitalt. En orsak till det 

är att skolan i dag använder digitala verktyg i allt större utsträckning. Syftet med vårt 

examensarbete är att analysera texter som elever i årskurs 6 skrivit för hand respektive 

med digitalt verktyg. Vi undersöker aspekterna innehåll, struktur, språkliga drag och 

skrivregler.  

 

Vi ber härmed er vårdnadshavare om tillstånd att använda elevernas texter som underlag 

för textanalyser i vårt examensarbete. Materialet kommer enbart att användas i 

forskningssyfte. Eleverna kommer att vara helt anonyma och deras eller skolans namn 

kommer inte att förekomma i examensarbetet. Vår handledare för examensarbetet heter 

Ann Blückert (ann.bluckert@hig.se). 

 

Vi ber er att bekräfta att ni har tagit emot denna information. Bekräfta genom e-post senast 

den 9 mars 2020 (se adress nedan). Meddela då om ni eller ert barn inte vill att barnets 

text ska användas i vårt forskningsarbete. Om ni har frågor är ni mycket välkomna att 

kontakta mig eller Åsa. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Kristina Svenungsson och Åsa Tyni 

Tel. 070-786 70 89 (Kristina), 076-148 98 11 (Åsa) 

E-postadress: kristina.svenungsson@hotmail.com, asa.tyni@gmail.com  

Mailadress; kristina.svenungsson@hotmail.com & asa.tyni@gmail.com 

 

 

P.S. Skulle någon vara intresserad av att få ett exemplar av examensarbetet (det är en 

offentlig handling) så tala om det för någon av oss så skickar vi ett exemplar till er.  

 

   

mailto:ann.bluckert@hig.se
mailto:kristina.svenungsson@hotmail.com
mailto:asa.tyni@gmail.com
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Bilaga 3. Skrivuppgift: hand 

 
Bild 1. Flicka på berg, Foto:Kristina Svenungsson 20170925 

Bild 2. Raket, Foto: pixer.com  

Bild 3. Vykort från världens hörn Foto: Kristina Svenungsson   
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Bilaga 4. Skrivuppgift: digital 

 

 
Bild 1. Ödehus i annan del av landet Foto: SVT.dat. 20190110. Tillgänglig på nätet 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/kan-du-tanka-dig-att-kopa-ett-odehus 

Bild 2. skräck, bakgrundsbilder. Wallhere.com. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/kan-du-tanka-dig-att-kopa-ett-odehus
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Bilaga 5. Urval av elevtexter 

  

Text 2H  

  

Äventyret  

  

En gång fick jag chansen av äventyrs tidningen att åka vart jag ville. Jag funderade ett tag  

Klockan hade slot 20:00 men sedan visste jag. Jag skulle till Italien. På fredag skulle jag åka. Jag 

hade inte så tunna kläder hemma men det var bara tisdag så jag hade god tid på mig. Jag bestämde 

att jag skulle åka och handla i morgon. Men vem skulle vakta min hund Charly när jag hade åkt? 

Först ringde jag min bror Tomas men han kunde inte. Sedan ringde jag mina föräldrar och dom 

svara ja. Efter som Charly bara var en chihuahua så behövde han inte så mycket mat.  

  

På torsdag kvällen lämnade jag Charly så jag kunde åka direkt när jag vaknade.   

  

Nästa morgon så vaknade jag av att väckarklockan pep kl 04:30 Jag borstade mina tänder och 

beställde en taxi. När taxin kom tog jag min resväska och gick ner. Jag somnade i bilen efter som 

jag hade sovit i fyra timmar. På flygplatsen köpte jag en macka som jag kunde äta medans jag 

väntade på flyget. Efter en stund så kom flyget då gick jag in och satte mig på min plats och 

somnade direkt.  

  

När vi var framme så tog jag en till taxi till hotellet. och mitt rum var litet men hade havsutsikt 

över stranden. Eftersom det var 28 grader ute så gick jag direkt till stranden och badade. När jag 

hade badat så gick jag till en pasta resturang. Jag beställde en pasta carbonara. Det tog ungefär 10 

min tills maten kom och den var jättegod. När jag var mätt så gick jag och köpte lite chips och 

sedan tog jag mig till hotellrummet och kolla på netflix.   

  

Nästa dag så köpte jag en biljett för att se Italien - Argentina spela fotboll. Jag åt frukost och sedan 

tog jag mig till arenan med en taxi. På arenan så köpte jag en cola och en chipspåse sedan kollade 

jag på matchen.   

  

Matchen slutade 2-1 till italien då blev hela stan som jag bodde i jätte glada. Det var fäst utanför 

hotellet där jag bodde så jag gick ut och fästade med alla andra.   

  

Kl 01:00 gick jag hem och la mig för jag blev väldigt trött. Nästa morgon bestämde jag mig att 

utforska havet lite så jag sökte upp om det fanns båtar man kunde ta sig ut med och det fanns det 

så jag tog mig dit med en buss. När jag var framme träffade jag min grupp jag skulle åka ut med. 

