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Abstract 

In this thesis I have investigated pauses in writing in word-internal contexts and clause 

boundaries. I have been looking at the differences between 15-year-olds and adults with 

dyslexia and been focusing on how many pauses and how much pause time they have in these 

contexts. People with dyslexia have difficulties coding words, which mean that they are bad 

spellers and readers. Normally we automatise processes like spelling, while practicing reading 

and writing, to be able to focus on other levels like planning the text. To investigate these 

pauses I have used the keystroke logging program ScriptLog where you can see all pauses and 

everything the writer does in a text before it is finished. In the pauses on word level I found 

that there were no differences between the groups except that the adults had more pauses in 

clause boundaries than the 15-year-olds, which can be explained by that they have practiced 

reading and writing and they are more used to reading their own texts and planning their 

writing.  There seems to be two kinds of writers in each group and I could see that for the 15-

year-olds, the word internal pauses correlates with other categories while this is not the case 

for the adults. 

Förord 

Jag vill tacka min handledare Victoria Johansson för all hjälp med denna uppsats.   
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1 Inledning 

När man skriver pausar man hela tiden av olika anledningar. Det kan vara för att man läser 

igenom det man redan skrivit eller för att man planerar det man ska skriva näst. Jag har gjort 

en pausstudie där jag undersökt hur många pauser och hur mycket paustid dyslektiker lägger 

på ordnivå och i satsgränser i skriftspråk. I studien finns två grupper med dyslektiker i olika 

åldrar, 15-åringar och vuxna universitetsstuderande med minst två års universitetsstudier. Det 

som legat i fokus är ordinterna pauser, pauser som är relaterade till redigering på ordnivå samt 

pauser i satsgränser.  

Dyslektiker har svårt att koda ord och därmed svårigheter att läsa, skriva och stava 

(Wengelin 2002, s. 27). Åsa Wengelin har gjort en studie där hon jämfört vuxna med läs- och 

skrivsvårigheter, döva och en kontrollgrupp. Hon har bland annat kommit fram till att 

personer med läs- och skrivsvårigheter har fler pauser inne i ord än vad personer utan läs- och 

skrivsvårigheter har (Wengelin 2002, s. 239). Eftersom dyslektikerna bland annat har svårt att 

stava tar detta mycket kognitiva resurser under skrivandet. Personer utan dyslexi verkar lägga 

mer resurser på att planera innehållet i sin text och behöver därmed inte fokusera lika mycket 

på ordnivå, då detta har automatiserats genom övning på att skriva och läsa mycket 

(Strömqvist 2009, s. 168-169). Jag har därför tittat på hur skillnaden i pausmönstret ser ut 

mellan 15-åriga och vuxna universitetsstuderande dyslektiker i vissa kontexter och har haft 

frågeställningen: Hur många pauser och hur stor andel av paustiden läggs på ordinterna 

pauser, pauser som är relaterade till redigeringar på ordnivå och pauser i satsgränser?  

I kapitel 2 ges en bakgrund till ämnet där skriftspråket, arbetsminne, vad dyslexi är för 

något och vilka svårigheter det medför, pauser, tangentbordsloggning, tidigare forskning inom 

ämnet och frågeställning tas upp. I kapitel 3 presenteras materialet som använts; hur det har 

kodats och vilka kategorier som använts för att studera dem. Resultatet av studien presenteras 

i kapitel 4 som följs av en diskussion i kapitel 5. I kapitel 6 presenteras slutsatsen och förslag 

på framtida studier av hur ämnet kan undersökas vidare diskuteras slutligen i kapitel 7. 

2 Bakgrund 

2.1 Skriftspråk 

Skriftspråk är väldigt olikt talspråket på många sätt. När man kommunicerar finns det en som 

ger information, sändare och en som tar emot information, mottagare. En stor skillnad mellan 

skrift- och talspråk är att mottagaren oftast är närvarande vid tal men detta är inte fallet när det 

gäller skrivna texter. Vid tal produceras all information samtidigt som den tas emot men vid 
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skriftlig kommunikation har texten producerats vid ett tidigare tillfälle. Det har förmodligen 

lagts ner mycket tid på redigering och texten är oftast inte skriven i den ordning som den 

presenteras i den färdiga texten (Johansson 2009, s. 10).   

Hayes och Flower publicerade en skriftspråksmodell 1980, men innan dess fanns det lite 

forskning om skriftspråket ur ett kognitivt perspektiv då den mesta forskningen om skriftspråk 

handlade om revision och dess pedagogik. Tidigare har man även endast haft tillgång till den 

färdiga texten eftersom det inte funnits något sätt att spela in skriftspråket för att kunna 

undersöka det och detta är också en orsak till att forskningen på området varit begränsad. 

Tillgången till datorer har gjort det lättare att göra studier på ämnet och man kan spela in 

skrift genom tangentbordsloggning. Detta innebär att man kan se allt som hänt under 

skrivperioden; alla pauser och alla redigeringar (Wengelin 2006, s.110). Mer om 

tangentbordsloggning i avsnitt 2.5. 

2.2. Arbetsminne och skrivande 

Språket är beroende av minnet, då minnet hanterar vår information. Inkodning, lagring och att 

plocka fram information är dess huvudsakliga funktioner (Strömqvist 2009, s. 38). 

Långtidsminnet lagrar information som kan plockas fram vid behov men inte finns i vårt 

medvetande för ögonblicket. Korttidsminnet har begränsad kapacitet och minnen som man 

ägnar sin uppmärksamhet åt lagras kortvarigt. Man kan också tänka sig att korttidsminnet är 

ett aktivt arbetsminne där man kan bearbeta både nya och gamla minnen (Baddeley &Hitch 

(1974) i Groome et al, 2006, s. 229-234). Minnet är begränsat när det gäller bearbetning av 

information och när man gör två saker på samma gång kan antingen en eller båda uppgifterna 

inte utföras fullt ut. Någon aktivitet blir nedsatt eftersom minnet inte klarar av att hålla för 

mycket information aktiv. En förklaring till detta kan vara att några eller alla mentala 

processer delar på den kognitiva kapaciteten som finns. De processer som man övat mycket 

på kräver dock inte lika mycket arbetsminnesresurser som andra (Torrance och Galbraith 

2006, s. 68).  

Vid skrift används lågprocessnivåer och högprocessnivåer. Lågprocessnivåerna är 

sådant som att hitta och stava ord, böjningsformer och korrekt grammatik medan 

högprocessnivåer bland annat innebär planering av den text man skriver eller det man ska 

säga. Exempelvis planerar man olika textstycken men högprocessnivån innebär även tillägg, 

revidering och reflektering av texten. Om man då behöver lägga alla resurser på att stava så 

används inte andra processer på samma gång. Lågprocessnivåerna automatiseras med tiden 

och man behöver inte lägga lika stora resurser på bland annat stavningen utan kan istället 
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fokusera på högprocessnivåer (Strömqvist 2009, s. 169). Wengelin (2002) visade i sin studie 

att dyslektiker använde mer tid på ordnivå än vad informanterna i kontrollgruppen gjorde och 

hon förklarar detta med att dyslektikerna inte har automatiserat kodningen av ord. Hon menar 

också att dyslektikerna har svårt att stava och att detta är något de är medvetna om, de tvekar 

ofta i ord när de skriver och deras fokus på ordnivå kan möjligtvis påverka högprocessnivåer 

som att planera texten (Wengelin 2002, s. 295-296). 

2.3 Dyslexi 

Det finns många definitioner av vad dyslexi är. Ordet dyslexi består av ”grekiska dys- 'miss-', 

'svår-', 'olycks-', förled: fel-, illa-, miss-” och ”grekiska le´xis 'ord', 'uttryck', ‘tal’” 

(Nationalencyklopedin). En officiellt accepterad definition som the National institute of 

Health i USA 1994 bestämde var (Wengelin 2002, s. 24-25):  

 

Dyslexia is one of several distinct learning disabilities. It is a specific language-based disorder 

constitutional origin characterized by difficulties in single word decoding, usually reflecting 

insufficient phonological processing abilities. These difficulties in single word decoding are often 

unexpected in relation to age and other cognitive and academic abilities; they are not the result of 

generalized developmental disability or sensory impairment. Dyslexia is manifested by variable 

difficulty with different forms of language, often including, in addition to problems in reading, a 

conspicuous problem with acquiring proficiency in writing and spelling (Lundberg 1995, i 

Wengelin 2002, s. 26-27). 

 

Dyslexi innebär att man har svårigheter med att läsa, skriva och stava. Man har svårt att koda 

ord och dessa svårigheter kan bero på att förmågan för fonologisk bearbetning inte är 

tillräcklig. Detta innebär att man inte att man inte har tillräckligt stor förmåga att manipulera 

och reflektera över ljudstukturen hos ord (Ellis 1993, i Wengelin 2002, s. 27) och detta 

medför att man har svårt att överföra tal och tankar till skrift och även skrift till tal eller tankar 

(Wenglin 2002, s. 294). Dessa svårigheter är oberoende av ålder, kognitiva färdigheter och 

utbildning.  Olika test av den fonologiska förmågan har använts på barn för att se om de ligger 

i riskzonen för dyslexi och det är till hjälp för barnen om man övar denna fonologiska 

förmåga i tidig ålder (Wengelin 2002, s. 26-26). Ett sätt som man kan mäta hur bra 

dyslektikerna är på att koda ord är ett test där personen ska separera ord i meningar som är 

skrivna utan några mellanrum. På detta sätt har kodningen mätts i Wengelins studie (2002). 
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2.4 Pauser 

Pauser antas spegla den kognitiva processen som sker i skriftspråk (Wengelin 2006, s. 108-

109). Detta kan exempelvis vara planering av texten men det är viktigt att vara medveten om 

att pauserna inte behöver innebära planering (Spelman Miller 2006, s. 14). Man kan inte veta 

säkert vad skribenten gör i sina pauser. För att undersöka pauser behövs en definition på vad 

en paus är, då det alltid är en kort inaktivitet mellan tangentbordsnedslagen i ett ord. Denna 

inaktivitet bör inte räknas som en paus (Wengelin 2006, s. 111). Definitionen som Wengelin 

ger är: ”a pause is a transition time between two keystrokes, which is longer than what can be 

expected to be necessary for the time needed to merely find the next key” (Wengelin 2006, s. 

111). För att inaktiviteten ska räknas som en paus så måste denna vara längre än den tid det 

normalt tar mellan två tangentbordsnedslag mellan två bokstäver (Wengelin 2006, s. 111). 

