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1 Indledning 

Det danske sprog betegnes i folkemunde ofte som et af verdens sværeste sprog at tilegne sig. 

Udover at udtalen i dansk ligger langt fra mange andre tungemål, så kendetegnes den danske 

ortografi ved at indeholde et væld af bløde og stumme bogstaver, diftonger og uudtalte stavelser, 

der samtidig gør det vanskeligt at bemestre skriftsproget. Det danske sprog har gennemgået en 

sproghistorisk udvikling, der har ført til at skriftsproget sjældent korrelerer med udtalen, hvilket gør 

at den danske retskrivning i dag volder problemer for langt de fleste indfødte danskere.  

 

Langt op igennem det tyvende århundrede har den interpersonelle skriftlige kommunikation blandt 

danskerne hovedsageligt været begrænset til brevveksling, men med informationsteknologiens 

indmarch i slutningen af århundredet eksploderede mulighederne for at kommunikere på skrift. 

Antallet af mulige kommunikationsformer mangedobledes og i dag kan danskerne kommunikere 

via e-mail, SMS, blogs, fora, og sociale netværkssider for bare at nævne nogle få muligheder. Det 

har medført at danskerne i dag har større mulighed end nogensinde for at udtrykke sig på skrift – 

men samtidig betyder det også at danskerne i dag, i langt større udstrækning end tidligere, bliver 

udfordret på deres retskrivningskompetencer. Dog kan sproget i de virtuelle medier siges at adskille 

sig fra tidligere tiders skriftlig kommunikation. I de virtuelle medier kommunikerer man generelt i 

form af kortere beskeder og oftest uden at tage udgangspunkt i en forudbestemt komposition. Det 

resulterer i at det virtuelle skriftsprog i langt højere grad end tidligere skriftlige medier afspejler 

talesprogets normer. Det interessante er så hvordan disse ændringer i kommunikationen påvirker det 

danske sprog og hvordan det giver sig til udtryk i danskernes generelle skriftlige kompetencer. Der 

er en vis brydning mellem den danske ortografis ganske kompromisløse regelsystem og det nye 

levende virtuelle skriftsprog, og det giver anledning til at undersøge i hvilket omfang danskernes 

skriftsprog påvirkes af det virtuelle skriftsprog. 

 

Undervisningsministeriets statistik for folkeskolens afgangseksamen i retskrivning, viser at 

landsgennemsnittet i år 2000 lå på 8,1 på 13-skalaen (svarende til 6,2 på 7-trins-skalaen), mens 

landsgennemsnittet var helt nede på 7,7 på 13-skalaen (svarende til 5,4 på 7-trins-skalaen) i 2009. 

Tendensen viser altså at, i hvert fald den yngre genereration, er blevet dårligere til at stave de 

seneste ti år. Den generation af elever, som indgår i denne statistik, kan siges at være den første 

generation af elever, der så at sige er opvokset med informationsteknologien og altså kan formodes 

at være kraftigt påvirket af virtuel kommunikation. Noget kan altså tyde på, at den virtuelle 
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kommunikation, og det uformelle skriftsprog der dominerer i dette rum, faktisk er med til at 

forringe danskernes retskrivningskompetencer.  

 

I danskfaget lærer eleverne om det danske sprog generelt, men de oplæres hovedsageligt i en meget 

formel anvendelse af sproget. Det formelle sprog kræver af eleverne at de analyserer og tolker det 

de skriver og at de er opmærksomme på sprogets ortografiske og grammatiske restriktioner. I de 

danskopgaver, som stilles eleverne, bliver de bedømt ud fra i hvilket omfang, de bemestrer disse 

sproglige kompetencer og i disse sammenhænge fokuserer eleverne på at vise læreren sin kunnen 

inden for disse områder. Når eleverne derimod kommunikerer uformelt, uden for skolens rammer, 

for eksempel via virtuelle medier, er fokus hovedsageligt at pleje sociale relationer, og det er 

vigtigere at formidle sit budskab end at følge de formelle retskrivningsregler. Der kan altså opstå en 

kløft imellem det uformelle sprog eleverne bruger i hverdagen (herunder virtuel kommunikation) og 

det sprog de indprentes at anvende i mere formelle sammenhæng (herunder skriftlige opgaver). Kan 

det tænkes at sådanne forskellige diskurser afføder forskellige typer af stavefejl – eller at et medie 

afføder flere stavefejl end et andet?   

 

 

1.1 Problemformulering 
Dette studie har som mål at undersøge om der findes en markant forskel på andelen af stavefejl som 

den samme gruppe af gymnasieelever producerer i skriftlige danskopgaver og de tekster som de 

offentliggør på den sociale netværksside Facebook. Yderligere vil jeg undersøge på hvilken måde 

typen af stavefejl adskiller sig i de to medier.     

  

 

1.2 Videnskabelig relevans 

Overordnet set er det af sprogvidenskabelig interesse at se på, hvordan den virtuelle kommunikation 

påvirker danskernes sprogbrug, men det er en ganske kompliceret problemstilling, der kræver 

omfattende analyser for at klarlægge. I dette studie fokuserer jeg på andelen af stavefejl på 

Facebook og i danskopgaver, for på den måde at se om der er forskel på hvor meget eleverne 

anstrenger sig i de to medier for at leve op til det danske sprogs ortografiske regelsæt. Samtidig 

kategoriserer jeg også de forskellige typer af stavefejl, som eleverne producerer, for at se, om der er 

en sammenhæng mellem hvilke typer af stavefejl, der forekommer hyppigere end andre i det ene 

eller det andet medie. Markante forskelle i andelen af en type af stavefejl i de to medier kan ud over 
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at være et udtryk for forskellige diskurser også give os en idé om, hvordan disse to diskurser kan 

tænkes at influere hinanden og i sidste ende det danske rigsmål. 

 

1.3 Forventede resultater 

Eftersom den virtuelle sociale netværksside Facebook er en platform, som danske unge anvender til 

at pleje deres sociale relationer, vurderer jeg at omgangstonen derfor er langt mere afslappet og 

uformel end tonen i gymnasieopgaver, da disse har en udpræget formel karakter. Jeg forventer, at 

det uformelle format på Facebook leder til at de unge ikke gør sig overdrevet umage for at undgå 

diverse syntaks- og stavefejl. Derimod forventer jeg, at eleverne gør sig langt mere umage for at 

undgå sproglige fejl i deres danskopgaver, da de her bliver bedømt på deres sproglige kompetencer. 

Jeg forventer altså en større andel stavefejl på Facebook end i elevernes danskopgaver. 

 

Disse forventninger peger altså på, at eleverne skulle gøre sig mindre umage i det offentlige rum 

(Facebook) og altså lave flere fejl end i det lukkede rum (danskopgaverne). Det er paradoksalt, fordi 

eleverne i så fald vægter lærerens bedømmelse af deres retskrivningskompetencer højere end 

offentlighedens. Det offentlige rum på Facebook er så at sige et udstillingsvindue for eleverne, hvor 

man må formode at de ønsker at vise deres positive kvaliteter. Hvis eleverne viser sig at have 

markant flere stavefejl i dette medie end i deres danskopgaver, kan det være et udtryk for en 

nedprioritering af retskrivningskompetencer, når man skal vise sine positive kvaliteter udadtil. 

 

 

1.4 Opgavens opbygning 
Dette studie baserer sig på empiri fra en dansk gymnasieklasses danskopgaver og deres 

offentliggjorte tekster på den sociale netværksside Facebook. Derfor indledes opgaven i andet 

kapitel med en gennemgang af metoden for undersøgelsen. I undersøgelsen registrerer jeg antallet 

af producerede stavefejl og kategoriserer dem efter Erik Hansens seks kategorier, beskrevet i Skrift, 

stavning og retstavning fra 1981. Selv om denne udgivelse har nogle år på bagen vurderer jeg, at 

disse kategorier stadig er anvendelige, da Erik Hansen stadig må ses som en af de førende indenfor 

dette område, og da der ikke siden været udgivet nogen form for opdateret materiale. Hansens 

kategorier dækker over alle de forskellige typer af stavefejl, som den danske ortografi giver 

anledning til og derfor tager første kapitel afsæt i den danske ortografis vanskeligheder og belyser 

hvor grelt det står til med danskernes retskrivningskompetencer. Det leder til et kort afsnit om 

baggrunden for den danske ortografis vanskeligheder i tredje kapitel. I fjerde kapitel stiller jeg 
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skarpt på, hvad der kendetegner den virtuelle kommunikation og hvilken anvendelse den har i 

hverdagen. Jeg fokuser her på den sociale netværksside Facebook, da en stor del af dette studies 

empiri er indsamlet fra netop dette virtuelle medie. I femte kapitel præsenterer jeg på en overskuelig 

måde de indsamlede data og diskuterer efterfølgende hvilke faktorer, der kan ligge til grund for de 

fremkomne resultater. Sjette kapitel viser konklusion af, hvad den indsamlede empiri kan være et 

udtryk for, og i syvende og sidste kapitel kommer jeg med nogle afsluttende refleksioner og tanker 

om, hvordan de fremkomne resultater måske kan sige noget om udviklingen af det danske sprog  

 

 

2 Metode 
For at undersøge om der findes markante forskelle mellem andelen af producerede stavefejl på 

Facebook og i danskopgaver, har jeg foretaget en empirisk undersøgelse af en dansk 

gymnasieklasse. Undersøgelsen er hovedsageligt af kvantitativ karakter, da den sammenligner en 

større mængde data, men har også visse kvalitative kvaliteter, da empirien er indsamlet fra en 

forholdsvis lille informantpopulation. Håbet er, at dette komparative studie kan give et fingerpeg 

om, hvordan sproget i de to medier adskiller sig og især hvordan den virtuelle kommunikation kan 

tænkes at påvirke det danske sprog som helhed. På trods af at studiet behandler en betydelig 

mængde data, er empirien ganske beskeden ud fra en videnskabelig målestok og dette studie kan 

derfor opfattes som et pilotprojekt, der lægger op til videre studier.  

 

2.1 Undersøgelsen overordnet 

Undersøgelsen har til formål at redegøre for, hvilken type af stavefejl en dansk gymnasieklasse 

producerer i deres danskopgaver og hvilken type stavefejl, de producerer i de tekster, som er 

offentligt tilgængelige på Facebook, samt at sammenligne den procentuelle andel stavefejl, som 

eleverne producerer i de to medier. Jeg vil også sammenligne andelen og typerne af fejl kønnene 

imellem, for at se om der findes tydelige forskelle, der kan tænkes at have indflydelse på, hvordan 

de samlede resultat bør analyseres. Typen af stavefejl vil blive kortlagt ud fra Erik Hansens 

kategorisering, som tidligere beskrevet. Den procentuelle andel stavefejl vil blive udregnet via 

formlen: (antal stavefejl x 100) / antal ord    

 

Undersøgelsen er foretaget i januar 2011, men en stor mængde af de indsamlede data har 

informantpopulationen produceret inden, helt tilbage til 1. oktober 2008. Eleverne ønskede ikke at 

have deres navn på de undersøgte danskopgaver, og disse er altså anonyme, hvilket har gjort at en 
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en-til-en sammenligning af den enkelte elevs danskopgaver og Facebook-profil ikke har været 

mulig. 