Jag beställde en flytväst och sedan åkte vi ut. Vi såg jätte många olika djur t. ex delfiner och 

sköldpaddor.   

  

När vi var klara så åkte vi in och och jag tog mig till hotellet. Framme vid hotellet gick jag till 

rummet och börja packa ihop allt för jag skulle åka imorgon.   

  

Nästa morgon klädde jag på mig och gick ner för att checka ut. Jag tog min väska och sedan 

ringde jag en taxi som skulle ta mig till flygplatsen. Framme på flyget beställde jag en pastasallad 

och en coca cola. sedan kollade jag på Netflix tills jag somnade. Framme i Sverige så kom mina 

föräldrar och Charly och körde mig hem.  
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Text 2D  

  

Det öde huset  

  

Det var en kall höstdag och alla löven låg överallt på vägen. När jag skulle hem från skolan så 

såg jag ett öde hus Det såg spännande ut så jag gick dit. Jag såg postlådan och det var helt full. 

Jag gick och försökte öppna dörren men den var låst. Jag såg ett öppet fönster så jag klättrade in 

där då kom in i vardagsrummet där stod en gammal tv, en soffa och några gamla tidningar. Efter 

jag hade kollade runt lite gick jag vidare sedan hörde jag ett ljud uppifrån det lät som om någon 

gick där men jag tänkte inte mer på det och gick sedan vidare till köket. Det stod massa odiskade 

tallrikar och bestick, det luktade ruttna ägg kanske för att det stod det i den varma kylen. Alla 

mina varma kläder blev smutsiga för ingen hade städat på flera år. Efter en stund gick jag till 

toaletten den var inte så spännande så jag gick vidare upp på övervåningen där jag hade hört det 

där läskiga ljudet. Mitt hjärta började bulta lite snabbare men det var så spännande så jag fortsatte 

upp. Jag såg att det var en dörr till höger om mig så jag gick in där och där låg det en död stor 

svart fågel jag fattade inte hur den kunde komma in i det lilla rummet det såg ut som en liten 

garderob. Det hängde massor av kläder det såg ut som om en familj med barn som hade bott där 

för länge sen. Barnet kanske var runt tre år och föräldrarna ganska unga eller så hade dem bara en 

sån smak av kläder. Jag gick till trappan och där hörde jag ett ljud nere från det lät som fotsteg. 

De kom mot trappan och gick långsamt upp jag smög till garderoben och gömde mig nu lät det 

som flera jag hörde en ljus röst säga något men jag visste inte vad hon sa. En mörk röst svarade 

men det var väldigt svårt att höra jag kollade ut och där såg jag en lång svart skepnad och en lite 

kortare med ett barn i händerna. Jag blev jätterädd och hjärtat började bulta väldigt snabbt. 

Bebisen började gråta och den jag trodde var kvinnan alltså den med ljus röst gick ner med barnet 

medans mannen gick hit mot garderoben. Mitt hjärta stannade. När han var inne i garderoben så 

tog han fågeln och kasta ut det i det lilla fönstret sedan gick han. När jag försökte komma så såg 

jag något som stod på vägen jag kollade närmre och det stod "vi kommer att hitta dig" inristat i 

väggen. Jag fattade ingenting. Det kunde inte vara en slump.  

För det hade inte stått där tidigare så han måste ha sett mig. Han kanske såg mig när han skulle ta 

upp fågeln? Jag kollade ut men det var ingen där jag gick till trappan och det kom någon uppför 

trappan. Jag sprang snabbt till ett annat rum och det var ett badrum jag trodde att han skulle gå hit 

men han gick förbi. Det var svårt att andas för jag var så rädd. Men jag var tvungen att ta mig ut 

på något sätt men jag visste inte hur. Jag kom på att det var ett fönster i garderoben. Jag smög 

försiktigt dit men när jag kollade bak så stod han där. Han började skrika på mig jag sprang till 

garderoben och öppnade snabbt fönstret jag hoppade upp men när jag var ute med magen så kände 

jag  

att han hade greppat tag i min fot så jag började sparka. Jag fick in en spark i huvudet och lyckades 

ta mig ut. Jag gick till ett annat litet tak och därifrån kunde jag hoppade ner. Nere på marken så 

sprang jag allt vad jag hade hem och där så la jag mig i sängen och försökte glömma bort att som 

hade hänt även om jag visste att det aldrig skulle gå.  

  

Text 4H  

  

Äventyrsresan  

  

Jag känner hur hjulen på flygplanet nuddar marken. Den varma brisen känns skön och fuktig när 

dörrarna öppnas. Jag är i Brasilien och ska få skåda den vackraste delen av Amazonas. Det började 
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med att jag såg en lapp i en tidning som hette Äventyraren. Det stog att man kunde tävla om att 

få åka och besöka Amazonas. Jag sökte dit och jag vann! Hursomhelst så går jag på en buss som 

tar mig till mitt hotell. Det ska bli så kul att få se ”världens lungor” i morgon!  