För att göra en pausstudie krävs också att man har ett pauskriterium för hur långa pauser 

som ska undersökas. Man bör ha ett pauskriterium som passar det man ska undersöka och om 

man exempelvis fokuserar på planering av meningar bör man ta bort de kortaste pauserna som 

finns inne i ord.  Ett vanligt kriterium är två sekunder som har använts i flera andra studier, 

vilket gör dem jämförbara. Wengelin använde själv kriteriet två sekunder för sin 

undersökning i Examining pauses in writing: theory, methods and empirical data på grund av 

detta och även eftersom två sekunder är ungefär dubbelt så lång tid som den hastighet som 

den långsammaste skribenten i den här studien hade (Wengelin 2006, s. 111). 

Den individuella skrivhastigheten är ett problem man måste vara medveten om när man 

studerar skriftspråksprocessen. Alla skribenter skriver olika snabbt beroende på hur bra de är 

på att hantera tangentbordet. När man mäter hur snabbt skribenten skriver utgår man från 

mediantiden mellan två bokstäver inne i ord. Anledningen till att man mäter medianvärdet av 

tiden istället för medelvärdet av tiden är att vissa skribenter har väldigt långa pauser mellan 

två bokstäver som inte beror på hur snabbt de skriver och därför kan ett medelvärde ge en 

felaktig bild av skrivhastigheten (Wengelin 2002, s. 228). Det bästa hade varit att ha ett 

individuellt kriterium för varje skribent som eventuellt skulle kunna vara tre gånger 

skrivhastigheten. Detta är dock inget bra alternativ vid en jämförelse mellan olika skribenter 

och deras pausers duration och kategorisering (Wengelin 2006, s. 127).  

2.5 Tangentbordsloggning 

Tangentbordsloggning används när man studerar pauser och är en inspelning av 

skrivaktiviteten. Det innebär att man skriver på ett tangentbord för att efteråt kunna se allt 

som hänt under skrivtiden istället för endast den färdiga texten. Här kan man se alla pauser 
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och revideringar som skett och detta används ofta för att undersöka den kognitiva processen i 

skriftspråk. Tangentbordsloggningen ger en bra syn över vad som händer och hur hela 

skrivprocessen ser ut men man kan inte veta exakt vad skribenten gör i pauserna. (Johansson 

2009. s, 70). I exempel 1 visas ett exempel på hur texten kan se ut när all skrivaktivitet 

inkluderas i texten. Detta utdrag är från tangentbordsloggningsprogrammet ScriptLog som 

använts i denna studie. Den visar den linjära skrivprocessen där man kan följa allt som 

skribenten har gjort medan texten växt fram. Det som står inne i vinkelparenteserna är 

aktiviteter som inte syns i den färdiga texten. Vinkelparenteserna med siffror visar att det 

förekommer en paus och hur lång den är. ”Backspace” innebär att man raderar det senaste 

tecknet, ”left” och ”right” visar hur många steg man flyttar framåt eller bakåt i texten och 

”shift” visar här att skribenten tryckt ner ”shift” för att göra stor bokstav. I exempel 1 börjar 

skribenten med en paus på 1 minut och 0,518 sekunder för att sedan börja skriva. När 

skribenten kommit till ordet ”gröngud” raderas ”d” för att istället lägga till ett ”l” för att få 

ordet ”gröngul” och på så sätt fortsätter den linjära texten fram till att skribentens text är 

färdig. 

 

<START><1.00.518>Jag ser en gröngud<BACKSPACE>l <0.01.355><BACKSPACE> 

bild<0.03.587> föresyt<BACKSPACE2>tällande 

<0.02.790>s<0.01.374><0.03.839><BACKSPACE>barnbodkskaraktärerna 

<0.01.076>Findus och P<SHIFT+BACKSPACE>Gubben 

Pettss<0.01.711>on<0.01.038><BACKSPACE5>son<BACKSPACE2>son<BACKSPACE4>t

sson<0.05.848><0.01.267><LEFT5><0.02.051><BACKSPACE>t<0.01.175><RIGHT5>

.<0.10.224> Givetvis är inte hela bilden grön och gul, men det är de 

två färger som jag tycker ö<BACKSPACE>är de so<BACKSPACE2>dominerande 

<0.03.651><0.10.898><BACKSPACE> <0.04.502>på tavlan<0.01.411>. Bruni 

<BACKSPACE2> i o<BACKSPACE12>an, med <0.04.966>brun som 

kompi<BACKSPACE>li<BACKSPACE>et<0.01.400><BACKSPACE>mentfärg<0.03.116> 

samt <0.03.639>med röda<0.01.659> <0.01.933>detaljer. 

Exempel 1. Bildbeskrivning från en vuxen skribent med dyslexi (ud73fb) 

 

Innan tangentbordsloggningen fanns använde man andra metoder som var tidskrävande och 

förmodligen inte lika exakta som denna. Hayes och Flower (1980) använde sig av 

skrivprotokoll (writing protocol) där skribenten kommenterar vad som skrivs och hur tanken 

bakom det är. Detta sker samtidigt som skribenten skriver (Hayes och Flower 1980, s. 10). 

Matsuhashi (1981) använde sig av videoinspelning i sin undersökning Pausing and planning: 

The tempo of written discourse production där informanterna skrev med penna och papper 

(Matsuhashi 1981, s. 116). För att analysera detta spelades materialet upp i slow motion och 

pauserna mättes mellan att skribenterna skrev och lyfte på pennan (Matsuhashi 1981, s. 118). 
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2.6 Tidigare forskning 

Åsa Wengelin (2002) har gjort en pausstudie mellan vuxna med dyslexi, döva och en 

kontrollgrupp. Som jag nämnde i avsnitt 2.2 undersökte hon hur deras pausmönster såg ut i 

olika kontexter och kom bland annat fram till att dyslektiker alltid hade fler pauser än 

kontrollgruppen men att de framförallt hade fler pauser inne i ord (Wengelin 2002, s. 239). 

Wengelin såg att kontrollgruppen hade kortare pauser precis före punkt än direkt innan en ny 

mening medan dyslektikerna istället hade längre pauser före punkten, det vill säga de använde 

mer tid för att avsluta en mening, än direkt innan de påbörjade en ny mening. En förklaring 

som Wengelin ger är att detta kan bero på att dyslektikerna läser långsammare än 

kontrollgruppen och därför behöver mer tid för att läsa igenom det de skrivit innan de sätter 

punkt (Wengelin 2002, s. 232-233). 

Som jag nämnde i avsnitt 2.1 hade det inte gjorts mycket studier på skriftspråket ur ett 

kognitivt perspektiv före Hayes och Flowers studie 1980 (Wengelin 2006, s.110). De menade 

att skrivprocessen bestod av planering (”planning”), översättning/överföring (”translating”) 

och genomgång/granskning (”reviewing”). Planeringsprocessen innebär att man genererar 

information ur långtidsminnet som man kan använda sig av i texten för att sedan organisera 

denna information för att skapa en plan för sin text. Planeringsprocessen innehåller också en 

målsättning för texten där man utgår från vem som ska läsa texten och hur texten ska 

presenteras. Översättning/överföring innebär att man skriver ner sina tankar och formulerar 

dem så de blir grammatiskt korrekta. I den sista processen: genomgång/granskning läser man 

igenom det man skrivit för att sedan redigera det för att uppnå sina mål och korrekt 

skriftspråk (Hayes & Flower 1980, s. 12-16). 

2.7 Frågeställning 

Hur ser skillnaden i pausmönstret under skrivande ut mellan 15-åriga och vuxna 

universitetsstuderande dyslektiker? Hur många pauser och hur stor andel av paustiden läggs 

på ordinterna pauser, pauser som är relaterade till redigeringar på ordnivå och pauser i 

satsgränser?  

Eftersom Wengelin (2002) såg att dyslektiker lade mer tid på ordnivå än vad 

informanterna i hennes kontrollgrupp gjorde och hon förklarar detta med att dyslektikerna inte 

har automatiserat kodningen av ord, kan man tänka sig att dyslektiker inte kommer ha 

automatiserat lågprocessnivåerna och att det inte kommer finnas någon skillnad mellan 15-

åringarna och de vuxna dyslektikerna.  Men eftersom lågprocesser normalt automatiseras 

genom att öva på att läsa och skriva (Strömqvist 2009, s. 169) anser jag att det bör finnas 
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någon skillnad mellan grupperna eftersom de vuxna dyslektikerna, som har genomgått 

gymnasiet och har minst två års universitetsutbildning, (Johansson et al. 2008, s. 46-48) har 

fått mycket mer övning i att läsa och skriva. De borde därmed ha automatiserad dessa nivåer 

till viss del jämfört med vad 15-åringarna har.  

 

3 Metod 

3.1 Material 

I denna studie har jag använt mig av ett redan befintligt material. Jag har tittat på två grupper 

som har dyslexi, 15-åringar och vuxna. 15-åringarna kommer från skolor runt Lund och 

föräldrarna gav tillåtelse till att de skulle vara med i studien. De vuxna i studien har studerat 

minst två år på universitet och har inte studerat humaniora, då det hade kunnat påverka 

resultaten om de studerat språk. Alla deltagarna fick genomgå två screeningtester, ett 

ordavkodningstest och ett stavningstest, för att se att de passade för vara med i 

undersökningen. Dyslektikerna i den här studien hade staninepoäng på 3 eller lägre på både 

ordavkodningstestet och stavningstestet. (Johansson et al. 2008, s. 46-48). Det finns 9 

staninepoäng där 1 är lägst och 9 högst. De som hörde till kontrollgruppen men som inte 

studerats i den här studien hade minst 5 eller 6 och detta innebär att man vet ganska säkert att 

de personer med dyslexi som deltog i studien verkligen hade svåra läs- och skrivproblem.   

Det var 11 personer i varje åldersgrupp och det var både män och kvinnor i varje grupp 

men en övervikt av män/pojkar i båda grupperna. I gruppen med 15-åringar finns tre flickor 

och åtta pojkar, och gruppen med vuxna finns fyra kvinnor och sju män. Dessa informanter 

fick skriva en beskrivande text om vad som hände i en bild som de fick titta på under tiden de 

skrev. Denna bild föreställde Pettson och Findus. Texterna är datorskrivna i 

tangentbordsloggningsprogrammet ScriptLog (Johansson et al. 2008, s. 46-48). 

3.2 Kodning av material 

När materialet undersökts har alla pauser som är längre än 1,5 sekunder kodats. Som nämndes 

i avsnitt 2.3 är det vanligt att man undersöker pauser som är längre än 2 sek men detta är 

beroende på vad som ska undersökas (Wengelin 2006, s. 111). Anledningen till att jag har valt 

1,5 sekunder är för att få med så många av pauserna som är relaterade till stavningen som 

möjligt, men så få som möjligt som är på grund av att skribenten till exempel inte hittar 

tangenterna. När jag bestämt pausgränsen har jag också tittat på hur snabbt skribenten skriver. 