 

2.2 Informantpopulation 

For at gøre undersøgelsen overkommelig er der fokuseret på en enkelt gymnasieklasse fra et 

gymnasium på Vestsjælland. Klassen indeholder 12 elever, hvoraf syv af dem er piger og fem af 

dem drenge. Eleverne gik på tredje årgang da undersøgelsen fandt sted og elevernes er mellem 16 

og 19 år gamle. 

 

2.3 Dataindsamling danskopgaver 

Der er undersøgt 31 computerskrevne danskopgaver fra de 12 elever. Opgaverne omhandler tre 

forskellige emner, og alle elever har afleveret en opgave om hvert emne. De tre emner eleverne 

skrev om var: unge og kanonlitteratur, holder rappere liv i det danske sprog? og en artikel om 

integration. I fem tilfælde har eleven valgt kun at aflevere i papirform, og disse opgaver er ikke med 

i undersøgelsen, hvorfor kun 31 opgaver indgår. De to af opgaverne er fra elevernes tredje år på 

gymnasier, mens den ene er fra deres andet. Eleverne har i hele deres gymnasietid haft samme 

dansklærer. Opgaverne er skrevet i databehandlingsprogrammer med indbygget stavekontrol. 

Syntaktiske fejl medregnes ikke, dog regnes det for en fejl, hvis eleven tydeligvis mangler et ord 

eller har skrevet et ord for meget og hvor dette er meningsforstyrrende. Selvopfundne ord eller 

uautoriserede sætningsopbygninger tæller ej heller som fejl. 1800-tiden (K4) og sange jeg havde 

skrålet med til (K12), tælles altså ikke i denne undersøgelse som stavefejl. Forkert gengivelse af 

forkortelser medregnes også som stavefejl. At denne fejl medregnes skyldes at 

databehandlingsprogrammernes stavekontrol også markerer disse som fejl, og eleverne er derfor 

blevet gjort opmærksom på, at de har anvendt en uautoriseret form. I danskopgaverne medregnes 

også manglende eller fejlagtig placering af apostrof i forkortede talesprogsord. Det vil sige at for 

eksempel ordet ikke, kun kan skrives som ik’ i forkortet form og ikke som ikk, eller ikk’. Udover 

diverse diakritiske tegn, apostrof og stort begyndelsesbogstav efter punktum, tager undersøgelsen af 

danskopgaverne ikke hensyn til tegnsætning overhovedet. I visse tilfælde har det været svært at 

vurdere, om en fejl tæller som en stavefejl eller ej, men det drejer sig om ganske få tilfælde og de få 

fejlskøn, som kan have forekommet, har ikke indflydelse på undersøgelsens overordnede resultater.  
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2.4 Dataindsamling Facebook 

Til denne undersøgelse oprettede jeg en midlertidig profil på Facebook ved navn Sebastian 

Stavefejl. Jeg fik tilladelse af eleverne til at bliver ”venner” med dem på Facebook, så jeg kunne få 

tilgang til deres offentliggjorte tekster på siden. Som det vil fremgå af resultatafsnittet indeholdt 

elevernes danskopgaver i gennemsnit omkring tusinde ord. For at overskueliggøre 

sammenligningen mellem de to medier, har jeg derfor efterstræbt også at indsamle omkring tusinde 

ord fra elevernes Facebook-profiler. Jeg har i videst mulige omfang analyseret ord fra elevernes 

egen ”væg”, da jeg vurderer at eleverne her gør sig mest umage, da disse tekster er tilgængelige for 

alle deres ”venner”. Dette har desværre ikke været muligt i alle tilfælde og i visse tilfælde har jeg 

suppleret ordmængden med ord, som eleven har skrevet på andres ”vægge”, eller kommentarer på 

billeder eller lignende. To af de 12 elever havde ikke skrevet over tusinde ord i alt på Facebook. 

 

Vilkårene er en smule anderledes når jeg har bedømt stavefejl på Facebook. Facebook en social 

netværksside, hvilket indebærer at kommunikationsformen adskiller sig fra andre medier. Sproget 

er helt enkelt anderledes. De forskellige tekster kan være dele af en fortløbende samtale, som også 

pågår via forskellige andre medier og ”In Real Life”. Derudover er teksterne ofte kun korte 

kommentarer, der er skrevet i stor hast. Der kan også optræde elementer fra SMS-sprog, hvor ord 

forkortes og skrives mere som de udtales. Ordet er kan derfor blive gengivet som R, uden at 

modtageren finder det meningsforstyrrende. Grundet denne anderledes skrivestil medregnes 

manglende stort bogstav i starten af sætninger eller efter punktum ikke som stavefejl i denne 

undersøgelse. Manglende brug af stort bogstav i egennavne medregnes dog som fejl, ligesom brug 

af stort bogstav i sammenhæng hvor det ikke hører hjemme også tæller som fejl. På samme måde 

regnes ukurante forkortelser og gengivelse af talesprog heller ikke som fejl. Det tæller altså ikke 

som en fejl at skrive osv eller fandme. Manglende eller fejlagtig placering af apostrof i forkortede 

talesprogsord regnes heller ikke som fejl. Dog medregnes manglende eller fejlagtig brug af apostrof 

ved sammentrækninger af engelske ord. Alternative staveformer af udråb og lyde, tæller heller ikke 

som fejl. Det er altså ikke en fejl at skrive jaaaaaaer, YEESSS, mmh eller aaahh. Undersøgelsen af 

teksterne på Facebook tager ikke højde for tegnsætning overhovedet, udover diverse diakritiske 

tegn. 
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2.5 Typer af stavefejl  

Erik Hansen opdeler i Skrift, stavning og retstavning (1981) stavefejl i to overordnede kategorier. 

De tilfældige fejl er dem, der sjældent optræder flere gange. Altså tilfældige fejl, som det enkelte 

individ producere på et givent tidspunkt, men hvor man ikke kan forvente, at han eller hun laver 

præcis samme fejl konsekvent. Man kan altså sige at disse tilfældige stavefejl er inkonsekvente og 

derfor er svære at forudse. Derimod er det mere givende at fokusere på de såkaldte produktive eller 

kreative stavefejl, der er de fejl, som hovedsageligt skyldes afstanden mellem tale- og skriftsprog. 

Disse fejl er lettere at forudse, og det er muligt at formulere generelle strategier for at undgå disse. 

Hansen inddeler de produktive stavefejl i seks forskellige kategorier, hvor alle uproduktive fejl 

hører inden for samme kategori: 

 

1) Stavemåder der strider imod de ortografiske restriktioner: Det vil sige, at sprogbrugeren 

ikke tager højde for, at for eksempel /g/-lyde, der optræder efter s ikke kan skrives med g, men 

derimod skal skrives med k, som i skole og skyde. Fejlene skyldes altså en manglende forståelse for 

reglerne for grafemernes lydværdi i forskellige sammenhæng. Denne type af stavefejl er meget 

sjældne og ud af alle de mange stavefejl, som har været bearbejdet i denne opgave, hører kun tre til 

denne kategori. Det er endda i et tilfælde hvor en elev har været på ferie, har skrevet på et 

udenlandsk tastatur uden bolle-å og fejlagtigt har anvendt bogstavet ä (det svenske æ) som substitut. 

 

2) Ikke autoriserede former: De ikke autoriserede ord, er de ord, som følger retskrivnings-

systemets regler, men som blot ikke er autoriserede. I ord, hvor man ønsker en kort vokallyd 

efterfulgt af en n-lyd, kan både nn, og nd fungere. Ordene finne og finde er for eksempel begge 

eksisterende danske ord, men skriver man finne, hvor man faktisk mente verbet finde, har man 

anvendt sig af en ikke autoriseret stavemåde. På samme måde er ta og lie uautoriserede versioner af 

ordene tage og lige. Hertil hører også de ord, som ikke er korrekt opdelt i et, to eller flere ord, samt 

fejlagtig brug eller manglende bindestreg. Det kan for eksempel være ord som igår eller Loch-Ness 

Uhyret, der skal staves henholdsvis i går og Loch Ness-uhyret. I denne kategori placerer jeg også 

uautoriserede forkortelser, manglende eller fejlagtig brug af apostrof og manglende eller fejlagtig 

brug af store/små bogstaver. Uautoriseret brug af fælleskøn og intetkøn hører også i denne kategori 

(en/et) sammen med fejlagtig anvendelse af nogen/nogle.  Denne kategori af stavefejl er blandt de 

hyppigste i Danmark. 
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3) Uautoriseret gengivelse af udtaleform: Her drejer det sig om de tilfælde, hvor sprogbrugeren 

skriftligt gengiver et ord ligesom personen udtaler det. Det gælder ord som interesseret, der kan 

være gengivet som entrasseret, eller ordet egentlig, der gengives som enlig. Ord med apokope, der 

fejlstaves hører også til denne kategori. Det gælder ord som lugtede og smaskede, der fejlagtigt 

bliver stavet som lugtet og smasket, fordi det er nogenlunde sådan de udtales. 

 

4) Det morfologiske princip: Nogle gange kan et ords stavemåde udledes af ordets grundstamme, 

og det kan let lede til stavefejl, hvis ikke man er opmærksom på dette. Der skal altså et blødt d i ord 

som bidsk, slidt og snydt fordi de morfologisk hænger sammen med ordene bide, slide og snyde. 

Dette kan dog godt snyde i visse tilfælde, som for eksempel i ord som væske og jysk, der jo er 

udledt af ordene væde og jyde, men alligevel har frafald af det bløde d. Det er der en sproghistorisk 

forklaring på. Staves ordet værende, som værne havner det i denne kategori, da værende kommer af 

at være. Anvendes lægge og ligge i forkerte sammenhæng regnes de også som fejl i denne kategori 

 

5) Fejlidentificerede endelser: Her gælder det forvirringen mellem forskellige endelser af ord. 

Råbende bliver forvekslet med råbene, flere med flerer, vedkomne med vedkommende og så videre. 

Selv om Erik Hansen hovedsageligt placerer fejlidentificerede endelser i denne kategori, altså hvor 

endelserne ligner hinanden eller udtales nogenlunde ens, så har jeg valgt at placere alle fejlagtige 

endelser i denne kategori. Hvis ordet sætte for eksempel optræder hvor der skulle have stået sætter, 

eller papir hvor der skulle have stået papirer, havner de også i denne kategori. Det samme gælder 

for de ord, hvor der i endelsen mangler et t eller optræder et t for meget, så som i 

nødvendig/nødvendigt og hver/hvert. Også fejlidentificering af ordene synes og syntes havner i 

denne kategori. 