  

- Välkomna till Amazonas djungel, allihop! Säger ledaren till alla. Hans ben står bredare än 100 

broar sammanlagt och mustaschen han bär ä så hög att han skulle kunna peta Gud i rumpan med 

den. Vi börjar att gå medan ledaren (som heter Allan, tror jag) pekar på växter och insekter och 

förklarar vad de heter och gör. Det är väldigt spännande och kul (även om jag hoppar över de 

latinska namnen). Plötsligt drar något upp mig snabbare än en racerbil upp i träden. Det jag såg 

var en chock.   

  

Det jag såg var en blandning mellan en hårig gorilla och en människa.   

- Vrööööööölk! vrålade den så att träden skakade. Genast tog han mig i armen och svingade sig 

mellan träden. Man hörde hur han sade några ”ugh” och ”agh” innan han var framme. Det jag såg 

fick mig att tappa hakan. Kojor och hus och massor av ap-människor. De hade byggt upp en hel 

civilisation helt ostört. Då ser jag en stor stor ap-människa med kläder gjorda av frukt. Han 

kommer till mig och inspekterar hur jag ser ut. Plötsligt klappar han händerna. Det började bara 

med han själv, men nu klappar alla. Jag antar att jag är med deras grupp nu.  

  

Jag vaknar av att ap-människan med fruktkläderna (även kallad Drottningen av mig) kommer 

med mat. Det ser ut som mosade larver med en apelsin på toppen. Det smakar förfärligt, men jag 

vill vara trevlig genom att le och nicka. Drottningen ler tillbaka. Jag kollar hur det ser ut nere på 

marken. De går och hälsar genom att säga ”uh!”.   

  

De har också en valuta: frön! Jag ser hur de köper apelsiner och ger dem frön. Coolt! Plötsligt hör 

jag en helikopter. Alla apmänniskor börjar springa och gömma sig. Helikoptern åkte förbi en gång 

till. Då inser jag hur mycket jag älskar att bo här, med varelser som varken bråkar eller stjäl saker. 

Det är bara lugnt och fridfullt. Då bestämmer jag mig: jag stannar.   

  

Nu har det gått några veckor, och jag är lyckligare än någonsin. Jag känner inte stress, inte ilska, 

inte någon negativ känsla. Det här var det bästa beslutet jag gjort.  

  

Text 4D  

  

Det öde huset  

  

Det var en helt vanlig fredag. Som alla fredagar promenerade jag på en stig i skogen. Det var 

blåsigt och träden vajade genom vinden. Det var då jag såg det: ödehuset. Fönsterna var trasiga 

och de bruna plankorna ruttna av all fukt. Det konstiga var att jag aldrig sett det huset förut. Jag 

blev genast nyfiken och kunde inte låta bli, som jag senare nu ångrar, att öppna järngrinden till 

huset.  

  

Järngrinden gjorde ett förfärligt, gnisslande ljud. Blodet isade inom mig, men jag klev mot huset. 

Man hörde hur det prasslade i det torra gräset när jag gick. Jag klev uppför den lilla trappan och 

öppnade dörren till huset. Det jag först såg var ett litet kök, med en gammal, rostig spis. Dessutom 

ett bord med en sorts röd soppa. Plötsligt stängdes dörren bakom mig. Jag hoppade till av rädsla 

men jag lugnade ned mig. Jag kände på soppan, och jag märkte en sak: DEN VAR 

FORTFARANDE VARM!! Hjärtat bultade snabbare än tiden själv. Genast började jag rycka i 
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handtaget till dörren, men den var låst! Den enda saken jag hade att välja på var att gå uppför 

trappan. Jag for snabbare dit upp än någonsin och gömde mig i ett rum. Innan ens jag hade slutat 

flåsa hörde jag ett skratt  

-Nyeh heh heh heh heh! hördes det.  

Jag hukade mig ned och grät. Vad var det som hände? Jag kollade utanför ett fönster. Det jag såg 

var en clown! Den hade pösiga, lila byxor, en gul (också pösig) tröja med orangea knappar och 

hår. Rött och krulligt hår.  

-Du terroriserar mig och mitt hem, så nu terroriserar jag digl sade han ondskefullt och barnsligt.  

Jag började skaka och darra. Plötsligt så knackade någon på dörren. Jag kollade under springan. 

Skorna var svarta och mycket större än vad en människa skulle ha. Jag insåg snabbt att det var 

clownen. Då såg jag en yxa tränga igenom dörren! Clownen kollade igenom hålet genom dörren 

han hade skapat.  

-Du har väl inte ätit av min soppa? sade han ännu mer barnsligt (om det nu var möjligt).   

Jag svimmade av rädsla.  

  

Jag vaknade precis bredvid stigen i skogen. Jag klev upp och såg att huset var borta. Men jag hade 

en lapp i fickan. Där stod det:  

  

Barn dödat av clown. Clownen har ej hittats.  