Detta varierar mycket men den som skriver långsammast skriver med ett medianvärde på 



11 

 

pauser mellan bokstäver inne i ord på 0,734 sek. I tabell 1 visas skribenternas skrivhastigheter 

och man kan se att 15-åringarna har en större variation inom gruppen än vad de vuxna har. 

Deras hastigheter varierar mellan 0,171 - 0,734 sekunder medan de vuxnas hastigheter 

varierar mellan 0,161 – 0,343 sekunder. 

 

Tabell 1. Skribenternas skrivhastighet (sek) 

Skribent Medianvärde 

15-åringar 

Medianvärde 

vuxna 

1 0,633 0,166 

2 0,247 0,343 

3 0,171 0,250 

4 0,290 0,295 

5 0,213 0,214 

6 0,176 0,297 

7 0,219 0,176 

8 0,734 0,213 

9 0,564 0,206 

10 0,435 0,216 

11 0,381 0,266 

 

Eftersom 1,5 sekunder är ungefär dubbelt så lång tid som den långsammaste skribenten har 

mellan varje bokstav anser jag att detta är en rimlig gräns, men som Wengelin (2006) skriver 

hade det optimala varit att ha en individuell gräns för varje skribent (Wengelin 2006, s. 127). 

Alla pauser som är längre än 1 sekund långa har tagits ut ur texterna eftersom det inte är 

möjligt ta ut halva sekunder i ScriptLog. De pauser som är kortare än 1,5 sekunder finns kvar 

i materialet trots att de inte kodats. För att kunna arbeta med materialet har det satts in i en 

tabell där varje paus finns på varsin rad.  

Exempel 2 visar ett exempel på hur det ser ut när skribenten har ordinterna pauser, i 

detta fall även flera pauser i samma ord. Alla pauskategorier presenteras i avsnitt 3.2.1. 

Exempel 3 visar hur denna transkription såg ut innan den sattes in i en tabell. I bilaga 1 finns 

en hel linjär text och i bilaga 2 visas hela denna text kodad i en tabell. I kodningen tas hänsyn 

till både det som kommer före och efter pauserna för att kunna avgöra deras kategori. Ordet 

”vevar” i exempel 2 har en ordintern paus på 1,591 sekunder. För att komma fram till detta 

måste man se vad som kommer före pausen, alltså här ”v”. Denna följs av en paus för att 

sedan fortsätta med ”evar” som kommer efter pauser. 
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<0.03.643>v övrigt 

<0.01.591>evar på f ordintern 

<0.02.783>örfu ordintern 

<0.02.306>lt ordintern 

Exempel 2 

 

<0.03.643>v<0.01.591>evar på 

f<0.02.783>örfu<0.02.306>lt<0.08.222><0.01.234><BACKSPACE>l<0.01.032>t 

Exempel 3 

 

Pauser som kommer direkt efter varandra utan någon synlig aktivitet kodas alltid var för sig. 

Denna aktivitet kan exempelvis vara ett mellanslag eller att man rör på musen. Dessa pauser 

räknas var för sig när antalet pauser räknas men läggs ihop när paustiden räknas samman för 

pauserna i den kategorin de tillhör. 

3.2.1 Kategorier  

De olika kategorierna som pauserna kodats in i på ordnivå är: ordintern, ord+redigering, 

ordintern+redigering, och distansredigering. De satsgränskontexter som använts är: före 

punkt, efter punkt, före komma, efter komma, utan markör och övriga. Dessa kategorier har 

arbetats fram baserat på frågeställning samt vad som upptäcktes i data. Det var inte förrän det 

undersökts hur data såg ut som ett kodningsschema kunde göras och detta schema förändrades 

mycket innan det blev heltfärdigt. Jag har fått göra många val för att avgöra kategorierna. 

Exempelvis tillkom inte kategorin distansredigering förrän ett par texter kodats eftersom jag 

då upptäckte att det fanns sådana pauser och att dessa var redigeringar på ordnivå. Det finns 

inte många sådana här systematiska pausstudier och det har därför inte varit möjligt att överta 

ett kodningsschema från någon annan. Jag har dock tittat på opublicerade scheman men dessa 

har inte varit tillämpbara för denna studie eftersom frågeställningen varit annorlunda.  

I denna studie finns till exempel inga kategorier som undersöker pauser vid frasgräns 

utan dessa pauser ingår i kategorin övrigt. Anledningen till att alla pauser inte kodats är att jag 

varit tvungen att begränsa mig då det handlar som väldigt många pauser i texterna. I denna 

studie har jag kategoriserat 3137 pauser från sammanlagt 22 texter.  

 

Ordintern: 

I denna kategori finns alla pauser som förekommer inne i ord, alltså mellan två bokstäver som 

inte delas av något mellanslag. I exempel 4 presenteras ett exempel på detta. Skribenten har 
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börjat skriva ett ord, ”blomm”. Detta följs av en paus på 3,049 sekunder innan fortsättningen 

av ordet, ”er”, skrivs. Detta innebär att pausen är ordintern.   

 

<0.02.314>blomm övrigt 

<0.03.049>er ordintern 

Exempel 4 

 

Ord + redigering: 

I denna kategori finns alla pauser som förekommer mellan ett färdigskrivet ord och en 

redigering av detta. Som exempel 5 visar innebär detta att skribenten från exempel 4 har 

skrivit färdigt ordet ”blommer”. Efter ordet kommer två pauser. Den första pausen är för kort 

för mitt kodningssystem och kodas därför inte. Den andra pausen är tillräckligt lång för att 

kodas och hamnar i denna kategori, ord+redigering, eftersom informanten går tillbaka i ordet 

och gör en ändring av det efter att det skrivits färdigt första gången.  Hade den första pausen 

varit längre än 1,5 sekunder hade även den kodats som ord+redigering.  

 

<0.02.314>blomm övrigt 

<0.03.049>er ordintern 

<0.01.415>  

<0.01.707> ord+red 

<BACKSPACE2>or  

Exempel 5 

 

Ordintern + redigering: 

Här kodas alla pauser som finns inne i ett ord där ordet redigeras efter pausen. Exempel 6 

visar denna typ av paus. Skribentern har börjat skriva ett ord men mitt i ordet görs en paus 

som följs av att något i ordet ändras innan man fortsätter skriva det. I detta fall tas ett ”t” bort 

från ”pett” för att slutligen bli ordet ”petson”. 

 

<0.10.455>pett satsgräns efter punkt 

<0.01.707> ordintern+red  

<BACKSPACE>son    

Exempel 6 

 

Distansredigering av ord: 

Ord som man vill redigera behöver inte redigeras direkt efter eller under tiden som det skrivs. 

I denna kategori följs en paus av att informanten går tillbaka i texten för att ändra något i ett 

tidigare skrivet ord. Här innefattas alla pauser för redigeringar där man skrivit mer än ett 
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mellanslag efter ordet som redigeras.  De pauser där man går tillbaka och redigerar mer än 

bara inne i ordet för att skriva ett annat ord eller flera andra ord räknas inte in i denna kategori 

eftersom man då redigerar innehållet och mer än endast inne i ett ord. I exempel 7 visas ett 

fall av distansredigering. Skribenten har skrivit ”fglar fågelbo och holck” för att sedan pausa, 

gå 22 steg till vänster och sätta in ett ”å” i ”fglar”. Även här kodas båda pauserna som 

kommer efter varandra till kategorin. 

 

<0.01.937>f övrigt 

<0.01.330>g  

<0.01.415>lar f  

<0.01.203>å  

<0.01.156>gel  

<0.02.440>bo  ordintern 

<0.05.672>oc övrigt 

<0.01.118>h hol  

<0.01.155>ck  

<0.02.303> distansredigering 

<0.05.235> distansredigering 

<0.01.389>  

<LEFT22>å  

Exempel 7 

 

Satsgräns: före/efter punkt/komma: 

Denna kategori innefattar alla pauser som finns i satsgränser, de som finns före punkt, efter 

punkt, före komma och efter komma. Exempel 8 visar ett exempel på kodningen vid 

satsgräns. Först kommer en paus innan punkten, denna kodas som satsgräns: före punkt. 

Därefter kommer två pauser som båda är längre än 1,5 sekunder långa. Dessa kodar jag var 

för sig. Det kan vara svårt att se vad som skett mellan pauserna men i detta fall är det ett 

mellanslag. Samma system som i exempel 8 gäller vid kommatecken i satsgränser. 

 

<0.05.641>. satsgräns före punkt 

<0.01.625>  satsgräns efter punkt 

<0.04.331>D satsgräns efter punkt 

Exempel 8 

 

Satsgräns utan markör: 

Dessa pauser finns i satsgränser där gränsen inte markerats av en punkt eller komma utan 

finns inne i meningen utan att vara markerad. Genom att ha denna kategori får jag inte endast 

med grafiska satsgränser, det vill säga där skribenten själv satt ut ett skiljetecken, utan även 

alla syntaktiska satsgränser för att få en överblick av hur pausmönstret ser ut i alla satsgränser. 
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Exempel 9 visar ett exempel på var det finns en satsgräns men där informanten inte skrivit ut 

någon punkt eller något komma. Här kodar jag satsgränsen i kategorin satsgräns utan markör.  

 

<BACKSPACE> 4    

<0.01.078>katter    

<0.01.123>som är lk   

<BACKSPACE>ika fa   

<BACKSPACE3>d   

<BACKSPACE> dana och är klä   

<0.01.116>da i    

<0.04.977>gul övrigt  

<0.01.580>b ordintern  

<BACKSPACE>gr   

<0.01.752>ön rendiga häm ordintern  

<BACKSPACE>n   

<0.01.075>g   

<0.01.331>slen    

<0.03.092>det är ett trän satsgräns utan markör 

<BACKSPACE>d i mtten   

<BACKSPACE4>itte    

<BACKSPACE>n    

Exempel 9 

 

Satsgräns: övrigt: 

Här finns alla pauser som finns i satsgränser men som inte är före/efter punkt/komma eller 

utan markör. Det vill säga alla pauser som finns antingen före eller efter något annat 

skiljetecken, exempelvis utropstecken, frågetecken eller kolon. 

 

Övrigt: 

I denna kategori finns alla pauser som inte kategoriseras som ordinterna, redigeringar av ord 

eller i satsgränser. Detta kan exempelvis vara pauser i frasgränser eller vid andra typer av 

redigeringar än de på ordnivå. 

4 Resultat 

För att analysera resultatet hjälpte min handledare Victoria Johansson mig med statistiken. En 

variansanalys och en korrelationsanalys användes vid den statistiska analysen av resultaten.  