 

X) De uproduktive fejl: Ovenover står de produktive fejl beskrevet og kategoriseret, men der 

optrådte også en del uproduktive fejl i de studerede tekster, som altså havner i denne kategori. Det 

gælder de tilfælde, hvor der mangler et ord eller der optræder et ord for meget. Det kan også være 

ord, som ikke hører i nogle af de andre kategorier og som det formodes at eleverne sædvanligvis 

staver korrekt. Som et eksempel optræder ordet ved i en tekst hvor der tydeligvis menes ordet vej og 

i et andet tilfælde optræder Hvi, hvor det fremgår af sammenhængen at der menes Hvis.  
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3 Baggrund 

 

3.1 Vanskelighederne med den danske ortografi 

En af forklaringerne til, hvorfor danskerne har problemer med retstavningen, er at udtale og skrift 

sjældent korrelerer. Det er nemlig ikke altid, at man kan slutte sig til, hvordan et ord skal skrives ud 

fra hvordan det udtales. Mange danske ord har ikke direkte gennemsigtighed fra fonem til grafem, 

og det kræver oftest et vist grammatisk og sprogligt kendskab for at kunne udlede et ords 

stavemåde. Man kan for eksempel ikke høre forskel på udtalen af retningsadverbierne af og ad som 

begge udtales [a], men man kan udlede, hvilke af de to ord, der passer i sammenhængen, hvis man 

kender stavereglerne. Et andet enkelt eksempel er verbet at lære, der ofte forveksles med 

substantivet lærer, da de begge udtales på samme måde. Det kan også være vanskeligt at høre, om 

et ord indeholder dobbeltkonsonant, som for eksempel i substantivet krybbe, hvor det vil være 

temmelig meningsforstyrrende at forveksle det med verbet krybe. Det er endvidere vanskeligt at 

høre om sammensatte ord skal sammen- eller særskrives, hvilket også kan lede til forviklinger, da 

der for eksempel er stor forskel på om ølteltet sælger fadøl eller fad øl. Dette er blot et lille udsnit af 

tilfælde, hvor man let kan lave stavefejl, hvis ikke man har et forholdsvis indgående kendskab til de 

danske staveregler. Der er altså en lang række af faldgruber, der gør, at selv erfarne tekstforfattere 

laver masser af stavefejl. Der findes også talrige eksempler på, at der optræder stavefejl i reklamer, 

aviser, bøger og lignende i Danmark. 

 

Mange af de faldgruber, som står beskrevet ovenfor, er faldgruber, som heller ikke de fleste 

tekstbehandlingsprogrammers stavekontrol vil opdage. Ordene lære og lærer er for eksempel begge 

helt almindelige ord, hvor den korrekte form og stavemåde derfor kun kan udledes ud fra 

konteksten.  Faktisk kan stavekontrollerne være med til at øge andelen af stavefejl, specielt når man 

er i tvivl om et ord skal staves i et eller flere ord. Stavekontrollerne følger en indkodet ordbog, og 

disse ordbøger indeholder oftest kun en brøkdel af sprogets mange sammensatte ord. Forskellige 

afledninger og sammensætninger, som egentlig skal skrives i ét ord, markerer stavekontrollerne som 

forkerte, og de godtages kun, hvis ordene skrives hver for sig (Rask, 2005).  

 

Vi kan altså konkludere, at det danske sprog er vanskeligt at bemestre, og at danskernes mange 

sproglige fejl derfor har en vis berettigelse, men hvorfor er dansk så meget vanskeligere end for 

eksempel vores nordiske nabosprog, svensk og norsk? Svaret skal findes i den danske sproghistorie. 
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Robert Zola Christensen beskriver i bogen Skrift og tale (2000), hvordan dansk er det sprog i 

Norden, der har bevæget sig længst væk fra det gamle fællesnordiske sprog, når det kommer til 

udtalen. Skriftsprog har en generel tendens til at udvikle sig langsommere end talesproget, og det 

har gjort at dansk i dag er et af de sprog i Europa, hvor der er længst afstand mellem det skrevne ord 

og udtale. I flere tilfælde er udtalen af ord blevet mere smidig i samtalesammenhæng, hvor ordlyden 

forkortes eller bliver mere tryksvag, samtidig med at man har bibeholdt den samme stavemåde. Det 

ses for eksempel i ordene lige og tage, der udtales henholdsvis [liə] og [ta] eller [taə]. I visse 

tilfælde findes der ord, der ligesom tage kan udtales på mere end en måde. Ordet giver udtales 

oftest som [gi’r], men kan også udtales nogenlunde sådan som det skrives [givar], men der vil det i 

manges ører lyde gammeldags eller som om der lægges særlig vægt på just dette ord.  

 

 

4 Virtuelle sociale netværk 

Som omtalt tidligere så er sproget under konstant udvikling. Sproget har ændret sig i takt med at 

samfundsopbygningen og kommunikationsformerne har ændret sig. De seneste årtier er den 

teknologiske udvikling nærmest eksploderet og der er sket en ekstrem øget globalisering. På ganske 

få år er udvalget af kommunikationsformer øget markant og vi er for alvor trådt ind i 

informationsteknologiens tidsalder. Nye teknologiske fænomener dukker op konstant, og specielt 

inden for IT-branchen har der været en rivende udvikling. Det har blandt andet ført et utal af nye 

virtuelle kommunikationsmidler med sig, som så småt er ved at være en ganske velintegreret del af 

den moderne forbrugers hverdag. Ifølge Politiken (2008) blev der solgt over ni millioner 

mobiltelefoner i Danmark mellem 2002 og 2007, hvorfra man kan konkludere at størstedelen af den 

danske befolkning i dag må være indehaver af en mobiltelefon. De IT-baserede værktøjer er en så 

velintegreret del af danskernes hverdag, at de fleste gøremål i dag kan klares over computeren. Man 

kan kommunikere via e-mail eller diverse chatprogrammer, indkøbene kan klares online og 

regningerne betaler man online via netbank. Disse markante ændringer af danskernes vaner har også 

stor indflydelse på de sociale relationer og kommunikation i det hele taget – og derfor også sproget. 

 

Internettet er i et historisk perspektiv et meget nyt fænomen, men det er et fænomen, der har 

udviklet sig og vundet indpas med rekordfart. Det er ikke før starten af 1990’erne at internettet for 

alvor vinder indpas globalt. Kun hver anden husstand i Danmark havde en computer i hjemmet i 

1996 og deraf havde blot 6 % tilgang til internettet (Christensen, Jens, 1997). Ifølge Danmarks 

Statistik (2009) har hele 86 % af danskere mellem 16 og 74 år i dag adgang til internet hjemmefra. I 
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takt med at antallet af brugere er steget er udbuddet af tjenester steget tilsvarende, og der findes i 

dag et væld af forskellige sociale netværkssider online. Der findes et utal af datingsider, blogs, fora, 

mødesteder, fildelingssider og chatprogrammer, så mulighederne for at kommunikere via nettet er 

næsten uudtømmelige. Det har medført, at det at kommunikere via internettet i dag er blevet en lige 

så naturlig del af hverdagen for de fleste danskere som at kommunikere ansigt til ansigt. En samtale 

der påbegyndes i skolen eller supermarkedet kan meget vel fortsætte nogle timer senere via et 

virtuelt chatprogram, for så at blive afsluttet via SMS på mobilen på et andet tidspunkt. Muligheden 

for at kommunikere med andre er allestedsnærværende, da mulighederne for at komme i kontakt 

med andre i dag, er større end nogensinde og redskaberne er altid lige ved hånden.  

 

På et abstrakt plan kan der argumenteres for at danskerne i dag kommunikerer – også når de ikke 

kommunikerer. En samtale online slutter i princippet aldrig, da der online ikke fysisk bliver taget 

afsked og samtalen derfor ”hænger i luften”, indtil den igen bliver genoptaget. Samtidig kan man 

også være en del af et kommunikationsnetværk, selv når man sover, da man kan være involveret i 

forskellige fora på nettet og have postet et svar, et spørgsmål eller en information som andre 

reagerer på og derfor forventer at få en reaktion tilbage. Bevidstheden om kommunikationen 

hænger altså ved og forsvinder ikke når man lægger sig i seng om aftenen. Er man involveret i en 

social netværksside som for eksempel Facebook, kan der opstå en forventning om altid at være 

tilgængelig, og man kan sige, at når man kommunikerer på nettet, særligt på sociale netværkssider, 

så bliver man en del af en ”hive mind” eller kollektiv bevidsthed om man vil, hvor der medfølger et 

vist kollektivt ansvar og forventning om tilgængelighed. 

 

Et studie af Wellman, Salaff, Dimitrova, Garton, Gulia og Hayhorntwaite fra 1996 påviste, hvordan 

computer-supported social networks udvikler deres egne strukturer og normer. Kommunikationen 

er ofte mere kreativ og uhæmmet, end når mennesker kommunikerer ansigt til ansigt, hvilket 

Paolillo (1999) bekræfter i et studie omkring sprogvariation på internettet, hvor han ydermere 

belyser, hvordan sproget på nettet også smitter af på talesproget. Sproget på nettet adskiller sig altså 

fra talesproget. Man kan tale om, at der er opstået et nyt slags kollektivt virtuelt sprog eller diskurs. 

Det er en kommunikationsform med sit eget særpræg og udtryk. En påviselig del af internetsproget 

er SMS-sproget, hvor mange ord ændres til at være fonetiske efterligninger for at spare tid og 

tekstplads. Samtidig bruges der enkle ekspressive virkemidler for at forstærke budskaber og skabe 

et særpræg. Ord som der og knus, kan altså blive til dr og knuz. Ydermere bruges forskellige 

humørikoner, såkaldte smileys, for at vise humørtilstand og følelser (www.sproget.dk, 23-09-2010). 

Ligesom med SMS-sproget, så er der en tendens til, at der på nettet kommunikeres efter 
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additionsprincippet, hvilket vil sige at man bygger på teksten efterhånden som man skriver den. I 

stedet for at skrive en velkomponeret og overskuelig tekst så tilføjer man informationer undervejs 

og lapper de ”huller” eller mangler, der kan være tidligere i teksten. Man skriver populært sagt 

fremad, uden at se sig tilbage.   

 

4.1 Den sociale netværksside Facebook 

Dette studie fokuserer på den virtuelle sociale netværksside Facebook, som må siges at være den 

mest populære blandt danskerne. Der er i skrivende stund mere end 2,5 millioner danske brugere på 

siden, og danskerne er et af de folkefærd med størst antal brugere per antal indbyggere. Ifølge 

Danmarks Statistiks demografiske oversigt fra 2006 er cirka en million ud af Danmarks omtrent 5,5 

millioner indbyggere mellem 0-14 år, og da Facebook har et alderskrav på 13 år vil det sige at 

omkring halvdelen af alle danskere har en brugerprofil på Facebook. Facebook er altså meget 

populært, og ifølge Facebook selv har siden over 500 millioner brugere på verdensplan.  

 

Siden er opbygget således at brugerne skaber en personlig profil med deres borgerlige navn som 

brugernavn. På brugernes personlige side kan de lægge billeder, videoer og links op eller skrive 

såkaldte statusopdateringer. Man kan søge andre brugere om at blive ”venner” eller man kan takke 

ja/nej til andre brugeres venneanmodninger. Ens ”venner” kan se de informationer, billeder, 

videoer, links og statusopdateringer, som man offentliggør på sin personlige side. Hver bruger har 

også en slags opslagstavle, en såkaldt ”væg” hvor nye handlinger af brugeren annonceres og hvor 

brugerens ”venner” kan skrive og dele billeder, information og så videre. Der opstår ofte små 

spontane samtaler mellem to eller flere ”venner”, som kommenterer på en statusopdatering, et 

billede eller lignende. Brugerne bliver også gjort opmærksomme på hændelser på andre ”venners” 

vægge og på den måde holdes brugerne opdateret med hvad ”vennerne” laver. Den personlige side 

kan indstilles efter brugernes præferencer, og man kan inden for en vis grænse selv vælge, hvem der 

har adgang til ens personlige informationer og hændelser på ”væggen”. Man kan for eksempel 

indstille at alle, også ”ikke-venner”, har adgang til alt på ens profil, eller man kan vælge at det kun 

er de personer man har anført som ”venner” der har lov til at kigge i ens fotoalbums. Facebook kan 

siges at være semi-offentlig, da ikke alle og enhver har tilgang til alt på brugernes profiler. I de 

fleste tilfælde har brugernes ”venner” og ”venners venner” adgang til det, som skrives på ens 

”væg”, og ønsker man at se hvad en bruger offentliggør på sin væg, kræver det oftest bare at det 

lykkes for én at blive ”venner” med ham eller hende eller en af hans eller hendes ”venner”. En 
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vigtig information at have med om Facebook i denne opgave er at der ikke findes nogen indbygget 

stavekontrol på Facebook. 