Det var en del från en nyhetstidning. Den var gjord 1892. Det måste ha varit hans spöke. Plötsligt 

hör jag ett ljud!  

-Nyeh heh heh heh heh!  

  

 

Text 11H  

  

Äventyrsresan  

  

I förrgår blev jag skickad till Ishotellet i Jukkasjärvi.   

När jag hade kommit fram så fick jag mitt rum. Jag skulle precis ställa bort mina grejer då jag 

möttes av en man som gärna ville visa mig runt!  

Han visade alla coola isskulpturer, det var magiskt.  

  

Efter ett tag badade jag i en slags isvak. Det började närma sig kväll. Det var väldigt kyligt så jag 

sov med underställ, långärmade byxor och tröja, mössa och så en overall.   

  

Personalen kom och väckte alla kl 06.30 och lämnade frukost. Jag fick en varm nyponsoppa, 

nybakat bröd och en kopp te.  

  

Det började närma sig hemresa. Jag gick ännu en runda och tittade på skulpturerna. Nu går bussen 

jag ska hem ed om 10 minuter.   

-Hej då! sa jag till den trevliga mannen och personalen, och åkte hem.  

  

Text 11D  

 

Det öde huset  
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En dag när jag var på väg hem från skolan så såg jag ett hus jag aldrig sett förut, vad jag vet så 

hade jag inte tagit någon annan väg eftersom jag kände igen resten av husen. Jag är ganska nyfiken 

av mig så jag börjar närma mig huset för att undersöka det. Det ser öde ut..  

  

Jag öppnar den knarriga järngrinden och kliver in på tomten. Jag smög fram till ett fönster för att 

kika in och se om någon är där. Jag sträcker försiktigt fram handen till dörrhandtaget för att känna 

om det är låst. Men .. det.. det är inte sant? Dörren var öppen. Jag gick försiktigt in genom dörren, 

när jag stog inne i huset så.. *PANG*  

Dörren slog igen med en smäll! Jag blev livrädd eftersom det inte blåser särskilt mycket 

där ute.. jag tänkte att jag bara inbillade mig.  

kanske det börja blåsa rejäl, bara att jag inte märkte det tänkte jag..  

  

Jag gick in till några olika rum, jag kunde inte riktigt skilja på vad de olika rummen var till för 

eftersom det var tomt på grejer och det låg tjocka lager av damm på golven.. det förvånar mig att 

allt damm ligger kvar eftersom alla fönster står på vid gavel.  

  

Jag såg en trappa som var på väg att rasa ihop, men jag ville ju gå upp och undersöka övervåningen 

också. Så jag vågar mig upp på trappan, jag är rädd att den ska ramla ihop.. jag känner att trappan 

långsamt faller ihop bakom mig, så jag skyndar upp.  

  

Direkt när jag har kommit upp ser jag hur ett av rummen skiner upp. Jag går in dit och där ligger 

en man.. Jag vet inte varför rummet lyser men mannen ligger där. Jag vet inte om han lever eller 

om han är död men jag blir förstås rädd.  

  

Jag kan inte gå hem eftersom trappan har rasat ihop så jag måste stanna. Mannen rör på sig, så 

jag tror han lever. Han är rätt så gammal, han har ett långt skägg, inget hår på huvudet, gamla 

smutsiga kläder och ett par skor med hål. Han ser snäll ut. Han påminner om min morfar, det 

skulle kunna vara han men problemet är bara att hon dog för ett år sen.  

  

Jag ska precis vända mig om och komma på en väg att ta mig hem på när mannen ropar  

-Johan stanna!  

Jag blir rädd, han kan mitt namn så jag springer till trappan. Jag glömmer helt bort att halva 

trappan har rasat ihop, så jag ramlar ner..  

Johan? Johan? Vad hände? JOHAN!? Ropar mannen.  

Jag vågar inte svara, så jag ligger kvar och har fruktansvärt ont i både huvet och ena armen. Armen 

måste vara bruten..  

Johan, morfar kommer! Skriker mannen.  

Men varför sa han morfar? Det kan det inte vara..  

Du är död morfar, du lever inte! Jag drömmer säkert. Ropade jag väldigt högt. Det blir tyst.. jag 

känner att jag faktiskt inte drömmer.  

  

Morfar sträcker ner armen och får upp mig. Jag går fram till morfar och han berättade att han 

aldrig dött, han hade bara flyttat. Jag hade missförstått, jag trodde att att han hade dött. Jag och 

morfar skrattade.  

-men morfar, varför bor du här? Frågade jag väldigt fundersamt.  