I variansanalysen jämfördes om det fanns skillnader mellan de två grupperna och här 

har alla kategorier beräknats var för sig, men även slagits samman till större kategorier och 

beräknats utifrån dessa. I de sammanslagna kategorierna har alla pauser i satsgräns, med eller 

utan skiljetecken och före eller efter skiljetecken räknats samman och bildat kategorin 

satsgräns. Alla pauser i samband med ordredigeringar; ordinterna- eller distansredigeringar 

har slagits samman till redigering. Ordinternt omfattar alla pauser i samband med ord, övrigt 
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omfattar kategorin övrigt och distansredigering omfattar kategorin distansredigering. Vid 

korrelationsanalysen som använts för att se om det finns korrelationer mellan kategorierna 

inom grupperna har endast de större kategorierna undersökts. Tabell 2 nedan visar 

medelvärdena för båda gruppernas antal pauser i % i alla kategorier och tabell 3 visar 

medelvärdena för båda gruppernas paustider i %. Här kan man se att både fördelningen av 

antalet pauser och paustiden hos 15-åringarna och de vuxna är lik och att det inte verkar 

finnas stora skillnader mellan grupperna. 

 

Tabell 2. Medelvärdet av alla antal pauser i %  
Kategori Antal pauser 

% Medel  

15-åringar 

Antal % 

Medel 

Vuxna 

Satsgräns efter komma 0,52 1,57 

Satsgräns efter punkt 8,65 12,61 

Satsgräns före komma 0,39 2,76 

Satsgräns före punkt 4,75 5,58 

Satsgräns utan markör 6,63 5,27 

Satsgräns övrigt 0,26 0,44 

Distansredigering  2,80 2,38 

Ord+redigering 4,62 2,20 

Ordintern  13,78 8,53 

Ordintern+redigering 2,08 1,19 

Övrigt  55,53 57,47 

 

Tabell 3. Medelvärdet av all paustid i %. 
Kategori Paustid % 

Medel  

15-åringar 

Paustid % 

Medel 

Vuxna  

Satsgräns efter komma 0,46 2,44 

Satsgräns efter punkt 18,83 20,31 

Satsgräns före komma 0,54 2,22 

Satsgräns före punkt 6,26 6,09 

Satsgräns utan markör 6,51 4,97 

Satsgräns övrigt 0,11 0,39 

Distansredigering  2,79 3,71 

Ord+redigering 4,10 1,16 

Ordintern  5,67 3,50 

Ordintern+redigering 0,85 0,62 

Övrigt  53,89 54,59 

4.2 Variansanalys 

I variansanalysen beräknades antalet pauser i varje kategori och detta jämfördes mellan 15-

åringarna och de vuxna universitetsstuderande. Värdena för antal pauser och paustid varierade 
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mycket mellan skribenterna inom varje grupp. Exempelvis varierade värdena i kategorin för 

ordinterna pauser från 2 till 66 stycken inom gruppen av 15-åringar. För att se alla värden för 

antalet pauser och paustiden för alla skribenter, se tabellerna i bilaga 3 - 6.  

Antalet pauser i varje kategori delades med det totala antalet pauser i texten eftersom 

alla skribenter hade olika många pauser. Det totala antalet pauser i satsgräns har delats med 

det totala antalet pauser för att få fram hur stor andel av pauserna som skribenterna gör i 

satsgräns. I de sammanslagna satsgränskontexterna som innehåller alla typer av satsgränser 

visade resultatet att de vuxna dyslektikerna har signifikant fler pauser än 15-åringarna 

(F(1,20) = 6.172, p = .022). För antal pauser fanns inga signifikanta skillnader i någon annan 

kategori (Ordinterna (F(1,20) = 3,337, p = .083); Redigeringar (F(1,20) = 3,500, p = .076); 

Distansredigeringar (F(1,20) = 0,190, p = .668); Övrigt (F(1,20) = 0,001, p = .979)) även om 

det fanns en viss tendens till en skillnad mellan grupperna i ordinterna pauser och pauser vid 

redigeringar. 

 I diagram 1 presenteras medelvärdet av antalet pauser i de sammanslagna kategorierna 

för de olika grupperna. Här ser man att det finns en skillnad mellan grupperna i satsgränser 

och att de vuxna hade fler pauser där än vad 15-åringarna hade. De övriga skillnaderna var 

inte signifikanta.  

 

 

Diagram 1. Antal pauser, medelvärde av skribenterna i varje grupp för de sammanslagna 

kategorierna 

  

För att få fram hur stor proportion av paustiden som varje skribent använde för 

kodningskategorierna beräknades den totala paustiden i varje kategori och denna delades 

sedan med den totala paustiden i texten. Även detta jämfördes mellan de två åldersgrupperna 
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och det visade det sig att det inte fanns några signifikanta skillnader gällande hur mycket 

paustid de lade på de olika kontexterna (Satsgränser (F(1,20) = 0,150, p = .703); 

Ordinterna (F(1,20) = 0,229, p = .638); Redigeringar (F(1,20) = 0,001, p = .975); 

Distansredigeringar (F(1,20) = 0,001, p = .972); Övrigt (F(1,20) = 0,008, p = .928)). I diagram 

2 presenteras medelvärdet av paustiden i de sammanslagna grupperna. Här ser man tydligt att 

det inte fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna. 

 

 

Diagram 2. Paustid, medelvärde av skribenterna i varje grupp för de sammanslagna 

kategorierna 

 

Medellängden på pauserna i varje kategori beräknades för varje skribent och detta jämfördes 

mellan 15-åringarna och de vuxna men även här visade det sig att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan grupperna.  

4.3 Korrelationsanalys 
 

Korrelationsanalysen har gjorts inom de två grupperna av skribenter för att se om det fanns 

samband mellan kategorierna. Som jag nämnde i början av detta kapitel har endast de större 

kategorierna undersökts i denna analys.  

4.3.1 15-åriga dyslektiker 

I diagram 3 och 4 presenteras resultaten av de sammanslagna kategorierna för varje skribent. 

Diagram 3 visar antalet pauser i var och en av de sammanslagna kategorierna för varje 

skribent och i diagram 4 visas paustiden för varje skribent.  

För 15-åringarna visade korrelationsanalysen att de skribenter som har många pauser i 

satsgräns har få antal pauser vid redigeringar; ord+red, ordintern+red och distansredigeringar 
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(r=-.59) och få antal ordinterna pauser (r=-.67). De hade dock längre paustid i satsgräns 

(r=.88), kortare ordinterna pauser (r=-.71) och även kortare pauser i övrigt-kategorin (r=-.65). 

Ett tydligt exempel på detta är skribent 4 som visas i diagram 3 och 4.  

Korrelationsanalysen visade även att de som har många och långa pauser i satsgräns har 

kortare ordinterna pauser (r=-.66) och kortare paustid i övriga kategorier (r=-.87). Ett bra 

exempel på detta är skribent 4 och 11 i diagram 3 och 4. 

Hos de skribenter som har många ordinterna pauser är dessa pauser långa (r=.91). Dessa 

skribenter har få pauser i övrigt-kategorin (r=-.84). Skribent 1 är ett tydligt exempel på detta. 

De skribenter som har många redigeringar i samband med ord har långa pauser i 

samband med dessa redigeringar (r=.88). Dessa skribenter har få pauser i satsgräns (r=-.59). 

Ett tydligt exempel på detta är skribent 10 som har ca 24 % av pauserna vid redigeringar och 

detta motsvarar ca 15 % av paustiden. 

 

 

Diagram 3. Andelar av antal pauser för varje skribent i de sammanslagna kategorierna, 15-

åringar  
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Diagram 4. Andel paustid för varje skribent i de sammanslagna kategorierna, 15-åringar 

4.3.2 Vuxna dyslektiker 

Resultaten av de vuxna dyslektikernas antal pauser och paustid i de sammanslagna 

kategorierna finns i diagram 5 och 6. För de vuxna universitetsstuderande dyslektikerna 

visade korrelationsanalysen att de som hade många pauser i satsgränser har få antal pauser vid 

distansredigering (r=-.62) och även få antal pauser i övrigt-kategorin (r=-.70). Deras pauser i 

satsgränser är dock långa (r=.78) medan deras pauser i övrigt-kategorin är korta (r=-76). Ett 

tydligt exempel som visar detta i diagram 5 och 6 är skribent 3 som har ca 41 % av pauserna i 

satsgräns medan ca 63 % av paustiden finns i denna kategori, ca 2 % av pauserna finns vid 

distansredigering, ca 45 % av pauserna finns i övrigt-kategorin medan endast ca 31 % av 

paustiden spenderas i denna kategori.  

De skribenter som däremot har många pauser i övrigt-kategorin har även långa pauser i 

denna kategori (r=.92), medan deras paustid i satsgräns är kort (r=.70). En skribent som 

tydligt visar detta är skribent 6. 

De skribenter som har många ordinterna pauser korrelerar inte med några andra mått för 

de vuxna dyslektikerna.  

 

 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



21 

 

 

Diagram 5. Andelar av antal pauser för varje skribent i de sammanslagna kategorierna, vuxna 

 

 

Diagram 6. Andel paustid för varje skribent i de sammanslagna kategorierna, vuxna 

 

Något annat som jag sett är att skribenterna som väntat har svårigheter att stava. De har 

många stavfel och de redigerar ibland både rätt- och felstavade ord flera gånger utan att 

slutresultatet alltid blir rätt. Det verkar som att de ord de stavar mest fel på är långa ord och 

ord med dubbelkonsonanter så som ”Pettson” exempelvis. Ord som ”byxor” och ”strax” är 

också exempel på ord som de verkade ha svåra att stava, då jag upptäckte många pauser och 

redigeringar vid dessa ord som skribenterna till exempel stavade ”bycksor”, och ”byksor”. Jag 

såg också att vissa av skribenterna inte satt ut skiljetecken där de borde haft detta. En av 

skribenterna hade inte någon punkt eller något kommatecken i hela sin text.  
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5 Diskussion 

Som presenterades i avsnitt 4.2 fanns det endast ett signifikant resultat som visar på en 

skillnad mellan de 15-åriga och de vuxna universitetsstuderande dyslektikerna. Denna 

skillnad var att de vuxna hade fler pauser i satsgränskontext än vad 15-åringarna hade, även 

om det fanns tendenser till skillnader i ordinterna pauser och pauser vid redigeringar. Det kan 

finnas olika förklaringar till varför man pausar i satsgränser. Dels kan det vara för att de läser 

genom texten som de skrivit och dels kan det vara för att de funderar på och planerar vad de 

ska skriva. Det kan också vara så att de tittar på bilden som de ska förklara och att de skriver 

färdigt en mening för att sedan titta igen och skriva nästa. Att de tittar på bilden kan också 

vara en del av planeringen av vad de ska skriva näst. Som togs upp i avsnitt 2.4 kan pauser 

antas spegla den kognitiva processen som sker i skriftspråk och att detta exempelvis kan vara 

planering av texten man skriver (Wengelin 2006, s. 108). Det kan alltså vara så att de vuxna 

läser igenom det de skrivit i större utsträckning. Man kan tänka sig att dyslektiker undviker att 

läsa i viss grad eftersom detta är något som verkar vara jobbigt och svårt för dem och något 

som kräver mycket resurser. De vuxna dyslektikerna som har minst två års 

universitetsutbildning borde vara mer vana vid att läsa både andras och sina egna texter. 