 

Selvom Facebook ikke kan anses som et sted, hvor brugerne skriver tekster, der er hundrede procent 

offentligt tilgængelige, så har det alligevel relevans at sammenligne teksterne med tekster 

produceret til en lærer.  Som før omtalt er omtrent hver anden dansker bruger af Facebook, og det er 

en social netværksside, hvor de tekster, brugerne producerer, er tilgængelige for et stort antal 

mennesker. De mennesker som hovedsageligt har tilgang til brugernes tekster på Facebook er 

brugernes familie, venner og bekendte – og i et vist omfang også disses familie, venner og 

bekendte. Disse personer er formentlig mennesker, som den enkelte bruger har et godt forhold til, 

og som brugeren derfor gerne vil opretholde et positivt image overfor. En del af baggrunden for 

dette studie er en formodning om, at stavefejl kan være med til at forringe brugernes image, da det 

kan være et udtryk for manglende viden, kundskab eller koncentrationsformåen. Brugerne kan 

måske netop derfor forventes at gøre sig umage for ikke at udstille deres ortografiske brister. 

Tekster som en Facebook-bruger offentliggør på siden kan siges at være produceret til en skare af 

mennesker, som brugeren gerne vil accepteres af og til en vis grænse måske også vil imponere, 

derfor kan det forventes, at brugerne gør sig umage for ikke at lave stavefejl. Men samtidig er 

Facebook et virtuelt socialt netværk, og som tidligere påpeget så er disse netværkssider bare en del 

af en større kommunikation, hvor samtaler genoptages, videreføres, afsluttes eller starter spontant. 

Sproget følger sin egen virtuelle kommunikations-diskurs, hvor teksterne ikke er komponeret på 

forhånd, men skabes i nuet. Den virtuelle kommunikation er altså helt klart også et nyt sprogligt 

fænomen, og blandt andet derfor kan det være interessant at sammenligne andelen og typen af 

stavefejl i dette nye medie med det mere traditionelle medie såsom gymnasiets danskopgaver.  

 

 

5 Resultater  

5.1 Antal stavefejl i alt* 

          KVINDER           MÆND             I ALT 

FACEBOOK                151               82               233 

DANSKOPGAVER                230              157               387 

*Bemærk at antallet af stavefejl på Facebook og i danskopgaverne ikke er direkte sammenligneligt, da antallet af 

stavefejl i danskopgaverne er taget fra en langt større mængde tekst 
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5.2 Fordeling af stavefejl 

Gennemsnit i alt 

          ANTAL ORD     ANTAL STAVEFEJL     ANDEL STAVEFEJL 

FACEBOOK             927,5   19,5   2,131 

DANSKOPGAVER    1057,0   12,5   1,162 

 

Andelen af stavefejl viser sig at være næsten dobbelt så stor på elevernes Facebook-profiler i 

forhold til i deres danskopgaver. Andelen af stavefejl på Facebook var på 2,131 %, alt imens 

andelen i danskopgaverne kun var på 1,162 %. Eleverne producerer altså markant flere stavefejl på 

Facebook end i deres danskopgaver – præcis som forventet. Dette studie giver ikke noget entydigt 

svar på, om denne forskel skyldes at eleverne sløser mere på Facebook, fordi det er et uformelt 

socialt rum, men derimod gør sig umage i danskopgaverne, fordi de ved at de bliver bedømt af 

læreren, men det er en plausibel forklaring. En del af forklaringen er formentlig, at eleverne har 

undgået en del fejl i danskopgaverne på grund af den automatiske stavekontrol. Nyere versioner af 

stavekontroller har endda autokorrektur, som automatisk retter visse typer af fejl.  

 

5.3 Stavefejl kønsopdelt 

Gennemsnit kvinder 

          ANTAL ORD     ANTAL STAVEFEJL     ANDEL STAVEFEJL 

FACEBOOK    874,4   21,7   2,469 

DANSKOPGAVER   1205,0   12,8   0,915 

 

Gennemsnit mænd 

          ANTAL ORD     ANTAL STAVEFEJL     ANDEL STAVEFEJL 

FACEBOOK   1001,8   16,4   1,658 

DANSKOPGAVER   852,0   12,2   1,504 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at der hos de mandlige deltagere i studiet ikke var den store forskel på 

andelen af stavefejl i henholdsvis danskopgaverne og på Facebook. På Facebook var andelen af 

stavefejl hos drengene på 1,658 %, mens andelen var på 1,504 % i danskopgaverne. Hos drengene 

var der altså ikke den store forskel, mens der hos pigerne var stor kontrast mellem andelen af fejl på 

Facebook i forhold til i deres danskopgaver. Pigerne havde en fejlandel på hele 2,469 % på 

Facebook, men kun 0,915 % i deres danskopgaver. Andelen af stavefejl på Facebook var altså 
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næsten tre gange større i forhold til danskopgaverne hos pigerne, mens fordelingen var nogenlunde 

ligelig hos drengene. Det er altså hovedsageligt pigernes fordeling af stavefejl, der har påvirket det 

samlede resultat. Noget tyder altså på at pigerne i langt højere grad end drengene gør sig umage i 

danskopgaverne, mens de så er tilsvarende mere sløsede med stavefejl på Facebook. Om denne 

forskel skyldes at pigerne, set ud fra et genusperspektiv, er mere pligtopfyldende, når det gælder 

skoleopgaver, er svært at vurdere. Denne tydelige forskel mellem fordelingen af andel stavfejl hos 

pigerne i forhold til drengene er helt klart interessant, og det vil et grundigere og større studie med 

denne problemstilling som fokus formodentlig kunne give svar på.  

 

5.4 Type X stavefejl 

  

 ANTAL – 

KVINDER 

ANTAL – 

MÆND ANTAL I ALT 

ANDEL – 

KVINDER 

ANDEL – 

MÆND 

ANDEL I 
ALT 

FACEBOOK 5 8 13 3,311 9,756 5,579 

DANSKOPGAVER 21 26 47 9,130 16,561 12,145 

 

Man kunne have forventet at andelen af uproduktive fejl (type X), ville være større på Facebook 

end i danskopgaverne, da danskopgaverne er skrevet med hjælp fra stavekontrol og det er teksterne 

på Facebook ikke. Eleverne ville altså være blevet gjort opmærksomme på de fleste uproduktive fejl 

under produktionen af danskopgaverne, da stavekontrollerne understreger ord som ikke findes i 

stavekontrollens ordbog. Derudover er teksterne på Facebook, som omtalt i et tidligere kapitel, 

oftest skrevet efter additionsprincippet, hvor teksten komponeres imens den skrives i modsætning til 

danskopgaverne, hvor man kan formode at teksterne udgår fra en overordnet komposition. I en tekst 

med en overordnet komposition kan man formode, at eleverne læser teksten igennem flere gange og 

nøje overvejer diverse formuleringer, hvilket burde gøre det lettere at opdage eventuelle 

uproduktive fejl. Overraskende nok viste det sig, at andelen af de uproduktive stavefejl var dobbelt 

så stor i danskopgaverne i forhold til på Facebook (12 % i danskopgaverne og 6 % på Facebook). 

En forklaring på dette kan være at tekstbidderne på Facebook overvejende består af ganske få 

sætninger, i mange tilfælde under ti ord, og at det derfor er lettere at overskue hele teksten og 

uproduktive fejl derfor lettere springer i øjnene. Det kan også være at eleverne i danskopgaverne er 

så fokuserede på det faglige indhold i det, de skriver, og på opbygningen af opgaven som helhed, at 

et større antal uproduktive fejl undgår deres opmærksomhed, da fokus er et andet sted. Der er en 

lille overvægt af uproduktive fejl hos drengene i forhold til pigerne, men denne forskel er minimal. 
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5.5 Type 1 stavefejl 

  

 ANTAL – 

KVINDER 

ANTAL – 

MÆND 

ANTAL I 

ALT 

ANDEL – 

KVINDER 

ANDEL – 

MÆND 

ANDEL I 
ALT 

FACEBOOK 3 0 3 1,987 0 1,288 

DANSKOPGAVER 0 0 0 0 0 0 

 

Frekvensen af type 1-stavefejl burde være minimal hos elever i en 3. G-klasse, der har gennemgået 

mindst 12 års skolegang og derfor burde være bekendt med de ortografiske restriktioner i det 

danske sprog. Det viste sig som forventet at antallet af denne type fejl var næsten ikke-eksisterende. 

 

5.6 Type 2 stavefejl 

  

 ANTAL – 

KVINDER 

ANTAL – 

MÆND 

ANTAL I 

ALT 

ANDEL – 

KVINDER 

ANDEL – 

MÆND 

ANDEL I 
ALT 

FACEBOOK 118 57 175 78,146 69,512 75,107 

DANSKOPGAVER 116 53 169 50,435 33,758 43,669 

 

Det var forventeligt at type 2-stavefejlene ville udgøre den største andel, både i danskopgaverne og 

på Facebook, blandt andet fordi denne type fejl er de hyppigste blandt danskerne på grund af 

dissonansen mellem udtale og skrift i det danske sprog, men også fordi forkert anvendelse af store 

og små bogstaver, samt fejlvurdering af eller særskrivning af sammensatte ord, også medregnedes i 

denne kategori. Det viste sig også, at type 2-fejlene udgjorde den største andel i begge medier – det 

overraskende var dog, at denne type fejl udgjorde tre fjerdedele af fejlene på Facebook (75 %), 

mens de kun udgjorde under halvdelen af fejlene i danskopgaverne (44 %). Dette er overraskende af 

flere årsager. For det første medregnedes en hel del kategorier af fejl under type 2 kun som fejl i 

danskopgaverne og ikke på Facebook, grundet den særlige diskurs på Facebook. Det gælder blandt 

andet manglende brug af stort bogstav i begyndelsen af ny sætning og efter punktum, fejlagtig eller 

manglende brug af apostrof og uautoriserede forkortelser. Der var utallige af disse ikke-medregnede 

fejl på Facebook, og alligevel viser andelen af type 2-fejl sig at være markant større på Facebook – 

på trods af alle undtagelserne. For det andet kunne man forestille sig, at eleverne i deres 

danskopgaver skrev længere og mere komplekse ord og sætninger end på Facebook, da disse 

opgaver lagde op til analyse, tolkning og diskussion. Danskopgaverne indeholdt også langt flere 

sammensatte ord, og de udfordrer elevernes evne til at vurdere, om ordene skal sammen- eller 

særskrives, og her er stavekontrollen ikke til meget hjælp, da sammensatte ord, der fejlagtigt 

særskrives, sjældent opdages af stavekontrollen. Tværtimod vil stavekontrollen i en del tilfælde 
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markere et korrekt sammenskrevet ord som en fejl, da stavekontrollens ordbog er forholdsvis 

begrænset, når det gælder sammensatte ord.  