-jo, du förstår.. detta kan låta helt konstigt men jag var faktiskt på väg hem till dig, det skulle vara 

en överraskning.. men jag såg det här huset och blev lika nyfiken som du värkar ha varit. Jag gick 
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upp på övervåningen och såg det lysande rummet med en jätteskön säng, jag måste ha somnat sa 

morfar  

   

Jag och morfar skrattade länge åt det här. Vi lyckades komma ner säkert och försiktigt, och gick 

sedan hem. Vi fikade och hade kul, det här kommer vi aldrig glömma.  

  

Text 12H  

 

Äventyrs Resan 

 

Jag heter Liw och jag har rest till Australien och jag ska berätta om vad som hände. Jag gick upp 

kl: 4:00 för att hinna med flyget som gick kl 6:00. När jag hade kommit fram till Arlanda flygplats 

Så gick jag och köpte lite snacks, dricka och en macka. Sedan gick jag på flyget, det var lite 

obehagligt när vi lyfte det Pirrade i magen och fick lock för öronen. Det tog 28h att flyga till 

Australien. När jag kom fram till Australien så tog jag buss till Sydney Hotell och checkade in. 

Sen gick jag upp på rummet och bytte om till baddräkt och satte en klänning över och tog en 

Väska och la i Solkräm, Handduk och Cyklop Sedan gick jag till Stranden. När jag var på stranden 

träffade Jag en person som kom från Sverige som också kan prata svenska hon heter Akkie. Vi 

gick och badade och Snorklade. Sedan åkte vi till Bowen och gick till Great Barrier Reef. Vi 

badade och åt middag På en fin Resturang. Sen åkte vi Tillbaka till Sydney. Nästa dag åkte vi till 

Alice Springs och kollade på hluru Som de säger i Australien. Sedan åkte vi till tasmania och va 

på upptäcktsfärd i djungeln. När vi kom hem åt vi middag och kollade Sedan i sydneys operahus. 

Vi gick sedan till hotellet vi bodde på samma våning och dörrarna stod bredvid varandra. Vi sa 

godnatt och gick och la oss. Nästa morgon var vi uppe tidigt för att hinna fram till Darwin. Vi 

skulle se hur aboriginerna bor. De är ett uråldrigt folk som har funnits där sen australien uppkom. 

Nästa dag Så åkte vi hem till Stockholm Akkie bodde också i Stockholm bara ett kvarter bort 

bodde hon från mig.  

 

 

Text 12D 

 

Det ödet Huset 

 

Jag var på en morgonpromenad. Plötsligt kände jag mig iakttagen av nåt eller något. Sedan hörde 

jag fotsteg som klev på kvistar som knastrade som en brasa. Jag blev rädd och började jogga.  

 

Sen så hördes det mer och mer så jag vek av från stigen och märkte att det fanns en övervuxen 

stig. Jag började följa den.  

 

Efter en stund så såg jag något vitt och när det blev tydligare så såg det ut som ett hus. Jag in 

genom grinden in till en övervuxen trädgård. 

 

Ingen har säkert bott här på minst 20 år tänkte jag. Jag blev nyfiken men jag går hem tänker jag.  

 

Men …… så började jag höra fotstegen igen och kråkorna började kraxa och flyga iväg som att 

det var en varning. Jag fick lite rysningar. 
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Sedan ser jag något vit med röda fläckar och något blekt och något som blänkte. Den kom närmare 

och närmare.  

 

Det började att se ut som en flicka med en krossad spegel i sin ena hand. 

 

De röda fläckarna var blodfläckar. Hennes ögon är svarta. Sen hör jag något som gnydde det var 

flickan. Det lätt som att hon sa: 

-ska vi leka något? Jag har tråkigt, vi kan leka titta i spegeln.  

 

Jag blev rädd och sprang in i huset. När jag kom in så var det halvruttet. Det luktade unket och så 

var det fuktigt.  

 

Jag gick upp för den knakande trappan. När jag kom upp hörde jag hur dörren öppnades upp, jag 

hörde henne säga: 

 

-Kom fram var inte rädd, jag vill bara leka.  

 

Jag gick ljudlöst till ett gammalt sovrum och gömde mig i en garderob. Det var så tyt, men då så 

hörde jag hur dörren öppnades.  

 

Jag trodde att jag skulle svimma men då plötsligt så kände jag bakom min rygg en planka som 

var lös som att det var ett hål i väggen. Jag tog bort plankan så fort som möjligt men ljudlöst så 

att hon inte upptäcker mig.  

 

Det var som en gång som leddes ut men efter jag gått in så stängde jag den och precis då öppnades 

garderob dörren.  

 

Jag följde gången i ca 5 min och till slut så gå jag en glimt av ljus jag skyndade mig men så var 

det som ett stup ner till ljuset.  

 

Jag kollande mig omkring och då så såg jag en till lös planka så jag tog bort den och såg en stor 

låda. 

 

Jag öppnade den och där fanns det ett rep ett tjockt rep. Jag knöt fast den runt en stock av trä som 

höll huset uppe. Jag gled ner en bit. Jag hörde dunkar som hördes från väggen.  