Övningen och vanan vid att skriva mer kan också vara en anledning till om de planerar sin 

text i högre grad än vad 15-åringarna gör och därför pausar mer vid satsgränser.   

Som jag tog upp i avsnitt 2.2 om arbetsminne vid skrift används låg- och 

högprocessnivåer vid skrift. Lågprocessnivåerna, som bland annat innefattar stavning, 

böjningsformer och grammatik, automatiseras med tiden man blir äldre och får mer övning i 

läsning och skrivning och man kan istället fokusera sina resurser på högprocessnivåer 

(Strömqvist 2009, s. 169). Utifrån mina resultat som visat att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan grupperna vad gäller ordinterna pauser visar detta på att det inte verkar ske 

någon automatisering av lågprocessnivåerna från 15 års ålder till vuxen ålder. Det fanns som 

jag nämnde dock en tendens till att det skulle kunna finnas en skillnad mellan grupperna i 

kategorierna; ordintern och redigering, och det är möjligt att resultaten skulle visa på en 

signifikant skillnad mellan grupperna om de hade innehållit fler skribenter. Det skulle kunna 

vara förväntat att någon automatisering skulle ske med tanke på att de vuxna dyslektikerna 

har genomgått både gymnasiet och har minst två års universitetsutbildning och därför bör ha 

fått öva sin läsning och skrivning. Wengelin (2002) såg att dyslektikerna pausade mer 

ordinternt än vad en kontrollgrupp gjorde och detta förklarade hon med att dyslektikerna inte 

har automatiserat kodningen av ord (Wengelin 2002, s. 295). Även i denna studie kan man se 
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att det inte heller verkar ske någon automatisering från 15 års ålder till vuxen utan 

svårigheterna med stavning kvarstår. Eftersom jag inte tittat på utvecklingen av dyslektikerna 

då jag endast haft två grupper att jämföra mellan är detta inget man kan säga med säkerhet 

men resultatet tyder på detta. Eftersom dessa skribenter som har dyslexi pausar mycket på 

ordnivå tar detta mycket arbetsminnesresurser och man kan tänka sig att med måste vara svårt 

att fokusera på hela kontexten av det man skriver om man hela tiden måste pausa för att man 

inte vet hur ett ord stavas och andra delar av skriftspråket kan då bli lidande.  

Att skribenterna både redigerar ord som är rätt- och som är felstavade, och att de ibland 

ändrar stavningen på dessa ord fram och tillbaka flera gånger innan de bestämmer sig för 

vilken stavning de ska använda sig av, verkar innebära att de är väldigt osäkra och att de 

provar sig fram tills de hittar den stavning som ser mest rätt ut.   

Korrelationsanalysen gjordes för att se om det fanns några samband mellan pauserna i 

kategorierna inom grupperna. Som jag skrev i kapitel 4 undersöktes endast de stora 

sammanslagna grupperna; satsgräns, ordintern, redigering, distansredigering och övrigt i 

denna analys.  

I resultatet framgår att det verkar finnas två typer av skribenter i gruppen med 15-

åringar. De som pausar länge i satsgräns redigerar också mycket på ordnivå men har få och 

korta ordinterna pauser medan de som har många ordinterna pauser också har långa sådana. 

Det verkar därmed finnas de skribenter som skriver på och sedan pausar i satsgräns och de 

skribenter som stannar upp ofta och redigerar. 

Hos de vuxna skribenterna verkar det som att de som har många och långa pauser i 

satsgräns har färre distansredigeringar. De har samtidigt få pauser i övrigt-kategorin. För de 

vuxna verkar vara så att det finns de skribenter som stannar upp i satsgränser och andra som 

redigerar mer och pausar på frasnivå, dvs. de som har många pauser i övrigt-kategorin. Att de 

ordinterna pauserna här inte korrelerar med något annat verkar tyda på att de vuxna har lika 

mycket ordinterna pauser oberoende av hur de pausar och redigerar i övrigt i olika kontexter. 

Eftersom de vuxna inte verkar ägna sig åt lågprocessnivåerna på samma sätt som 15-åringarna 

kan detta ändå tyda på att de vuxna har automatiserat dessa till en liten del. Att de ordinterna 

pauserna inte korrelerar med något annat innebär att de pausar lika mycket här oavsett vad de 

gör i andra kontexter. Hos 15-åringarna har de som pausar länge i satsgräns och redigerar 

mycket få och korta ordinterna pauser medan de som har många också har långa ordinterna 

pauser. Man kan tänka sig att de som pausar länge i satsgräns läser igenom det de skrivit och 

redigerar därefter istället för att pausa inne i orden och medan de skriver dem.  
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Något man kan fundera över är om texttypen spelar någon roll för resultatet. I denna 

studie har alla skribenter från båda grupperna fått skriva en bildbeskrivning. Om de istället 

hade fått skriva en analyserande text finns en möjlighet att man skulle kunna se större 

skillnader i satsgränser och fram för allt mellan de olika typerna av satsgränser för att det då 

kanske skulle komma fram en större skillnad mellan grupperna hur mycket man planerar sin 

text och funderar över vad man ska skriva. Vid en bildbeskrivning kan det också vara svårt att 

veta, inte endast när skribenten läser det de skrivit och när de planerar vad de ska skriva, utan 

också när de tittar på bilden.  

Som togs upp i avsnitt 4.2 var resultaten väldigt varierande för antalet pauser och 

paustiden inom grupperna. Att de har stor variation inom gruppen kan vara en anledning till 

att man nästan inte finner några signifikanta skillnader mellan grupperna. Det verkar vara så 

att skribenterna har många individuella strategier och variationen inom grupperna blir så stor 

att det är svårt att få statistiska resultat som skiljer dem åt. Det kan vara så att de strategier 

dyslektikerna använder sig av varken är typiskt för 15-åringar eller vuxna utan individuellt 

och därför får man inget resultat som skiljer sig mellan åldrarna även om det finns en 

möjlighet att se tydligare skillnader mellan grupperna om skribenterna varit fler. 

Att jag endast använt mig av 22 skribenter för min studie är något man måste ta hänsyn 

till och det finns möjlighet att man skulle få fler signifikanta värden om man hade fler 

skribenter, framför allt med tanke på hur spridda och individuella resultat dyslektiker verkar 

ge. Något annat som kan påverka studien är att skribenterna vetat om att de blivit inspelade 

och detta kan ha påverkat deras skrivande. Dels kan de ha blivit nervösa och gjort ”fel” på 

grund av det, kanske de är mer noggranna och tänker över sitt sätt att skriva när de vet att de 

blir inspelade och att andra kommer läsa vad de skrivit. Detta är dock inget man kan påverka 

eftersom man måste göra en inspelning för att få fram något resultat.  

Mitt val av tidsgräns för pauserna på 1,5 sekunder är också något man kan diskutera då 

de flesta pausstudier är gjorda med en tidsgräns på 2 sekunder, som jag nämnde i avsnitt 2.3, 

och dessa studier kan därför inte jämföras. Som också togs upp i avsnitt 3.2 är anledningen till 

att jag valt en gräns på 1,5 för att jag ska få med så många av pauserna som möjligt som är på 

ordnivå, men så få som möjligt som är på grund av att informanten till exempel inte hittar 

tangenterna. Pauskriteriet är bra med tanke på att jag dels tittat på pauser på ordnivå där man 

kanske inte pausar lika läng som i andra kontexter. För att förbättra studien hade det varit bra 

att undersöka pauserna på ordnivå med ett kriterium på 1,5 sekunder som har gjorts här, men 

att undersöka pauserna vid satsgränser separat och med ett kriterium på 2 sekunder som hade 
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varit jämförbart med andra studier. Detta har dock inte varit möjligt i denna studie på grund 

av tidsbrist. 

Variationen i hur snabbt skribenterna skriver kan också vara något som påverkar 

resultatet. I tabell 1 i avsnitt 3.2 visades varje skribents skrivhastighet och man kan där se att 

15-åringarna har en större variation inom gruppen än vad de vuxna har. 15-åringarnas 

skrivhastigheter varierar mellan 0,171 – 0,734 sekunder medan de vuxnas endast varierar 

mellan 0,161 – 0,343 sekunder. Som jag nämnde i avsnitt 2.4 hade det bästa varit att ha ett 

individuellt pauskriterium för varje skribent men att detta inte är möjligt (Wengelin 2006, s. 

127). För antalet pauser hos 15-åringarna verkar det som att de tre skribenter som har flest 

ordinterna pauser är de skribenter som skriver långsammast. Se tabell i bilaga 3. En förklaring 

till detta kan vara att 1,5 sekundersgränsen gör att de får ordinterna pauser som kanske 

egentligen inte är pauser. Men det kan också bero på att de som är långsamma skribenter är de 

som får kämpa mer med att skriva och att de behöver pausa mer i ord.  

 

6 Slutsats 

Efter denna studie kan man se att det inte finns stora skillnader i pausmönstret hos 15-åriga 

och vuxna dyslektiker i ord- och satsgränskontexter. Den enda statistiska skillnad som 

hittades var att de vuxna dyslektikerna pausade mer i satsgränser än vad 15-åringarna gjorde. 

Detta skulle kunna förklaras av att de fått mer övning i att läsa och skriva och är mer vana vid 

att hantera texter och därmed läser igenom sin text i större utsträckning och planerar sitt 

innehåll mer än vad 15-åringarna gör. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

gällande ordinterna pauser, även om det fanns vissa tendenser till detta. Utifrån detta resultat 

verkar det som att dyslektikerna inte automatiserar dessa lågprocesser vid skrift från 15-

årsåldern till vuxen ålder. Detta kan dock inte ses som en säkerställd utvecklingsprocess 

eftersom studien endast jämför två åldersgrupper. 