 

Men faktisk så viser det sig, at 99 ud af de 175 stavefejl af Type 2 på Facebook udgøres af 

manglende stort bogstav i egennavne eller brug af stort bogstav, hvor det ikke er passende. Det er 

altså over halvdelen af type 2-fejlene på Facebook (56 %), der udgøres af uautoriseret brug af stort 

bogstav eller manglende stort bogstav i egennavne. Sammenligner man med antallet af Type-2 fejl, 

der skyldes fejlagtig eller manglende brug af stort bogstav (i danskopgaverne også manglende stort 

bogstav efter punktum), så er det kun 38 ud af de 169 type 2-fejl i danskopgaverne – altså kun 

omkring en femtedel (22 %). Derimod kan hele 82 ud af de 169 Type 2-fejl i danskopgaverne 

tilskrives fejl ved sammensatte ord, altså hele 48 %, hvor kun 58 ud af de 175 Type 2-fejl på 

Facebook kan siges at høre til denne kategori, altså kun 33 %. Det viser sig altså at der er en større 

andel fejl, når det gælder sammensatte ord i danskopgaverne i forhold til på Facebook. Til gengæld 

var der langt flere fejl, når det gjaldt manglende eller fejlagtig brug af stort bogstav på Facebook 

end i danskopgaverne, og det er på trods af at manglende stort bogstav i starten på sætninger og 

efter punktum ikke regnedes som fejl på Facebook. Konklusionen må være, at eleverne sløser mere 

eller ikke vægter det højt, når det kommer til korrekt brug af store og små bogstaver på Facebook. 

Dette kan muligvis også føres tilbage til den specielle diskurs på Facebook, hvor de formelle regler 

(for eksempel korrekt brug af store og små bogstaver) negligeres, da budskabet alligevel når frem, 

og det bliver for ”besværligt” at skrive hundrede procent efter de gængse retskrivningsregler. At der 

er en så tydelig overvægt af manglende stort bogstav i egennavne på Facebook i forhold til i 

danskopgaverne kan også skyldes at man på Facebook i stor udstrækning henvender sig til, eller 

refererer til, specifikke personer og omtaler specifikke steder, hvilket giver mange flere anledninger 

til at bruge egennavne i tekst, og samtidig flere anledninger til at lave flere fejl i denne type. 

 

5.7 Type 3 stavefejl 

  

 ANTAL -

KVINDER 

ANTAL -

MÆND 

ANTAL I 

ALT 

ANDEL – 

KVINDER 

ANDEL – 

MÆND 

ANDEL I 
ALT 

FACEBOOK 9 6 15 5,960 7,317 6,438 

DANSKOPGAVER 39 26 65 16,957 16,561 16,796 

 

Der er cirka tre gange flere Type 3-fejl i danskopgaverne (17 %) i forhold til på Facebook (6 %). 

Det kan igen være et udtryk for, at eleverne skriver mere komplicerede ord i danskopgaverne, da 

disse opgaver lægger op til at anvende et mere akademisk sprog. Sproget på Facebook minder 
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meget om det talesprog, eleverne formentlig bruger til daglig, og det indeholder få komplicerede 

ord. Det er naturligvis større risiko for at lave fejl i ord som legitimering og kønsdiskriminerende, 

end der er risiko for, at man gør det i mere enkle og korte ord, som hverdagssproget overvejende 

består af. 

 

5.8 Type 4 stavefejl 

  

 ANTAL – 

KVINDER 

ANTAL – 

MÆND 

ANTAL I 

ALT 

ANDEL – 

KVINDER 

ANDEL – 

MÆND 

ANDEL I 
ALT 

FACEBOOK 6 3 9 3,974 3,659 3,863 

DANSKOPGAVER 4 8 12 1,739 5,096 3,101 

 

Der er ingen større forskel på andelen af Type 4-fejl i de to medier, og i begge tilfælde udgør denne 

type fejl en ganske ubetydelig andel. Årsagen til dette er formentlig, at det er et begrænset antal ord, 

der kan høre under denne kategori af morfologiske fejl, og det ville have været ganske 

overraskende, hvis denne kategori havde oversteget 10 % i nogle af de to medier.   

 

 

5.9 Type 5 stavefejl 

   

 ANTAL – 

KVINDER 

ANTAL – 

MÆND 

ANTAL I 

ALT 

ANDEL – 

KVINDER 

ANDEL – 

MÆND 

ANDEL I 
ALT 

FACEBOOK 10 8 18 6,623 9,756 7,725 

DANSKOPGAVER 50 44 94 21,739 28,025 24,289 

 

Andelen af Type 5-stavefejl var på Facebook på 8 % og i danskopgaverne på 24 %. Andelen var 

altså tre gange større i danskopgaverne i forhold til på Facebook. Her kan forklaringen igen være, at 

ordene i danskopgaverne generelt er længere og mere komplicerede end på Facebook. I 

danskopgaverne optræder også langt flere deciderede fejlidentificerede endelser, hvor mange af 

Type 5-fejlene på Facebook ikke er fejlidentificerede endelser, men blot ord, der optræder i forkert 

bøjningsform i sammenhængen. I danskopgaverne ser vi især en del r-fejl, der for eksempel 

optræder i ord som integrere, pointere og raffinere. Her er der altså tale om fejlidentificerede 

endelser. På Facebook er Type 5-fejlene oftere ord som for eksempel skrivedag, der optræder i 

stedet for det korrekte skrivedage, eller for eksempel mulig, der optræder i stedet for muligt. De 

fejlidentificerede endelser, der optræder på Facebook, er hovedsageligt i kortere ord, såsom fingre, 

høre, papirer og lignende.  
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Elevernes sproglige kompetencer synes at passe meget godt til en 3. G-klasse. Langt størstedelen af 

de fejl, som eleverne producerer, er fejl som den brede befolkning også laver i et væk. Vi ser for 

eksempel kun ét enkelt tilfælde af hyperkorrekthed, det er hos M9 hvor der har sneget sig et ekstra d 

ind i Pakistan, så det bliver til Pakistand. Det er på sin vis betryggende at størstedelen af elevernes 

fejl er Type 2-fejl. I både danskopgaverne og på Facebook udgør Type 2-stavefejlene en større 

andel end både Type 1, 3, 4 og 5 tilsammen. Det tyder på, at eleverne kender sprogets ortografiske 

restriktioner, og at de følger disse, men af og til får valgt en uautoriseret form. Havde der været en 

overvægt af Type 3, 4 eller 5 stavefejl, ville det have givet et noget værre billede af den danske 

ungdoms sproglige kunnen, da disse typer stavefejl grunder i en større mangel på viden om sprogets 

opbygning. Havde vi set en overvægt af Type 3 fejl, kunne det tyde på, at eleverne har svært ved at 

genkende ord i deres korrekte form og eventuelt ikke har tilstrækkelig øvelse i at læse og skrive 

tekster. Hvis man har stort fortrolighed med det skrevne ord, vil ukurante skriftlige gengivelser af 

talesprog ofte springe i øjnene. En stor andel Type 4-fejl (her kan man ikke tale om en overvægt, da 

det kun er en vis mænge ord, der kan give morfologiske stavefejl) kan være et udtryk for at eleverne 

har svært ved at kunne analysere ord og vurdere hvilke ordsammensætninger, de består af. Type 5-

fejlene har alle grammatiske forklaringer og en stor andel Type 5-fejl er altså et udtryk for 

manglende grammatisk forståelse.   

 

Fordeling af stavefejl på Facebook
Type x

6%

Type 1

1%

Type 2

75%

Type 3

6%

Type 4

4%

Type 5

8%
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Vi ser, at en forholdsvis stor del af elevernes stavefejl både på Facebook og i danskopgaverne har 

med manglende eller fejlagtig brug af stort bogstav at gøre. Det tyder på, at der var en vis fornuft i 

regelændringen af 1948, hvor man fjernede stort begyndelsesbogstav i substantiver. Reglen om stort 

bogstav i substantiver fra før 1948 var til for at læseren skulle kunne udskille substantiverne 

(Jacobsen, 2010). Men dette studie tyder på, at befolkningen i forvejen har rigeligt svært ved at 

huske stort begyndelsesbogstav i egennavne og i begyndelsen af en ny sætning. Havde denne 

regelændring ikke fundet sted i 1948, ville der i elevernes tekster formodentlig være endnu flere 

fejl, når det gælder stort bogstav. Eleverne i dette studie må trods alt regnes som værende en smule 

over gennemsnittet rent sprogligt i forhold til deres jævnaldrende, som ikke har tre års 

gymnasieuddannelse i bagagen, og man kan derfor formode, at de faktisk laver færre stavefejl end 

gennemsnittet. Havde vi i dag stadig haft en regel om stort begyndelsesbogstav i substantiver, ville 

andelen af stavefejl formentlig være en del højere, og der ville være endnu større forvirring omkring 

den danske ortografi, end der allerede er. Retskrivningsreglerne er altså ikke kun et uomgængeligt 

sæt rigide regler, men kan altså også være med til at gøre sproget mere brugervenligt.  

 

Ud over de store bogstaver havde eleverne gennemgående problemer med at vurdere, hvornår 

sammensatte ord skulle sammenskrives eller ej. Dette er måske det mest almindelige problem hos 

den danske befolkning, når det gælder stavefejl. Der er en tendens til i overdreven grad at skrive 

sammensatte ord, som egentlig burde sammenskrives, i to separate ord. Det kan blandt andet 
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skyldes den øgede omgang med det engelske sprog, hvor ordene i meget større udstrækning 

særskrives. Det kan også skyldes, at man i tvivlstilfælde vælger den sikre løsning og undgår lange 

besværlige ord, og sidst men ikke mindst kan det skyldes at stavekontrollen ikke er til meget hjælp 

på lige netop dette punkt og faktisk markerer korrekte sammenskrivninger som fejl, mens de ikke 

markeres som fejl, når de særskrives. Stavekontrollen markerede forholdsvis enkle sammensatte ord 

som fejl i elevernes danskopgaver. Det gjaldt blandt andet ordene: Hitsingle (K9), rimstrukturer K7, 

rapmusik (K10), kønsforsker (K11), poptekster (K12), raptekst (K12), ungdomsslang (M8) og 

tidløshed (M5). Selv om en særskrivning af et sammensat ord sjældent er meningsforstyrrende, så 

findes der tilfælde hvor det direkte kan ændre hele meningen af sætningen. Som for eksempel i K7, 

hvor en elev snakker om det at være i parforhold, men fejlagtigt får skrevet om mænd og kvinder, 

der er i et par forhold. Det kan være farligt bare at læne sig op ad computerens stavekontrol og stole 

blindt på, at den opdager alle stavefejl. Ud over at den som vist har svært ved sammensatte ord, så 

findes der også en hel del ord, som stavekontrollen ikke har i sin ordbog og som derfor kan gøre 

eleverne i tvivl om, hvorvidt de har stavet ordet korrekt eller ej. I danskopgaverne var det blandt 

andet aktuelt med ordene: Rappen (K11), homofobisk (K10), perker (K18), intertekstualitet (K9) og 

burkaer (M11). Stavekontrollen opdager i visse tilfælde heller ikke helt indlysende fejl såsom: 

uråber (M7), demonstrer (K14), arbejdskræft (M2) og klicher (M10). Tekstbehandlings-

programmernes stavekontroller har altså ganske stor indflydelse på hvilke typer af stavefejl, der 

produceres. Mens nogle typer af stavefejl, for eksempel de uproduktive, opdages og rettes, så 

slipper andre igennem – og stavekontrollerne er direkte årsag til en hel del stavefejl af sammensatte 

ord. 