 

PANG så öppnades väggen upp och flickan var rasande arg hon klättrade ner via sidorna mot mig.  

 

När jag kom ner var det en lucka som var lite öppen så jag sprang det fortaste jag kunde mot 

luckan.  

 

Luckan var låst. Hon klättrade som en spindel på tak och väggar men innan hon nådde fram till 

mig så rasade hela huset på henne och hon dog.  

 

Jag knuffade, sparkade och försökte slå upp dörren. 

 

Tillslut fick jag upp den och sprang hem. 
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Men det minne av att kunna dö var så läskigt jag trodde att jag skulle få en hjärtattack och dö. Så 

rädd har jag aldrig varit i hela mitt liv.  

 

Jag ville inte tro att det var sant men det är det. Det känns fortfarande lite som att hon lever.  

 

 

Text 18H 

 

Äventyrsresan till Alperna  

Här är min äventyrsresa till Alperna. Jag har åkt till Alperna och åkte skidor efter en guide. Jag 

var där förra vintern, Jag åkte hela vägen ner i min ensamhet. När jag kommer efter 5 dagars 

bilfärd är klockan mitt i natten, när jag gick till hotellet stod det en kille som såg lite läskig ut. 

Men det var nog bara för att det var så mörkt.Jag gick upp till mitt hotellrum. Nästa dag gick jag 

upp runt 06:00 på morgonen, Guiden kom och knackade på hotellrumsdörren. Vi gick sedan till 

receptionen och käkade lite frukost. Efter frukosten gick vi och skidbutiken och lånade skidor, 

stavar och hjälm. Vi fick låna ett pa gula skidor, gula, stavar och svart hjälm. Pjäxor tog vi med 

hemifrån. Vi gick till den röda backen och körde lite för att värma upp. Sedan sa guiden att vi 

skulle köra lite off pist, det var skit kul. Efter off pisten åkte vi högst upp på berget och gick till 

stugan och tog en öl. Sedan åkte vi vidare ner från berget i off pisten. Mitt i off pisten träffade vi 

på en kille vid namn Wilmer, han var 32 år gammal och bodde bredvid berget så han visste massa 

vägar och off pist backar man kunde åka i. Wilmer sa att han kunde en jätte bra och rolig off pist 

väg vid berget. Han sa att man kunde se massa älgar. Det lät kul så vi följde efter Wilmer i backen. 

Man kunde se cirka 15 älgar på vägen. Jag ramlade på vägen 1 gång för att det var så mycket is 

där. Till sist kom vi hem till Wilmer. Wilmers fru var där och bjöd oss på kaffe. Hon var 

jättetrevlig och fråga vart jag bodde, hur jag träffade Vilmer och massa andra saker. Klockan slog 

18:00 och det var dags att dra sig mot hotellet. Jag och guiden åkte upp till berget  igen och tog 

en öl. Det var mysigt att vara där med guiden när några åkte skidor off-pist som man kunde se. 

Vi gav oss ut i off-pisten ännu en gång. Den här gången kunde man se 20 älgar ungefär. Varav ca 

13 st sov. En älg gick rakt framför oss med sina ungar så om vi hade åkt fram längre hade 

mamman nog attackerade oss. Det blev kväll. Och kolsvart oavsett vart man än åkte. VI åkte till 

hotellet och sovde. Dagen efter behövde jag åka hem. Jag sa hejdå till guiden. Åkte förbi Wilmer 

och sa hejdå. Hejdå Alperna!  

 

Text 18D  

 

DET ÖDE HUSET  

I förrgår påväg hem från skolan gick jag hem den normala vägen som tar bara någon minut att gå 

hem från bussen med. Jag gick normalt snabbt och skulle gå hem för att äta och sen spela fiol på 

musikskolan. Jag har gått där i ett halvår och måste säga att jag faktiskt är helt okej. I alla fall, för 

två dagar sen skulle jag gå hem när jag plötsligt såg något jätte konstigt på vägen hem, ett hus jag 

aldrig sett förut. Som om det bara kom till mitt område på en sekund, det såg gammalt ut så det 

kan inte blivit byggt idag. Jag blev lite förvånad men också lite nyfiken på det gamla vita huset.  

Jag ringde en bra kompis till  mig som hette David som bodde i området nära mitt hus. Han 

svarade att han bara skulle äta upp sin ost macka och sen skulle han komma. Vi skulle mötas vid 

lekparken och sen skulle vi cykla dit, medan jag cyklade till lekparken ringde jag pappa och sa 

att jag skippar fiollektionen för att jag skulle vara med David hela dagen. Vi möttes och vi gick 

till det obehagliga övergivna huset. Han sa att han inte heller hade sett det huset någonsin förut. 

Men Vi pratade en stund tills vi bestämde oss ganska för att gå in i huset. Vi gick in för grinden 
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och redan då kände jag mig iakttagen och rädd, vi gick smygande fram mot huset när vi plötsligt 

såg någonting stirra på oss i fönstret där uppe, och plötsligt där nere. Jag började vända men jag 

ville inte lämna David själv vid det där obehagliga huset så jag vände och gick tillbaka till David.  