Det fanns däremot korrelationer inom de båda grupperna. Vad gäller 15-åringarna 

verkar det finnas skribenter som skriver på och sedan pausar i satsgräns och skribenter som 

stannar upp ofta och ändrar. För de vuxna verkar det finnas skribenter som stannar upp i 

satsgränser och skribenter som redigerar mer och som har många pauser i övrigt-kategorin 

och därmed pausar på frasnivå istället. Vid denna korrelation kan man ändå se att det verkar 

finnas en skillnad mellan grupperna då de vuxnas ordinterna pauser inte korrelerar med något 

annat utan verkar vara oberoende av hur skribenterna pausar i övriga kontexter. Man har 

också tydligt kunnat se att dyslektikerna har svårigheter att stava och att de ofta redigerar både 
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ord som är felstavade och ord som redan är rättstavade. I satsgränser har man också kunnat se 

att det ofta fattas skiljetecken på ställen där det behövs.  

7 Framtida forskning 

Det finns mycket mer man skulle kunna göra med detta material. Dels hade det varit väldigt 

spännande att jämföra mina resultat av dyslektikerna med samma studie av personer som inte 

har dyslexi och se hur deras pausmönster ser ut och för att se om det är skillnader mellan de 

grupperna. Det hade också varit spännande att ha en grupp dyslektiker till, kanske 17-åringar, 

för att kunna tala som en utveckling av skriftspråket och det hade också varit bra att ha fler 

skribenter i varje grupp för att få ett säkrare resultat, framförallt eftersom dyslektikernas 

resultat varit så varierande inom de båda grupperna. Något annat som naturligtvis också hade 

varit intressant att titta på är vad de gör i alla de pauser som hamnat i min kategori för övrigt. 

Till materialet som använts i denna studie finns även ögonrörelsmätningar och för framtida 

forskning hade det varit spännande att titta på dessa för att få bättre förståelse av vad 

skribenterna gör under sina pauser och få en bättre bild av om de tittar på bilden och planerar 

vad de ska skriva eller om de läser det de skrivit tidigare.   



27 

 

Referenser 

Flower, L. & Hayes, J.R. (1980) Identifying the organization of writing process. In: L. Gregg, 

& E. Steinberg (Eds), Cognitive processes in writing (pp. 3-30). Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

Groome, David (2006) Kognitiv psyologi – processer och störningar. Studentlitteratur AB, 

Lund. 

Johansson, V. (2009) Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech. 

Travaux de l'institut de Linguistique de Lund 48. Doctoral Thesis. Lund University, 

Lund.  

Johansson, R., Johansson, V., Wengelin, Å. & Holmqvist, K.Working (2008). Reading during 

writing: Four different groups of writers. Papers 53, 43-59 .Department of Linguistics 

and Phonetics. Lund University. 

Matsuhashi, A. (1981). Pausing and planning: The tempo of written discourse 

production. Research in the Teaching of English, 15(2):113–134. 

Spelman Miller, K. (2006). The pausological study of written language production. In 

Sullivan, K. P. H. and Lindgren, E., editors, Computer Keystroke Logging and Writing, 

Studies in writing, pages 11–30. Elsevier, Amsterdam. 

Strömqvist, Sven. (2009). Språkets öga: Om vägarna mellan tankar och ord. Studentlitteratur 

AB, Lund. 

Torrance, Mark. & Galbraith, David. (2006). The processing demands of writing. In 

MacArthur, C. A., Graham, S., and Fitzgerald, J., editors, Handbook of Writing 

Research, pages 67–80. Guilford Publications, New York. 

Wengeling, Åsa (2002). Text production in adults with reading and writing difficulties. 

Doctoral dissertation. Göteborg University. 

Wengelin, Å. (2006) Examining pauses in writing: Theory, methods and empirical data. 

Computer key-stroke logging and writing: methods and applications (Studies in 

Writing). (107-130). 

 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/dyslexi (2012-01-10)  



28 

 

Bilagor 
 
<START><0.44.236>I<0.01.486> mitt<0.01.156>en a<0.01.964>v 

<0.02.186>bilden <0.02.450>s<0.01.115>tår 

<0.01.377>dt<0.02.868>e<0.01.330><BACKSPACE2>et <0.03.266>ett<0.01.187> 

<0.01.724>träd <0.03.984>med <0.05.835>ett<0.03.499> 

<0.01.462>litte<0.02.057><BACKSPACE2>et<0.03.970> 

<0.01.291>få<0.03.936>ge<0.01.108>l<0.04.110>hol<0.06.336>k<0.02.305> 

i<0.05.641>.<0.01.625> <0.04.331>D<0.01.452>är <0.01.161>är 

<0.04.464>tre <0.04.331>få 

<0.01.598><BACKSPACE>g<0.01.755>l<0.01.158>ar<0.05.257>.<0.01.024> 

<0.01.339>En <0.04.293>ry<0.01.368>ster<0.01.144> 

<0.03.127>m<0.01.077>attan<0.05.009>, 

<0.02.794>en<0.04.804>r<0.01.156>u<0.01.319>var<0.01.358> på 

<0.06.091>en massa<0.01.674><0.01.070><0.09.460><BACKSPACE8>en 

<0.02.275>h<0.02.783>ö<0.02.269>g med<0.01.062> 

<0.02.188>ä<0.01.201>gg<0.03.033>  <0.01.170><BACKSPACE>o<0.03.549>ch 

<0.02.281>en<0.02.994> <0.02.621>s<0.01.669>om 

<0.01.636>s<0.03.166>j<0.02.273>unger<0.06.113>. 

<0.02.024>En<0.01.248>a<0.04.700> gre<0.01.189>nen <0.01.588>är 

<0.15.208>a<0.01.408>v s<0.01.455>å<0.01.196>gad<0.03.117> 

<0.04.241>med<0.01.363> en <0.02.485>blomma 

<0.01.293>på<0.01.919>.<0.01.324> 

<0.07.205>till<0.01.951><LEFT3><0.01.924><SHIFT+BACKSPACE>T<0.01.132><0

.01.381><RIGHT4> <0.04.115>vä<0.01.581>nster är <0.03.046>det<0.01.315> 

e<0.01.788>n<0.04.336><0.04.188><BACKSPACE2>f<0.01.327>lera 

stora<0.01.317> 

<0.02.314>blomm<0.03.049>er<0.01.415><0.01.707><BACKSPACE2>or<0.06.333>

o<0.01.108>ch <0.01.843>bred<0.02.052>vi<0.02.307>d<0.01.747> 

<0.01.118>ä<0.01.548>r 

<0.04.032>det<0.03.210>e<0.01.115><0.01.313><BACKSPACE> <0.01.039>en 

<0.01.291>h<0.01.241>ö<0.01.455>g me<0.02.820>d<0.01.320> 

<0.02.235>s<0.01.287>te<0.02.302>n<0.03.168>.<0.01.238> 

<0.04.933>Pet<0.02.138>son<0.01.838> till<0.01.705> 

v<0.01.113>ä<0.01.324>n<0.01.848>ster<0.01.915> 

<0.08.272>s<0.01.158>t<0.02.181>å<0.01.201>t med en 

<0.01.122>s<0.01.541>ps<0.01.118><BACKSPACE>ade i<0.04.954> 

han<0.01.289>den<0.01.881> o<0.01.364>ch 

<0.03.008>til<BACKSPACE>ta<0.01.289><0.01.068><BACKSPACE>t<0.01.025>ar 

<0.01.679>på <0.06.301>j<0.02.185>o<0.01.372>rd<0.02.316>en 

<0.08.826>han <0.01.205>har i sin <0.01.462>hand<0.01.536>. 

<0.16.771><LEFT66><0.02.581><RIGHT3> <0.01.394><LEFT>i<0.01.443> 

<0.01.724>t<0.01.543><BACKSPACE>ett 

<0.01.424>träd<0.01.027>g<0.01.329>ård<0.01.586>s<0.02.057>i<0.03.765>a

n<0.01.117>d<0.04.434><0.03.848><RIGHT65>f<0.01.117>ind<0.02.745>us 

<0.01.125>u<0.01.403>nder t<0.05.051>rä<0.01.157>det<0.03.584> 

<0.02.061>jagar<0.01.058> <0.04.849>t<0.03.803>vå<0.02.087> 

s<0.01.839>k<0.01.072>al<0.01.065>baga<0.01.158>r<0.04.568> 

<0.05.494><BACKSPACE>. <0.01.241> <0.07.849><0.01.441><BACKSPACE3> med 

<0.01.339>en <0.01.586>blomma <0.05.575>på hö<0.01.412>ger 

sida<0.02.091>. <0.04.331>fi<0.01.317>nd<0.08.224>us 

<0.02.920>på<0.01.146> <0.03.218>hö<0.02.525>g<0.01.632>ra sidan 

<0.01.293>av <0.03.299>blo<0.01.362>mman<0.01.838> 

<0.03.643>v<0.01.591>evar på 

f<0.02.783>örfu<0.02.306>lt<0.08.222><0.01.234><BACKSPACE>l<0.01.032>t<

0.02.128> <0.15.123>så <0.05.484>vatt<0.01.189>net<0.01.229> 

<0.01.505>kommer <0.03.437>ut ur<0.01.401> <0.22.959>en 

<0.01.761>kon<0.01.376>sti<0.01.194>g <0.01.203>ve<BACKSPACE>atten 
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<0.01.677>kan<0.01.198>na<0.01.662>. 

<0.10.455>pett<0.01.707><BACKSPACE>son 

<0.03.670><0.01.034><LEFT8><0.01.140><RIGHT2><0.01.022><SHIFT+BACKSPACE

>P<0.01.306><0.03.228><RIGHT6>o<0.02.563>c<0.01.929>h 

<0.03.519>Fi<0.01.878>d<0.01.032>u<0.02.524>s<0.04.688><0.01.066><LEFT3

>n<0.01.013><RIGHT4> 

<0.01.976>h<0.03.765>ä<0.01.115>l<0.04.925>ps<0.01.317> åt med 

<0.01.721>och 

<0.11.224>k<0.01.374>ratta<0.02.005>.<0.01.852><BACKSPACE>,<0.05.272>så

<0.02.302> <0.01.208>och<0.05.615><BACKSPACE7> <0.01.123>och<0.01.062> 

<0.01.893>så<0.04.488>. 