 

6 Konklusion 
Der er en ganske tydelig forskel i omgangen med sproget i de to medier Facebook og danskopgaver. 

Danskopgaverne domineres af et akademisk sprog, med komplicerede ord og lange sætninger, hvor 

retskrivningsreglerne så vidt muligt efterleves. Derimod domineres Facebook af et sprog, der i langt 

større grad minder om talesproget, med korte ord og sætninger og hvor retskrivningsreglerne i langt 

mindre grad efterleves. Det viste sig, at eleverne producerede en markant større andel stavefejl på 

Facebook end i danskopgaver. Det viste sig dog også, at denne forskel var meget mere markant for 

de kvindelige elevers vedkommende i forhold til de mandlige elever, hvor forskellen var ganske 

minimal. Der var også betydelige forskelle på fordelingen af forskellige typer af stavefejl i de to 

medier. Der var især en stor overvægt af uautoriserede staveformer på Facebook, der viste sig at 

bero på et meget stort antal fejlanvendelser af store og små bogstaver. Resultaterne tyder på, at 
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eleverne helt enkelt sløser mere med eller nedprioriterer retskrivningen på Facebook i forhold til i 

deres danskopgaver. Det kan også konkluderes, at den automatiserede stavekontrol, eller mangel på 

samme, har en stor indflydelse på hvilke typer af stavefejl der produceres. 

 

7 Afsluttende refleksioner 

Der synes at være en tendens til at talesproget i stigende grad aftegner sig i skriftsproget, hvilket 

sandsynligvis skyldes den virtuelle skriftlige kommunikation. På de sociale netværkssider og på 

internettet generelt, skal store mængder information udveksles med mindst mulig spildtid, hvilket 

besværliggøres af de omfattende retskrivningsregler. Derfor er der en tendens til, at 

retskrivningsreglerne i mange tilfælde tilsidesættes, fordi det ganske enkelt er mere smidigt at 

formidle sit budskab uden at fokusere på at følge retskrivningsreglerne til punkt og prikke. 

Tendensen viser også, at dette er mere tydeligt jo hurtigere den virtuelle kommunikation foregår. 

Hensynet til retskrivningsreglerne er klart mindst ved online chat, eller SMS, hvorfor disse medier 

nærmest har udviklet deres helt egne skriftsprog. Disse tendenser kan vise sig at have stor 

indflydelse på danskernes retskrivningskompetencer i fremtiden. Selv om eleverne i skolen trænes i 

at følge retskrivningsreglerne, så produceres størstedelen af deres skriftlige tekster via virtuel 

kommunikation, hvor hensynet til retskrivningsreglerne er betydeligt mindre. Det kan betyde, at 

danskerne helt enkelt bliver endnu dårligere til at stave. Det kan også betyde, at danskerne i større 

udstrækning undgår at bruge sammensatte og mere komplicerede ord, da det kræver en større 

indsats og risikoen for at lave fejl her er større. Det ukomplicerede virtuelle skriftsprog og 

additionsprincippet kan også påvirke danskerne til at bruge et mere ukompliceret skriftsprog i 

almindelighed, med korte ord og sætninger. Det kan samtidig betyde at danskerne tilegner sig et 

mindre ordforråd og får sværere ved at udtrykke sig præcist. Hvis det talesprogslignende skriftsprog 

bliver stadig mere dominerende, vil brugerne med tiden negligere nødvendigheden af mere 

komplekse og farverige ord, der ellers er med til at gøre det danske sprog nuanceret – og det er 

samtidig som at fremmedsprogene, og især engelsk, med rekordfart trænger ind i det danske sprog.  
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Bilag 
Bemærk at benævnelserne på de forskellige danskopgaver og Facebook-profiler ikke nødvendigvis 

stemmer overens. KX1 og K1 er altså ikke nødvendigvis samme person.   

K for kvinde, M for mand. 

 

 

Danskopgaver 

 

K1: 949 ord, 1 stavefejl. Andel stavefejl = 0,105 

K2: 533 ord, 1 stavefejl. Andel stavefejl = 0,188 

K3: 1.179 ord, 17 stavefejl. Andel stavefejl = 1,442 

K4: 876 ord, 13 stavefejl. Andel stavefejl = 1,484 

K5: 1.356 ord, 1 stavefejl. Andel stavefejl = 0,074 

K6: 1.251 ord, 9 stavefejl. Andel stavefejl = 0,719 

K7: 1.363 ord, 25 stavefejl. Andel stavefejl = 1,834 

K8: 960 ord, 18 stavefejl. Andel stavefejl = 1,875 

K9: 2.679 ord, 85 stavefejl. Andel stavefejl = 3,173 

K10: 1.173 ord, 6 stavefejl. Andel stavefejl = 0,512 

K11: 1.422 ord, 6 stavefejl. Andel stavefejl = 0,422 

K12: 1.422 ord, 1 stavefejl. Andel stavefejl = 0,070 

K13: 1.112 ord, 2 stavefejl. Andel stavefejl = 0,180 

K14: 831 ord, 14 stavefejl. Andel stavefejl = 1,685 

K15: 1.284 ord, 16 stavefejl. Andel stavefejl = 1,246 

K16: 989 ord, 10 stavefejl. Andel stavefejl = 1,011 

K17: 1.006 ord, 3 stavefejl. Andel stavefejl = 0,298 

K18: 1.311 ord, 2 stavefejl. Andel stavefejl = 0,153 

M1:816 ord, 3 stavefejl. Andel stavefejl = 0,368 

M2: 721 ord, 5 stavefejl. Andel stavefejl = 0,693 

M3: 836 ord, 11 stavefejl. Andel stavefejl = 1,316 

M4: 636 ord, 15 stavefejl. Andel stavefejl = 2,358 

M5: 949 ord, 37 stavefejl. Andel stavefejl = 3,688 

M6: 628 ord, 10 stavefejl. Andel stavefejl = 1,592 
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M7: 1.122 ord, 15 stavefejl. Andel stavefejl = 1,337 

M8: 1.527 ord, 17 stavefejl. Andel stavefejl = 1,114 

M9: 840 ord, 7 stavefejl. Andel stavefejl = 0,833 

M10: 521 ord, 17 stavefejl. Andel stavefejl = 3,263 

M11: 867 ord, 9 stavefejl. Andel stavefejl = 1,038 

M12: 573 ord, 9 stavefejl. Andel stavefejl = 1,571 

M13: 1.043 ord, 4 stavefejl. Andel stavefejl = 0,384 

 

GS: 1057 ord, 12,5 stavefejl. Andel Stavefejl = 1,162 

 

GS K: 1205 ord, 12,8 stavefejl. Andel stavefejl = 0,915  

 

GS M: 852 ord, 12,2 stavefejl. Andel stavefejl = 1,504  

 

 

Stavefejl i alt: 230 + 157 = 387 

X: 21 + 26 = 47  andel: K =9,130 M =  16,561   i alt = 12,145 

1: 0 + 0 = 0   andel: K =0,000 M =  0,000   i alt = 0,000 

2: 116 + 53 = 169  andel: K =50,435 M =  33,758   i alt = 43,669 

3: 39 + 26 = 65  andel: K =16,957 M =  16,561   i alt = 16,796 

4: 4 + 8 = 12  andel: K =1,739 M =  5,096   i alt = 3,101 

5: 50 + 44 = 94  andel: K =21,739 M =  28,025   i alt = 24,289 

 

 

K1: 949 ord, 1 stavefejl. Andel stavefejl = 0,105 

3 motiveret – motiverede 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K2: 533 ord, 1 stavefejl. Andel stavefejl = 0,188 

5 lærer – lære 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K3: 1.179 ord, 17 stavefejl. Andel stavefejl = 1,442 

3 for – får 

5 kende – kender 
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5 begyndt – begynder 

2 lærerne – Lærerne 

5 forfatter – forfattere 

2 dyne-Larsen – Dyne-Larsen 

5 vigtigt – vigtige 

5 få – får 

5 syntes – synes 

5 syntes – synes 

2 siger – Siger 

X … - mangler ”giver” 

2 så – Så 

2 en – én 

2 mit – Mit 

3 sidde – side 

5 blive – bliver 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K4: 876 ord, 13 stavefejl. Andel stavefejl = 1,484 

3 overhoved – overhovedet 

5 nødvendig – nødvendigt 

2 berlingske tidende – Berlingske Tidende 

5 højt – høj 

X … - mangler ”de” 

X en – overflødigt ord 

3 Verdenen – verden 

X Selv – Selvom 

5 forklarer – forklare 

5 forklarer – forklare 

4 af vide – at vide 

2 den – det 

5 betydningen – betydning 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K5: 1.356 ord, 1 stavefejl. Andel stavefejl = 0,074 

2 ordentligvis – ordentlig vis 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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K6: 1.251 ord, 9 stavefejl. Andel stavefejl = 0,719 

3 almen dannelse – almene dannelse 

3 almen dannelse – almene dannelse 

2 osv – osv. 

2 rundt omkring – rundtomkring 

2 dannelses-år – dannelsesår 

X en – overflødigt ord 

2 en gang – engang 

2 svært-fordøjelige – sværtfordøjelige 

5 dannelsen – dannelse 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K7: 1.363 ord, 25 stavefejl. Andel stavefejl = 1,834 

2 hiphop roller – hiphoproller 

X lamhiphop – jamhiphop 

2 tilfældes – tilfælles 

X … - mangler ”med” 

3 Politikken – Politiken 

2 hiphop genrens – hiphopgenrens 

2 Artiklen – artiklen 

X … - mangler ”at” 

X … - mangler ”det” 

2 overfor – over for 

2 par forhold – parforhold 

2 hiphop kulturen – hiphopkulturen 

2 hiphop genren – hiphopgenren 

5 syntes – synes 

5 syntes – synes 

2 Måske – måske 

3 politikkerne – politikerne 

5 konstruktiv – konstruktivt 

2 hiphop kulturen – hiphopkulturen 

2 musik genrer – musikgenrer 

5 konstruktiv – konstruktivt 

3 Behøvedes – Behøves 
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2 hiphop kunstnere – hiphopkunstnere 

2 Hiphop kulturen - hiphopkulturen 

3 for – får 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K8: 960 ord, 18 stavefejl. Andel stavefejl = 1,875 

2 leder artikel - lederartikel 

4 udtagelser – udtalelser 

4 udtagelser – udtalelser 

2 hiphop teksterne – hiphopteksterne 

2 Lederen – lederen 

3 legimitisering – legitimering 

3 kønsdiskrimenerende – kønsdiskriminerende 

5 kritiserer – kritisere 

5 undskyldning – undskyldningen 

2 Leder artiklens – Lederartiklens 

2 hiphop tekster – hiphoptekster 

3 diskrimenerer - diskriminerer 

5 forhindre – forhindrer 

5 livet – liv 

2 Mathesens – Matthesens 

2 i det – idet 

2 hiphop kulturen – hiphopkulturen 

2 hiphop kultur – hiphopkultur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K9: 2.679 ord, 85 stavefejl. Andel stavefejl = 3,173 

2 hiphop-kulturen – hiphopkulturen 

3 intertekstualiteter – intertekstualitet 

2 ik – ik’ 

2 rap’en – rappen 

3 nød – nødt 

2 chiksne – chicksne 

2 o.s.v. – osv. 