Vi stod på trappen när vi hörde någon skrika, David gick upp för den knarrande trappen och 

sparkade upp den låsta dörren. Han skrek direkt "vi är här, skrik om du  behöver hjälp" vi hörde 

ca en minut efter att det va en liten flicka som skrek lät det som, vi gick in i huset och precis 

innanför tröskeln fanns en trappa, det såg riktigt risigt ut. I alla fall gick vi upp för den risiga 

knarriga trappan när David plötsligt skrek till, han berättade att det var något som hade andats i 

hans nacke. Vi fortsatte upp och nu var vi framme det var en lång lång korridor i huset, man kunde 

se en skugga i det mörka korridoren, David tände på knappen som knappt ville funka och skuggan 

försvann, sen släckte han igen och då var den där igen, David skrek och blev livrädd och jag frös 

och blev förvirrad, dörren slängdes igen där nere och man kunde höra hur någon låste, då släckte 

jag lampan till korridoren direkt för att vi inte skulle synas. Sen tände jag snart igen, då stod 

skuggan framför oss och hastigt släckte jag lampan, vi snackade ihop oss att vi skulle tända 

lampan och David tryckte på knappen sakta och då var det en människa som gick på händer och 

hade huvudet på fötterna David rusade nerför trappan och halkade och hastigt ställde sig upp och 

drog i handtaget men den var låst. Från detta ögonblick minns jag bara att vi blev tryckta mot 

dörren och vi ramlade, sen vaknade jag upp på gatan där huset hade varit men nu var det borta....  

 

Text 25H  

  

Äventyrsresan  

  

Jag började hemma och jag åkte me min mamma, lillebror och min bonuspappa. Sen åkte vi till 

Arlanda. Jag och min familj väntade i 1 timme sen skulle planet lyfta till Spanien. Vi skulle till 

Gran Canaria och det tog oss 6 timmar. När jag och min familj kom fram åkte vi en slags bus för 

att komma in i flygplatsen. När vi hade kommit ut från flygplatsen tog vi en taxi som tog 1 timme 

så va vi framme och så gick vi in i vårt rum och packa upp. Sen gick jag och min familj ut och åt 

mat. Sen gick vi upp på vårt rum och gick och la oss. Nästa dag gick vi ner och åt frukost efter de 

gick vi ut.  

  

Text 25D  

  

De öde huset  

  

Dagen började bra för jag och min kompis var på väg till skolan. Vi hade gått en bit och såg ett 

stort övergivet hus vi aldrig hade sett. Vi blev nyfikna och vi sa till varandra:  

- Vi struntar i första lektionen så går vi och undersöker huset.  

Vi gick närmare den stora grinden och huset är grått och har döda växter på tomten. Men på 

trappen låg det ett skelett som var blodigt och vi båda rös till och blev rädda och vi undrade hur 

vi skulle komma in i huset om de ligger ett skelett på trappan. Vi vågade inte ta bort det från 

trappen. Vi sa att vi kunde gå runt huset och se ifall de fanns någon annan väg in. Och vi hittar en 

hemlig ingång och vi kollar ifall de hemliga ingången är öppen och när vi rycker i handtaget så 

öppnas och vi går in.  

  

Vi kommer in och ser oss runt och vissa saker är dammigt, trasiga och lite spindelnät lite överallt. 

Och vi ser en trappa som går upp till en övervåning vi går fram till trappen och hör något där 

uppe. Vi säger till varandra: ska vi gå upp och kolla vad de är som låter. Så vi börjar gå lite 
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försiktigt i trappan och se en dörr som är stängt. Vi går fram till den och öppnar den där inne står 

de en säng och lite andra saker sen ser vi en dörr till något där som vi går lite försiktigt till och 

kollar ifall den är öppen. Och jag känner i handtaget och den är öppen så jag öppnar och ser att 

de sitter en gammal man där som har avlidit. Så vi blev helt chockade och springer mot den andra 

dörren och springer ner för trapporna när vi kom ner så står vi och är helt liv rädda och springer 

ut från huset.  

  

vi har kommit ut från huset så tar vi oss till den stora grinden och ser en kvinna gå där utanför 

och vi ropar på henne:vi behöver hjälp hon kollar mot oss och vi öppnar grinden och hon kollar 

på oss och säger:vad behöver ni hjälp med. Vi har hittat en avliden man inne i de där huset och 

hon säger: va nej nu skämtar ni nej de gör vi inte vi måste ring polisen. Damen frågar ifall nån av 

oss ifall vi har en mobil på oss och vi säger ja de har vi ta fram den och skriver in 112 och ger 

henne mobilen och polisen svarar: hej ni har kommit till polisen vad kan vi hjälpa med. Det kom 

två barn ut från ett hus och säger att dom har hittat en avliden kropp i ett öde hus nr dom var där 

och utforskade det. Polisen säger vi skickar ut en patrull polisen frågar fall dom kan vänta där och 

vi säger ja de kan vi. De tar ett tag innan polisen kommer. Sen ser vi en polisbil kommandes och 

dom stannar vid oss och det kommer två poliser ut från bilen och säger hej är de ni som ringde in 

om den avlidna mannen. Ja de var vi som ringde in polisen säger att dom måste ringa likbilen och 

säga att det finns en avliden man i ett ödehus. Polisen går in och kolla och vi gick hem.  