<0.03.903>Fi<0.01.617>n<0.01.074>d<0.01.546>u<0.01.624>s 

lä<0.01.153>ng<0.01.972>st till 

<0.03.175>hö<0.04.966>get<0.01.329><BACKSPACE>r<0.05.639> 

<0.01.979>s<0.01.672>itter och v<0.01.327>äntar <0.01.508>på att 

<0.03.260>köt<0.03.158>b<0.03.606>ullen<0.03.037> 

<0.01.635>s<0.01.068>ka <0.01.032>vä<0.04.067>xa<0.01.833>.<0.06.933> 

<0.01.296>I<0.05.941>ba<0.02.606>c<0.01.629>k <0.03.136>r<0.02.526>u 

n 

<0.01.460>den<0.03.197><LEFT8><BACKSPACE><RIGHT><LEFT3> 

<RIGHT11><0.01.054><LEFT6><0.01.258><BACKSPACE><0.01.296><RIGHT7> 

<0.13.452>s<0.01.329>yns <0.01.377>det 

<0.02.747>f<0.02.526>j<0.01.153>äril<0.01.758>a<0.01.158>r,<0.08.232><0

.03.546><BACKSPACE9>kor<0.01.617>, <0.01.338>en 

<0.01.292>f<0.01.241>jä<0.01.762>ril<0.02.221>, <0.01.039>en 

<0.02.495>t<0.01.070>rolls<0.01.496>l<0.01.153>ända<0.01.702> 

<0.01.470><BACKSPACE>, <0.05.363>ett b<0.01.636>i<0.06.837> 

<0.04.638><BACKSPACE>, ma<0.01.201>r<0.01.023>k<0.01.490> och<0.01.534> 

<0.01.465>s<0.01.410>kogar<0.01.831>.<0.08.634><0.01.170><LEFT12>. 

<0.01.852>en <0.01.420>li<0.02.782>t<0.01.027>en<0.02.352> 

<0.08.443>st<0.09.162>u<0.01.536>ga<0.01.392><RIGHT12><0.22.938><END 

SCRIPTLOG> 

Bilaga 1. En linjär fil på en av skribenternas texter. Detta är en text av en 15-årig flicka. 

(hd25fb) 

 
<START>    

<0.44.236>I övrigt   

<0.01.486> mitt    

<0.01.156>en a    

<0.01.964>v  ordintern   

<0.02.186>bilden  övrigt   

<0.02.450>s övrigt   

<0.01.115>tår     

<0.01.377>dt    

<0.02.868>e Ordintern   

<0.01.330>    

<BACKSPACE2>et     

<0.03.266>ett övrigt   

<0.01.187>     

<0.01.724>träd  övrigt   

<0.03.984>med  Satsgräns  Utan markör  

<0.05.835>ett övrigt   

<0.03.499>  övrigt   

<0.01.462>litte övrigt   

<0.02.057> Ordintern+red   

<BACKSPACE2>et    

<0.03.970>  övrigt   

<0.01.291>få    

<0.03.936>ge ordintern   

<0.01.108>l    

<0.04.110>hol ordintern   

<0.06.336>k ordintern   
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<0.02.305> i övrigt   

<0.05.641>. satsgräns Före punkt  

<0.01.625>  Satsgräns Efter punkt  

<0.04.331>D Satsgräns Efter punkt  

<0.01.452>är     

<0.01.161>är     

<0.04.464>tre  övrigt   

<0.04.331>få  övrigt   

<0.01.598> Ordintern+red   

<BACKSPACE>g    

<0.01.755>l ordintern   

<0.01.158>ar    

<0.05.257>. Satsgräns Före punkt  

<0.01.024>     

<0.01.339>En     

<0.04.293>ry övrigt   

<0.01.368>ster    

<0.01.144>     

<0.03.127>m Övrigt   

<0.01.077>attan    

<0.05.009>,  Satsgräns  Före komma  

<0.02.794>en Satsgräns  Efter komma  

<0.04.804>r övrigt   

<0.01.156>u    

<0.01.319>var    

<0.01.358> på     

<0.06.091>en massa övrigt   

<0.01.674> övrigt   

<0.01.070>    

<0.09.460> övigt   

<BACKSPACE8>en     

<0.02.275>h övrigt   

<0.02.783>ö Ordintern   

<0.02.269>g med ordintern   

<0.01.062>     

<0.02.188>ä övrigt   

<0.01.201>gg    

<0.03.033>   övrigt   

<0.01.170>    

<BACKSPACE>o    

<0.03.549>ch  ordintern   

<0.02.281>en övrigt   

<0.02.994>  övrigt   

<0.02.621>s övrigt   

<0.01.669>om  ordintern   

<0.01.636>s övrigt   

<0.03.166>j ordintern   

<0.02.273>unger ordintern   

<0.06.113>.  Satsgräns Före punkt  

<0.02.024>En Satsgräns Efter punkt  

<0.01.248>a    

<0.04.700> gre övrigt   

<0.01.189>nen     

<0.01.588>är  övrigt   

<0.15.208>a Övrigt   

<0.01.408>v s    

<0.01.455>å    

<0.01.196>gad    

<0.03.117>  Satsgräns  Utan markör  

<0.04.241>med Satsgräns  Utan markör  

<0.01.363> en     

<0.02.485>blomma  övrigt   

<0.01.293>på    

<0.01.919>. Satsgräns Före punkt  

<0.01.324>     

<0.07.205>till Satsgräns Efter punkt  

<0.01.951> övrigt   

<LEFT3>    

<0.01.924> Ord+red   

<SHIFT+BACKSPACE>T    

<0.01.132>    

<0.01.381>    

<RIGHT4>     
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<0.04.115>vä övrigt   

<0.01.581>nster är  ordintern   

<0.03.046>det övrigt   

<0.01.315> e    

<0.01.788>n ordintern   

<0.04.336> Övrigt   

<0.04.188> övrigt   

<BACKSPACE2>f    

<0.01.327>lera stora    

<0.01.317>     

<0.02.314>blomm övrigt   

<0.03.049>er ordintern   

<0.01.415>    

<0.01.707> Ord+red   

<BACKSPACE2>or    

<0.06.333>o Satsgräns  Utan markör  

<0.01.108>ch     

<0.01.843>bred övrigt   

<0.02.052>vi ordintern   

<0.02.307>d ordintern   

<0.01.747>  övrigt   

<0.01.118>ä    

<0.01.548>r  ordintern   

<0.04.032>det övrigt   

<0.03.210>e övrigt   

<0.01.115>    

<0.01.313>    

<BACKSPACE>     

<0.01.039>en     

<0.01.291>h    

<0.01.241>ö    

<0.01.455>g me    

<0.02.820>d ordintern   

<0.01.320>     

<0.02.235>s övrigt   

<0.01.287>te    

<0.02.302>n ordintern   

<0.03.168>. Satsgräns Före punkt  

<0.01.238>     

<0.04.933>Pet Satsgräns  Efter punkt  

<0.02.138>son ordintern   

<0.01.838> till övrigt   

<0.01.705> v övrigt   

<0.01.113>ä    

<0.01.324>n    

<0.01.848>ster ordintern   

<0.01.915>  övrigt   

<0.08.272>s Övrigt   

<0.01.158>t    

<0.02.181>å ordintern   

<0.01.201>t med en     

<0.01.122>s    

<0.01.541>ps ordintern   

<0.01.118>    

<BACKSPACE>ade i    

<0.04.954> han övrigt   

<0.01.289>den    

<0.01.881> o Satsgräns Utan markör  

<0.01.364>ch     

<0.03.008>til övrigt   

<BACKSPACE>ta    

<0.01.289>    

<0.01.068>    

<BACKSPACE>t    

<0.01.025>ar     

<0.01.679>på  övrigt   

<0.06.301>j övrigt   

<0.02.185>o ordintern   

<0.01.372>rd    

<0.02.316>en  ordintern   

<0.08.826>han  övrigt   

<0.01.205>har i sin     

<0.01.462>hand    
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<0.01.536>.  Satsgräns Före punkt  

<0.16.771> Satsgräns Efter punkt  

<LEFT66>    

<0.02.581> Övrigt   

<RIGHT3>     

<0.01.394>    

<LEFT>i    

<0.01.443>     

<0.01.724>t Övrigt    

<0.01.543> Ordintern+red   

<BACKSPACE>ett     

<0.01.424>träd    

<0.01.027>g    

<0.01.329>ård    

<0.01.586>s ordintern   

<0.02.057>i ordintern   

<0.03.765>an ordintern   

<0.01.117>d    

<0.04.434> Övrigt   

<0.03.848> övrigt   

<RIGHT65>f    

<0.01.117>ind    

<0.02.745>us  ordintern   

<0.01.125>u    

<0.01.403>nder t    

<0.05.051>rä ordintern   

<0.01.157>det    

<0.03.584>  övrigt   

<0.02.061>jagar Övrigt   

<0.01.058>     

<0.04.849>t Övrigt   

<0.03.803>vå ordintern   

<0.02.087> s Övrigt   

<0.01.839>k ordintern   

<0.01.072>al    

<0.01.065>baga    

<0.01.158>r    

<0.04.568>  Övrigt   

<0.05.494> övrigt   

<BACKSPACE>.     

<0.01.241>     

<0.07.849> Satsgräns Efter punkt  

<0.01.441>    

<BACKSPACE3> med     

<0.01.339>en     

<0.01.586>blomma  övrigt   

<0.05.575>på hö övrigt   

<0.01.412>ger sida    

<0.02.091>.  Satsgräns Före punkt  

<0.04.331>fi Satsgräns Efter punkt  

<0.01.317>nd    

<0.08.224>us  ordintern   

<0.02.920>på övrigt   

<0.01.146>     

<0.03.218>hö övrigt   

<0.02.525>g ordintern   

<0.01.632>ra sidan  ordintern   

<0.01.293>av     

<0.03.299>blo övrigt   

<0.01.362>mman    

<0.01.838>  Övrigt   

<0.03.643>v övrigt   

<0.01.591>evar på f ordintern   

<0.02.783>örfu ordintern   

<0.02.306>lt ordintern   

<0.08.222> Ord+red   

<0.01.234>    

<BACKSPACE>l    

<0.01.032>t    

<0.02.128>  Satsgräns Utan markör  

<0.15.123>så  Satsgräns Utan markör   

<0.05.484>vatt övrigt   

<0.01.189>net    



33 

 