2 chiksne – chicksne 

2 chik – chick 
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2 flertals endelsen – flertalsendelsen 

2 oversættelses lån - oversættelseslån 

2 o.s.v. – osv. 

2 hiphop-kulturen – hiphopkulturen 

2 hiphop-kulturen - hiphopkulturen 

2 o.s.v. – osv. 

2 o.s.v. – osv. 

2 champagneapperitif – champagneaperitif 

2 hun – hund 

5 tåre – tårer 

2 lorte unger – lorteunger 

X op.de – op 

2 hiphop-kulturen – hiphopkulturen 

2 hiphop-kultur – hiphopkultur 

2 gettho-livet – ghettolivet 

2 hiphop’en – hiphoppen 

2 igennem – Igennem 

2 hiphop’en – hiphoppen 

2 hiphop’en – hiphoppen 

2 gennembruds nummer - gennembrudsnummer 

3 intertekstualiteter – intertekstualitet 

2 hiphop’ens – hiphoppens 

5 allerførst – allerførste 

2 gennembruds rap – gennembrudsrap 

2 hustlers – Hustlers 

3 intertekstualiteter – intertekstualitet 

2 hiphop-kulturen - hiphopkulturen 

3 drug’sne – drugs’ne 

2 o.s.v. – osv. 

2 hiphop-kulturen - hiphopkulturen 

3 drug’sne – drugs’ne 

3 inttercity’sk – intercity’sk 

2 dobbelt betydning – dobbeltbetydning 

2 hiphop-miljøet - hiphopmiljøet 
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2 o.s.v. – osv. 

2 tystys  - tys tys 

2 o.s.v. – osv. 

2 tystys  - tys tys 

5 klarer – klare 

3 kasettebåndet - kassettebåndet 

3 hasted – hastede 

5 illustrere – illustrerer 

3 en død idiom – et dødt idiom 

5 referere - refererer 

5 referere - refererer 

2 i det – idet 

3 en død idiom – et dødt idiom 

5 score – scorer 

2 elver-piger – elverpiger 

3 intertekstuallitet – intertekstualitet 

3 intertekstualiteter – intertekstualitet 

5 ind – inden 

2 hiphop-miljøet - hiphopmiljøet 

2 hiphop-kulturen - hiphopkulturen 

3 intertekstualiteter – intertekstualitet 

2 its – it’s 

2 hip hop – hiphop 

2 hiphop-kulturen – hiphopkulturen 

2 hiphop’en - hiphoppen 

2 hiphop-kulturen – hiphopkulturen 

X … - mangler ”er” 

2 hip hop - hiphop 

3 radion – radioen 

2 hiphop-kulturen - hiphopkulturen 

2 hiphop’en – hiphoppen 

3 intertekstualiteter – intertekstualitet 

2 pop-kulturen - popkulturen 

2 hiphop’en – hiphoppen 
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2 hiphop-tekster – hiphoptekster 

3 intertekstualiteter – intertekstualitet 

2 hiphop-kulturen - hiphopkulturen 

2 hiphop-kulturen - hiphopkulturen 

3 intertekstualiteter – intertekstualitet 

5 genre – genrer 

5 musikgenre – musikgenrer 

2 hiphop’er - hiphopper 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K10: 1.173 ord, 6 stavefejl. Andel stavefejl = 0,512 

2 dit – din 

2 Tabukompaner – Tabu kompaner 

X det det – det 

5 kreativt – kreativ 

4 af – at 

X ekspempel – eksempel 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K11: 1.422 ord, 6 stavefejl. Andel stavefejl = 0,422 

2 ikk – ik’ 

2 ik – ik’ 

2 ikk’ – ik’ 

2 rap-tekster – raptekster 

2 Lederen - lederen 

2 osv – osv. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K12: 1.422 ord, 1 stavefejl. Andel stavefejl = 0,070 

2 TV-avisen – tv-avisen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K13: 1.112 ord, 2 stavefejl. Andel stavefejl = 0,180 

3 velintegreret – velintegrerede 

2 sociale- - sociale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K14: 831 ord, 14 stavefejl. Andel stavefejl = 1,685 

5 70’erne - 70’ernes 
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2 Hiphop-kulturen - Hiphopkulturen 

2 hiphop-sproget – hiphopsproget 

2 og – at 

2 ik – ik’ 

2 ka – ka’ 

5 billig – billigt 

2 hiphop-kulturens – hiphopkulturens 

5 udtryk – udtrykt 

X har har – har 

2 bogstaveligtalt – bogstavelig talt 

3 demonstrer – demonstrerer 

3 tilkende – til kende 

2 intension – intention 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K15: 1.284 ord, 16 stavefejl. Andel stavefejl = 1,246 

X dette i – dette 

5 rigtigt – rigtig 

5 rigtigt – rigtig 

X dansk statsborger – danske statsborgere 

2 himmelbjerget - Himmelbjerget 

5 rigtigt – rigtig 

3 hvis – vist 

5 syntes – synes 

5 svære – sværere 

2 af – ad 

5 hurtige – hurtigt 

5 ordentlig – ordentligt 

3 også – og så 

X ved – vej 

X og åbner – åbner 

5 sætte – sætter 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K16: 989 ord, 10 stavefejl. Andel stavefejl = 1,011 

2 top - tops 
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3 politikken – Politiken 

5 klistre – klistrer 

2 Egholm’s – Egholms 

5 latterliggører – latterliggør 

5 integrerer – integrere 

5 pointere – pointerer 

5 fører – føre 

3 skræmmede – skræmte 

2 Egholm´s – Egholms 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K17: 1.006 ord, 3 stavefejl. Andel stavefejl = 0,298 

X … - mangler ”ikke” 

2 I gennem – Igennem 

X på at har – på, har 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

K18: 1.311 ord, 2 stavefejl. Andel stavefejl = 0,153 

X pga. af - pga.  

2 Jer – jer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M1:816 ord, 3 stavefejl. Andel stavefejl = 0,368 

2 Mangesidig – mangesidigt 

X … – mangler”i” 

4 for – fra 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M2: 721 ord, 5 stavefejl. Andel stavefejl = 0,693 

X… – mangler ”at” 

X er det har det – har det 

2 litteratur kanon – litteraturkanon 

3 én – ens 

3 hvis – vist 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M3: 836 ord, 11 stavefejl. Andel stavefejl = 1,316 

3 litteraturinteresseret – litteraturinteresserede 

X … - mangler ”af” 
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X Hvi – Hvis 

2 gymnasium uddannelse – gymnasieuddannelse 

5 faglærer – faglærere 

2 hvis – vis 

4 lægger – ligger 

X … - mangler ”til”  

3 ønsket – ønskede 

3 uinteresseret – uinteresserede 

5 stille – stiller 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M4: 636 ord, 15 stavefejl. Andel stavefejl = 2,358 

5 ligeglad – ligeglade 

5 indfører – indføre 

2 folkeskole elever – folkeskoleelever 

2 Eller – eller 

2 og – at 

5 indfører – indføre 

2 tvært i mod - tværtimod 

5 følge – følger 

X atvi – at vi 

X post – pist 

2 han – ham 

5 interesserer – interessere 

5 interesserer – interessere 

2 tvært i mod – tværtimod 

2 det konservative folkeparti - Det Konservative Folkeparti 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M5: 949 ord, 35 stavefejl. Andel stavefejl = 3,688 

2 undervisningsministeriet – Undervisningsministeriet 

2 et – en 

2 Dannelse - dannelse 

X … - mangler ”blive” 

X … - mangler ”har”  

5 hver – hvert 
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5 fagligt – faglig 

5 vigtig – vigtige 

5 Dansklærende – Dansklærerne 

5 hvilken - hvilke 

5 passe – passer 

2 nogle – nogen 

X støre – store 

5 måde – måden 

2 hvis – vis 

5 lærer – lærere 

5 analyser – analysere 

2 renæssance slot – renæssanceslot 

X grad i at – grad at 

4 til grunde – til grund 

4 kommet til korte - kommet til kort 

3 Århundred – århundrede 

2 hvilket - hvilken 

2 jumbobogen - Jumbobogen 

X samfundskritik – samfundskritisk 

3 overvejere – overvejer 

5 citere – citerer 

3 udateringen - uddateringen 

5 øre – ører 

5 papir – papirer 

3 fortvivlet – fortvivlede 

2 for – fra 

5 vore – vores 

3 alle sammes – allesammens 

3 Kirkegård – Kierkegaard 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M6: 628 ord, 10 stavefejl. Andel stavefejl = 1,592 

2 Rap-gruppen – Rapgruppen 

2 Østkyst hustlers - Østkyst Hustlers 

5 accepterer – acceptere 
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5 besvarer – besvare 

X … - mangler ”i” 

X … - mangler ”at” 

2 og – at 

5 raffinerer – raffinere 

2 hiphop sprog – hiphopsprog 

5 besvarer – besvare 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M7: 1.122 ord, 15 stavefejl. Andel stavefejl = 1,337 

X uråber - udråber 

X … - mangler ”os” 

X indset – indsendt 

4 værne – værende 

3 etableret – etablerede 

5 evig – evigt 

2 hiphop gruppe – hiphopgruppe 

4 rær – reder 

2 plastik-kam - plastikkam 

4 ligger – lægger 

2 depresiv – depressiv 

3 klichere – klicheer 

X kommunikations- og kulturs - kommunikations- og kulturstudier 

2 bil afbrændinger – bilafbrændinger 

3 etableret – etablerede 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M8: 1.527 ord, 17 stavefejl. Andel stavefejl = 1,114 

2 hiphop scene – hiphopscene 

5 kunstners – kunstneres 

2 Nogen – Nogle 

5 autentisk – autentiske 

4 af – at 

2 ikk – ik’ 

2 skole inspektøren – skoleinspektøren 

5 refererer – referere 
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3 Eksempeler – Eksempler 

3 tradtionelle – traditionelle 

2 hiphop-beats – hiphopbeats 

2 der – det 

2 bumber – bomber/bumper  

3 sådanne – sådan 

3 end – en 

2 hvis – vis 

X … - mangler ”det” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M9: 840 ord, 7 stavefejl. Andel stavefejl = 0,833 

2 Pakistanere – pakistanere 

3 Pakistand – Pakistan 

2 i det – idet 

2 dette – denne 

5 nød – nødt 

X vi – vil 

3 forslår - foreslår 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M10: 521 ord, 17 stavefejl. Andel stavefejl = 3,263 

2 Kronik – kronik 

2 Skoleleder – skoleleder 

5 Redegøre – redegør 

5 løse - løser 

5 klassificere – klassificerer 

3 klicher – klicheer 

2 indvandre mødrene – indvandrermødrene  

2 indvandre familier – indvandrerfamilier 

3 klicherer – klicheer 

2 Retorisk – retorisk 

5 kritisere – kritiserer 

X … - mangler ”med” 

5 finde – finder 

2 tøse sure – tøsesure 
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X … - mangler ”et” 

5 stædig – stædige 

5 indebære – indebærer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M11: 867 ord, 9 stavefejl. Andel stavefejl = 1,038 

3 Hayneses – Heynes’ 

3 politikken – Politiken 

2 integrationprisen - integrationsprisen 

2 selv samme – selvsamme 

4 umagelige – usmagelige 

5 indvandre – indvandrere 

5 lærer – lærere 

5 lærer – lærere 

3 parat – parate 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M12: 573 ord, 9 stavefejl. Andel stavefejl = 1,571 