  

Text 27H  

   

Äventyrsresan  

  

Det var en härlig sommarmorgon. Det var torsdag klockan var 10:00 och jag gick och hämtade 

posten. Och gick tillbaka in i huset igen och öppna all post vid köksbordet. I det första brevet jag 

öppnade stod det ”du är utvald till en äventyrsresa”. Jag bara skrek rätt ut ”jaaaaaa”. Nu var det 

bara att veta vart jag skulle åka. Då kom jag och tänka på radion dagen innan. Då sa dom att man 

kunde cykla ner på en skidbacke. Jag sa ”jag ska dit på direkten.   

  

Nästa morgon så var det dax att åka. Jag tog allt jag hade packat och drog upp till fjällen. Efter 7 

timmar var jag framme. Då var det kväll och trött så jag somna direkt.   

  

Dagen därpå var det dax för något jag aldrig hade gjort förut. Jag tog bilen till 3 km till 

skidanläggningen. Jag gick till skidshoppen och hyrde cykel, cykelhjälm och liftkort. Jag tog 

sittliften upp till toppen med cykeln hängandes på sidan. Jag började cykel turen med att en enkel 

bana. När jag åkte tyckte jag att den banan var rolig för att man åkte som en orm ner.   

  

Nästa åk så valde jag en svårare bana. Men när jag hade åkt en liten bit så ångrade jag mig. För 

att den var smal krånglig. Den sista åkturen så valde jag samma som den första. Jag var trött så 

jag ramla en gång. När jag var nere så lämnade jag in hjälmen och cykeln och drog till min stuga.   

  

Nästa dag var det hemgång. Jag packa ihop allting och åkte hem.  

  

När jag kom hem så gick jag och sov för att jag var trött.   

  

Nästa dag så tackade jag alla som hade gav mig den här chansen.   
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Text 27D  

   

Det ödehuset   

   

en dag på sommarlovet så var jag ute och gick på en grusväg ute i skogen då såg jag ett rött 

Gammalt hus.    

Hela min kropp togs över av nyfikenhet och rädsla jag tog långa steg över en liten äng med högt 

gräs.    

Jag öppnade trägrinden runt omkring.    

Jag spände mig för jag visste inte vad som skulle hända.   

När jag öppnade den knalliga dörren så kände jag kalla vindar vid min kind och sen direkt en 

tavla på en gammal dam.    

Jag gick igenom hallen och sen till vänster och hamnade i ett kök där det lag massor av knivar, 

stekpannor, kastruller och tallrikar.    

Då fick jag läskiga tankar om vad som hade hänt. Jag skämdes av att fick ett samtal av min 

mamma som sa att jag skulle hem och äta.    

   

När jag kom hem så var makaronerna och köttbullarna klara.    

Sen när det var slut på min tallrik så gick jag till mitt rum och börja tänka på vad som hade hänt i 

det röda huset.   

   

Nästa dag var jag jätte nyfiken så jag sprang till det röda huset i skogen.    

Jag gick över ängen till det ruttna staketet. Sen gick jag och öppnade den knarriga dörren och gick 

in.    

Det första jag hör är att jag hör fotsteg och några barnröster jag var nära att bara skita i att utforska 

men jag ville verkligen.   

Jag gick upp för den trasiga trappen den hade många springor.   

Jag trappade mitt fokus sen när jag hörde en barnröst som sa ”hjälp hjälp”!   

Jag sprang genast dit men när jag kom dit så såg jag ingenting.   

Sen gick hörde jag samma ljud fast i ett annat rum.    

Då gick jag dit men ingen var där då gick jag ner för att kolla om det är någon där.   

Sen när jag kommer ner så hör jag en dörr smälla igen vid toaletten.   

Då blev jag så rädd att jag sprang ut i skogen och kröp ihop som en köttbulle och var spänd.   

   

Efter en stund så gick jag in i huset igen men då hörde jag ingenting.   

Då blev jag chockad och gick hem igen.   

När jag kom hem så la jag mig i sängen och började tänka på vad som hade hänt i det röda huset.    

Jag hade nästan lite svårt och sova för jag tänkte.   

   

Nästa dag så kom jag på vad som hade hänt.    

Jag hade inbillat mig så det lät som att det var någon där.   

Jag tro att jag tänkte så för jag var så rädd.   

   

Nu så skulle jag kunna gå där utan att bli kunna.    

  

 