<0.01.229>     

<0.01.505>kommer  övrigt   

<0.03.437>ut ur övrigt   

<0.01.401>     

<0.22.959>en  övrigt   

<0.01.761>kon övrigt   

<0.01.376>sti    

<0.01.194>g     

<0.01.203>ve    

<BACKSPACE>atten     

<0.01.677>kan ordintern   

<0.01.198>na    

<0.01.662>.  Satsgräns Före punkt  

<0.10.455>pett Satsgräns Efter punkt  

<0.01.707> Ordintern+red   

<BACKSPACE>son     

<0.03.670> Ord+red   

<0.01.034>    

<LEFT8>    

<0.01.140>    

<RIGHT2>    

<0.01.022>    

<SHIFT+BACKSPACE>P    

<0.01.306>    

<0.03.228> Övrigt   

<RIGHT6>o    

<0.02.563>c ordintern   

<0.01.929>h  ordintern   

<0.03.519>Fi övrigt   

<0.01.878>d ordintern   

<0.01.032>u    

<0.02.524>s ordintern   

<0.04.688> Ord+red   

<0.01.066>    

<LEFT3>n    

<0.01.013>    

<RIGHT4>     

<0.01.976>h övrigt   

<0.03.765>ä ordintern   

<0.01.115>l    

<0.04.925>ps ordintern   

<0.01.317> åt med     

<0.01.721>och  övrigt   

<0.11.224>k övrigt   

<0.01.374>ratta    

<0.02.005>. Satsgräns Före punkt  

<0.01.852> Satsgräns Efter punkt  

<BACKSPACE>,    

<0.05.272>så Satsgräns Efter komma  

<0.02.302>  övrigt   

<0.01.208>och    

<0.05.615> övrigt   

<BACKSPACE7>     

<0.01.123>och    

<0.01.062>     

<0.01.893>så övrigt   

<0.04.488>.  Satsgräns Före punkt  

<0.03.903>Fi Satsgräns Efter punkt  

<0.01.617>n ordintern   

<0.01.074>d    

<0.01.546>u ordintern   

<0.01.624>s lä ordintern   

<0.01.153>ng    

<0.01.972>st till  ordintern   

<0.03.175>hö övrigt   

<0.04.966>get ordintern   

<0.01.329>    

<BACKSPACE>r    

<0.05.639>  Övrigt   

<0.01.979>s övrigt   

<0.01.672>itter och v ordintern   

<0.01.327>äntar     

<0.01.508>på att  övrigt   
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<0.03.260>köt övrigt   

<0.03.158>b ordintern   

<0.03.606>ullen ordintern   

<0.03.037>  övrigt   

<0.01.635>s övrigt   

<0.01.068>ka     

<0.01.032>vä    

<0.04.067>xa ordintern   

<0.01.833>. Satsgräns Före punkt  

<0.06.933>  Satsgräns Efter punkt  

<0.01.296>I    

<0.05.941>ba övrigt   

<0.02.606>c ordintern   

<0.01.629>k  Ordintern   

<0.03.136>r Ordintern   

<0.02.526>u Ordintern   

n    

    

<0.01.460>den    

<0.03.197> Ord+red   

<LEFT8>    

<BACKSPACE>    

<RIGHT>    

<LEFT3>     

<RIGHT11>    

<0.01.054>    

<LEFT6>    

<0.01.258>    

<BACKSPACE>    

<0.01.296>    

<RIGHT7>     

<0.13.452>s övrigt   

<0.01.329>yns     

<0.01.377>det     

<0.02.747>f övrigt   

<0.02.526>j ordintern   

<0.01.153>äril    

<0.01.758>a ordintern   

<0.01.158>r,    

<0.08.232> övrigt   

<0.03.546> övrigt   

<BACKSPACE9>kor    

<0.01.617>,  övrigt   

<0.01.338>en     

<0.01.292>f    

<0.01.241>jä    

<0.01.762>ril ordintern   

<0.02.221>,  övrigt   

<0.01.039>en     

<0.02.495>t övrigt   

<0.01.070>rolls    

<0.01.496>l    

<0.01.153>ända    

<0.01.702>  övrigt   

<0.01.470>    

<BACKSPACE>,     

<0.05.363>ett b Övrigt   

<0.01.636>i ordintern   

<0.06.837>  övrigt   

<0.04.638> övrigt   

<BACKSPACE>, ma    

<0.01.201>r    

<0.01.023>k    

<0.01.490> och    

<0.01.534>  övrigt   

<0.01.465>s    

<0.01.410>kogar    

<0.01.831>. Satsgräns Före punkt  

<0.08.634> Satsgräns Efter punkt  

<0.01.170>    

<LEFT12>.     

<0.01.852>en  Satsgräns Efter punkt  

<0.01.420>li    
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<0.02.782>t Ordintern   

<0.01.027>en    

<0.02.352>  övrigt   

<0.08.443>st Övrigt   

<0.09.162>u Ordintern   

<0.01.536>ga Ordintern   

<0.01.392>    

<RIGHT12>    

<0.22.938> övrigt   

<END SCRIPTLOG>    

Bilaga 2. Ett exempel på hur de färdigkodade texterna ser ut. Samma skribent och text som i 

bilaga 1. (hd25fb) 

 

  hd1 hd2 hd3 hd4 hd5 hd6 hd7 hd8 hd9 hd10 hd11 medel 

Satsgräns total 36 41 30 37 28 16 21 25 37 11 44 29,63636 

efter komma 2 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0,727273 

efter punkt 14 22 19 13 17 5 0 9 10 5 19 12,09091 

före komma 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0,545455 

före punkt 12 8 0 11 4 9 0 9 4 5 11 6,636364 

utan markör 7 8 4 13 5 2 21 7 21 1 13 9,272727 

S.övrigt 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0,363636 

distansredigering 0 6 0 2 2 3 7 12 0 4 7 3,909091 

ord+red 6 4 3 1 6 5 5 12 8 16 5 6,454545 

ordintern 66 6 0 14 2 2 6 40 43 9 24 19,27273 

ordintern+red 4 2 0 0 6 1 3 10 2 2 2 2,909091 

övrigt 102 104 82 84 89 35 49 112 75 52 70 77,63636 

summa 214 163 115 138 133 62 91 211 165 94 152 139,8182 

Bilaga 3. Antal pauser, 15-åringar 

 

  ud1 ud2 ud3 ud4 ud5 ud6 ud7 ud8 ud9 ud10 ud11 medel 

Satsgräns total 44 40 53 41 69 24 37 27 36 45 34 40,90909 

efter komma 13 0 1 0 4 3 0 0 3 0 1 2,272727 

efter punkt 13 16 33 13 31 7 23 14 9 28 14 18,27273 

före komma 7 4 6 2 6 0 1 2 11 2 3 4 

före punkt 6 12 9 10 6 5 4 5 11 8 13 8,090909 

utan markör 5 6 4 16 17 9 9 6 2 7 3 7,636364 

S.övrigt 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0,636364 

distansredigering 8 6 2 3 2 6 7 3 1 0 0 3,454545 

ord+red 2 1 4 1 2 5 8 6 1 5 0 3,181818 

ordintern 7 13 11 15 7 8 8 22 3 32 10 12,36364 

ordintern+red 0 2 2 2 3 0 3 1 0 2 4 1,727273 

övrigt 123 90 57 68 124 66 75 89 58 122 44 83,27273 

summa 184 152 129 130 207 109 138 148 99 206 92 144,9091 

Bilaga 4. Antal pauser, vuxna 
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  hd1 hd2 hd3 hd4 hd5 hd6 

satsgräns 170,124 282,142 287,983 522,011 187,24 95,224 

efter komma 8,066 2,399 21,681 0 0 0 

efter punkt 82,698 172,445 239,12 373,464 150,888 23,402 

före komma 5,009 32,819 8,905 0 0 0 

före punkt 37,544 42,245 0 97,155 13,041 65,648 

utan markör 36,807 32,234 16,339 51,392 18,97 6,174 

S.övrigt 0 0 1,938 0 4,341 0 

distansredigering 0 36,207 0 54,866 9,783 7,857 

ord+red 23,41 12,323 8,241 3,754 15,427 18,32 

ordintern 180,79 14,642 0 30,097 4,282 6,674 

ordintern+red 6,905 6,325 0 0 13,464 2,414 

övrigt 459,925 534,543 352,841 259,747 389,699 131,845 

summa 841,151 886,182 649,065 870,475 619,895 262,334 

 

  hd7 hd8 hd9 hd10 hd11 medel 

satsgräns 168,41 229,737 253,161 249,302 502,444 267,9798 

efter komma 0 0 9,036 0 0 3,743818 

efter punkt 0 136,788 108,867 162,631 246,784 154,2806 

före komma 0 0 2,287 0 0 4,456364 

före punkt 0 57,272 16,92 76,091 157,943 51,25991 

utan markör 168,41 35,677 116,051 10,58 94,342 53,36145 

S.övrigt 0 0 0 0 3,375 0,877636 

distansredigering 49,757 54,886 0 8,428 29,95 22,88491 

ord+red 11,502 38,911 21,316 204,218 11,964 33,58036 

ordintern 11,503 87,012 97,821 23,198 54,862 46,44364 

ordintern+red 6,014 21,97 5,391 10,694 3,469 6,967818 

övrigt 185,811 798,702 397,181 982,709 364,775 441,6162 

summa 432,997 1231,218 774,87 1478,549 967,464 819,4727 

Bilaga 5. Paustid, 15-åringar 

  ud1 ud2 ud3 ud4 ud5 ud6 

satsgräns 381,552 391,181 435,36 167,064 337,818 250,385 

efter komma 157,207 0 11,366 0 9,477 20,382 

efter punkt 147,299 233,173 316,974 36,1 192,575 106,695 

före komma 26,907 15,04 18,836 3,807 32,229 0 

före punkt 28,429 102,164 64,684 63,823 13,988 31,085 

utan markör 21,71 33,018 23,5 63,334 64,52 92,223 

S.övrigt 0 7,786 0 0 25,029 0 

distansredigering 91,999 60,962 3,551 43,737 3,322 82,412 

ord+red 9,323 1,914 6,761 3,89 3,819 25,598 

ordintern 15,226 28,585 24,427 34,773 15,244 20,44 

ordintern+red 0 5,523 4,379 4,439 8,726 0 

övrigt 865,952 642,955 210,294 249,942 451,049 673,497 

summa 1364,052 1131,12 684,772 503,845 819,978 1052,332 
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  ud7 ud8 ud9 ud10 ud11 medel 

satsgräns 170,169 187,206 184,035 293,444 293,32 281,0485 

efter komma 0 0 6,873 0 1,808 18,82845 

efter punkt 124,323 120,513 64,835 223,581 158,539 156,7825 

före komma 2,689 9,614 59,231 5,805 14,328 17,13509 

före punkt 12,583 18,601 47,196 24,624 109,743 46,99273 

utan markör 30,574 38,478 5,9 39,434 8,902 38,32664 

S.övrigt 0 0 0 0 0 2,983182 

distansredigering 18,769 6,313 4,207 0 0 28,66109 

ord+red 21,368 13,533 2,054 9,894 0 8,923091 

ordintern 15,874 48,032 6,413 66,425 21,869 27,028 

ordintern+red 8,816 2,446 0 5,653 12,99 4,815636 

övrigt 286,5 369,973 238,941 416,409 228,578 421,2809 

summa 521,496 627,503 435,65 791,825 556,757 771,7573 

Bilaga 6. Paustid, vuxna 

 