5 tydeliggører – tydeliggør 

2 af – ad 

2 mellem vej – mellemvej 

2 og – at 

2 tørklæde debatten – tørklædedebatten 

5 integrerer – integrere 

5 lærer – lærere 

5 indvandrer – indvandrere 

2 Lises’ – Lises 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M13: 1.043 ord, 4 stavefejl. Andel stavefejl = 0,384 

3 begavet - begavede 

X … - mangler ”er” 

X parter der med mødes - parter der mødes 

X hun har fordomme over for overfor lærerne - hun har fordomme over for lærerne 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Facebook  

 

GENNEMSNIT: 927,5 ord, 19,5 stavefejl. Andel stavefejl = 2,131  

 

GENNEMSNIT K: 874,4 ord. 21,7 stavefejl. Andel stavefejl = 2,469 

 

GENNEMSNIT M: 1001,8 ord. 16,4 stavefejl. Andel stavefejl = 1,658 

 

Stavefejl i alt: 151 +  82 = 233 

X: 5 + 8 =13  andel: K =3,311 M =  9,756   i alt = 5,579 

1: 3 + 0 = 3   andel: K =1,987 M =  0,000   i alt = 1,288 

2: 118 + 57 = 175  andel: K =78,146 M =  69,512   i alt = 75,107 

3: 9 + 6 = 15  andel: K =5,960 M =  7,317   i alt = 6,438 

4: 6 + 3 = 9   andel: K =3,974 M =  3,659   i alt = 3,863 

5: 10 + 8 = 18  andel: K =6,623 M =  9,756   i alt = 7,725 

 

 

 

 

MX1 (11. november 2010 – 20. januar 2011) 

Ord på ”væg”: 996 

Ord totalt: 996 

Antal stavefejl: 20 

Andel stavefejl: 2,108 

 

2 i – I 

X ogs – også 

2 i – I 

2 fredbevarende – fredsbevarende 

2 hot n’ sweet – Hot n’ Sweet 
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2 nytårs fest – nytårsfest 

2 Partiet for løsrivelse af Danmark som amerikansk stat - Partiet for Løsrivelse af Danmark som 

Amerikansk Stat 

3 irelevant – irrelevant 

3 eddermanme – eddermame 

2 SRP skrivning – SRP-skrivning 

3 ynglings and – yndlingsand 

2 rocker godt – rocker-godt 

2 tosseleif – Tosseleif 

2 af – fra 

2 gå tur – gåtur 

X Ogs – Også 

X … - mangler ”at” 

2 det – der 

2 tyv stjålet – tyvstjålet 

5 ordentlig - ordentligt  

 

MX2 (25. oktober 2010 – 23. januar 2011) 

Ord på ”væg”: 1004 

Ord totalt: 1004 

Antal stavefejl: 25 

Andel stavefejl: 2.490 

 

2 balle hans – Balle-Hans 

4 vidst – vist 

2 its – it’s 

5 lære – lærer 

2 skod komfur – skodkomfur 

2 antarktis – Antarktis 

2 dont – don’t 

2 damn – Damn 

2 i – I 

2 isterningefacist – isterningefascist 
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2 i – I 

2 status update – statusupdate 

2 Social konstruktivistiske – Socialkonstruktivistiske 

2 streptil – Streptil 

2 istedet – i stedet 

3 snigepremieren – snigpremieren 

5 spare – sparer 

2 i – I 

3 snigepremieren – snigpremieren 

5 finger – fingre 

2 ekstra nummer – ekstranummer 

2 i’m – I’m 

5 dagen – dage 

4 vidst – vist 

5 sikker – sikkert 

 

MX3 (19. oktober 2010 – 19. januar 2011) 

Ord på ”væg”: 1004 

Ord totalt: 1004  

Antal stavefejl: 8 

Andel stavefejl: 0,797 

 

2 ihvertfald – i hvert fald 

2 Ihvertfald – I hvert fald 

2 a-niveau – A-niveau 

2 og  – at  

X … - mangler”i” 

2 no-one – no one 

2 igår – i går 

X siden har den – side den 

 

MX4 (19. september 2010 – 23. januar 2011) 

Ord på ”væg”: 999 
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Ord totalt: 999 

Antal stavefejl:18 

Andel stavefejl: 1,802 

 

2 just-eat – Just-Eat 

2 SRP – SRP- 

2 håndbold opdateringer – håndboldopdateringer 

2 Forhelvede – For helvede 

2 i – I 

2 packers – Packers 

5 skrivedag – skrivedage 

2 blåbog – Blå Bog 

2 Eftermiddag – eftermiddag 

2 Aften – aften 

2 DubStep - dubstep 

2 Lækker – lækker 

5 papir – papirer 

2 forhelvede – For helvede 

2 sepps – Sepps 

2 igår – i går 

2 apple’s – Apples 

2 doodlejump – Doodlejump 

 

MX5 (5. april 2009 – 21. januar 2011)  

Ord på ”væg”: 764 

Ord totalt: 1006 

Antal stavefejl: 11 

Andel stavefejl: 1,093 
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3 udemærket – udmærket 

X … - mangler ”den” 

2 igang – i gang 

2 lets rock – let’s rock 

2 Ost – ost 

2 Kazakhstan – Kasakhstan 

2 Lets rock – Let’s rock 

X KBh – KBH 

2 Ipod - iPod  

4 Akillesene – Akillessene 

Ord på andres ”væg”: 245 

X HejFrække – Hej frække 

KX1 (13. januar 2009 – 16. december 2010) 

Ord på ”væg”: 713 

Ord totalt: 999 

Antal stavefejl: 22 

Andel stavefejl: 2,202 

 

5 spørg – spørger 

5 gebrokken – gebrokkent 

2 sasmin – Sasmin 

2 danmark – Danmark 

2 i – I 

2 Toga fest - Togafest 
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3 smadret – smadrede 

1 Gär – Går/Gaar 

1 pä – på/paa 

1 härd – hård/haard 

2 sasmin – Sasmin 

2 The kooks – The Kooks 

2 Maccartney – Mccartney 

2 Loch ness uhyret - Loch Ness-uhyret 

2 lorte vejr – lortevejr 

2 mccartney – Mccartney 

2 top professionel – topprofessionel 

2 Nørder – nørder 

Ord på andres ”væg”: 286 

2 søren - Søren 

2 frankrig – Frankrig 

4 ligge – lægge 

2 sindsyg - sindssyg 

 

KX2 (1. oktober 2008 - 19. januar 2011) 

Ord på ”væg”: 367 

Ord totalt: 514 

Antal stavefejl: 14 

Andel stavefejl: 2,724 

 

3 være – værre 

5 holder – holde 

2 lotto – Lotto 

2 lene – Lene 

2 iorden – i orden 

2 susannas – Susannas 

3 for – får 

5 syntes – synes 

X vil med arbejde med – vil arbejde med 
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Ord på andres ”væg”: 147 

 

4 føddselsdagen – fødselsdagen 

2 igår – i går 

4 tilykke – tillykke 

5 mulig – muligt 

2 såså – så så 

 

KX3 (14. september 2008 – 3. januar 2011) 

Ord på ”væg”: 370  

Ord totalt: 609 

Antal stavefejl: 11 

Andel stavefejl: 1,970 

 

5 utrolig – Utroligt 

2 imorgen – i morgen 

2 norge – Norge 

2 hvidt – Hvidt 

2 igår – i går 

2 i – I 

2 Århus’s – Århus’ 

X Ligegyldrigt – ligegyldigt  

2 igår – i går 

Ord på andres ”væg”: 239 

5 hører - høre 

2 her inde – herinde 

 

KX4 (6. oktober 2010 – 11. januar 2011) 

Ord på væg: 1008 

Ord totalt: 1008 

Antal stavefejl: 31 

Andel stavefejl: 3,075 

2 tenna – Tenna 
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2 i – I 

2 SRP depression – SRP-depression 

5 nød – nødt 

2 sidsel – Sidsel 

2 lux – Lux 

3 downloaded – downloadet 

X Haner – Han er 

2 sille – Sille 

2 i – I 

2 i – I 

2 i – I 

2 i – I 

2 johan – Johan 

2 sille – Sille 

2 kia – Kia 

2 hr. vimse - hr. Vimse 

2 hr. vimse - hr. Vimse 

4 sku – sgu 

3 smadret – smadrede 

5 syntes – synes 

2 gummi mennesker – gummimennesker 

2 i – I 

2 i – I 

5 kører – køre 

2 i – I 

2 harpers island – Harpers Island 

2 kirke stillinge – Kirke-Stillinge 

2 korsør – Korsør 

2 herre lækker – herrelækker 

4 vidst – vist 

 

KX5 (30. marts 2010 – 18. januar 2011) 

Ord på ”væg”: 1002 ord,  
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Ord totalt: 1002 

Antal stavefejl: 41 

Andel stavefejl: 4,092 

 

2 sabrina – Sabrina 

2 kia – Kia 

2 sille gram – Sille Gram 

2 jonathan – Jonathan 

X så – som 

2 næstved – Næstved 

2 imorgen – i morgen 

2 imorgen – i morgen 

2 mette – Mette 

2 hanifa – Hanifa 

2 imorgen – i morgen 

2 i – I 

2 imorgen – i morgen 

2 og – at 

2 igår – i går 

2 hovedbanegården – Hovedbanegården 

2 amanda – Amanda 

2 i - I 

2 afghanistan – Afghanistan 

2 igår – i går 

2 jacob – Jacob 

2 imorgen – i morgen 

2 afghanistan – Afghanistan 

2 jacob- Jacob 

2 anders – Anders 

2 hansa park – Hansa Park 

3 mase – masse 

2 tysk eksamen – tyskeksamen 

2 i – I 

2 mark – Mark 
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2 the blue van – The Blue Van 

2 rod i rocken – Rod i Rocken 

2 kulturgodset – Kulturgodset 

2 kia – Kia 

2 nanna – Nanna 

2 jacob – Jacob 

2 jon – Jon 

2 uffe – Uffe 

2 imorgen – i morgen 

2 jon – Jon 

2 i – I 

 

KX6 (15. oktober 2010 - 20. januar 2011) 

Ord på ”væg”: 994 

Ord totalt: 994 

Antal stavefejl: 16 

Andel stavefejl: 1,610 

 

X … –  mangler ”i” 

2 tilgengæld – til gengæld 

2 igår – i går 

2 18års – 18-års 

2 smadder god - smaddergod 

2 igår – i går 

2 igår – i går 

2 nogle – nogen 

3 nogel – nogle 

2 allesammen – alle sammen 

2 trailer kortet – trailerkortet 

2 herre lækker – herrelækker 

2 18års – 18-års 

2 igår – i går 

2 Tusinde tak – Tusind tak 
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2 igår – i går 

 

KX7 (26. oktober 2010 – 20. januar 2011) 

Ord på ”væg”: 995 

Ord totalt: 995 

Antal stavefejl: 16 

Andel stavefejl: 1,608 

 

2 norge – Norge 

2 lorte tur – lortetur 

2 østerbro – Østerbro 

3 thé – te 

3 julethé – julete 

2 nanna – Nanna 

2 idag – i dag 

2 ris a la mande – risalamande 

2 imorgen – i morgen 

2 med mindre – medmindre 

2 imorgen – i morgen 

2 lorte hyæner – lortehyæner 

2 Løvernes konge – Løvernes Konge 

2 pyrus – Pyrus 

2 i – I 

4 at – af 

 


