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Abstract 

This thesis concerns the relationship between grammar education and writing. This is 

approached in two ways, which are expressed in the two research questions. They are as 

follows: Does grammar education improve students texts and does grammar education affect 

students writing processes. The method used to investigate the research questions, is an 

elicitation task which has generated texts from university students. The students were divided 

into two groups. Firstly, both groups wrote one text. Secondly one of the two groups took a 

course in traditional grammar. After the grammar course, everyone wrote a second text. The 

texts were then evaluated to see whether any improvement had taken place. The overarching 

hypothesis was that more students in the group which undertook grammar education would 

have developed their texts, than students in the group who had not received grammar 

education. During the elicitation the students writing process was monitored in ScriptLog so 

that their writing process could be examined. The result showed that the students who took 

the grammar course improved more in some, but not all, aspects of text quality. Furthermore, 

the analysis of the ScriptLog files showed that students in no significant way change their 

writing process after they have received grammar education.  
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Tack 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de studenter som skrev texterna som utgör 

materialet i denna uppsats. Era texter var inte bara nödvändiga för uppsatsen, utan de var även 

väldigt givande att läsa, dels för att de lärde mig massor om spårvagnsbygge och elcyklar, 

dels för att de många gånger var roliga och bra skrivna. Ni är alla fantastiska.   

Vidare vill jag också tacka den som i uppsatsen kallas för Språkkonsulten. Tack Andy för att 

du tog dig tid att bedöma materialet. Men ett ännu större tack för att du alltid stöttar mig och 

finns som bollplank när jag fastnar. Din hjälp är alltid ovärderlig.  

Till sist vill jag naturligtvis också tacka min handledare Gunlög. Varje gång det har känts 

tråkigt eller jobbigt att fortsätta skriva har våra handledarmöten alltid peppat mig och gett ny 

energi.  

Tack.   
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1. Inledning 

Under några år har det pågått en debatt om huruvida svenska studenters skrivförmåga är 

tillräcklig. Debatten blossade upp 2013 då lärare från Uppsala och Linköpings universitet 

publicerade en debattartikel i Uppsala nya tidning. I den skrev de bland annat följande om 

studenternas skrivförmåga: ”Den grammatiska förmågan är ytterst begränsad och ligger 

ibland på en nivå som gör studenternas utsagor direkt obegripliga” (Enefalk m.fl. 2013). 

Formuleringen är intressant eftersom den förutsätter att grammatiska förmågor har en 

inverkan på hur studenten uttrycker sig i skrift. Men huruvida det föreligger ett sådant 

samband är högst oklart och har länge varit föremål för diskussion bland akademiker.  

Teleman (1991:120) skriver att människor inte behöver grammatik för att kunna uttrycka sig 

korrekt i skrift. Dock menar han att ”grammatisk kunskap på ett indirekt sätt kan vara en 

tillgång vid skrivning” (1991:120). Hans resonemang går ut på att grammatikundervisning 

kan ge en förståelse för ”språkets uttryckssida” (Teleman 1991:120), vilket skulle förenkla för 

skribenten att välja vilka formuleringar som lämpar sig bäst vid en given situation. Hertzberg 

(1995:100) menar däremot att det inte föreligger något samband mellan skrivfärdigheter och 

grammatikundervisning över huvud taget. Vidare gör Andrews et al (2006:51) en 

litteraturstudie där de kartlägger vilken tidigare forskning som finns om sambandet mellan 

grammatikundervisning och skrivande. I den framgår inget tydligt samband mellan skrivande 

och grammatikundervisning, men de är noga med att understryka vikten av ytterligare 

forskning på ämnet. Jag går igenom den tidigare forskningen mer noggrant i kapitel 2.  

Mot bakgrund av att tidigare forskare i ämnet å ena sidan är oense om huruvida det över 

huvud taget finns ett samband mellan skrivande och grammatikundervisning, å andra sidan 

ense om att det krävs mer forskning på området, är det av intresse att återvända till ämnet och 

undersöka det igen. Den tidigare forskning utgår, av nödvändighet, från olika syn på ämnet 

grammatik eftersom det finns många olika typer av grammatikundervisning. Detta gör det 

svårt att på ett rättvisande sätt jämföra tidigare forskning, vilket även Andrews et al (2006) är 

inne på i litteraturstudien. Detta gör att jag valt att lägga upp föreliggande studie på ett 

tämligen förbehållslöst sätt. Därför kommer jag under 4.4. Analysmetod att lägga fram ett 

antal antaganden om vad grammatikundervisningen kan förbättra i skribenternas texter och 

skrivprocesser. Antagandena kommer att förankras i den syn på text jag lägger fram i 

teorikapitlet. Just eftersom den tidigare forskning tycks relativt oense om sambandet mellan 

grammatikundervisning och skrivande vill jag undersöka alla aspekter jag anser möjliga att 
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kunna förbättras av grammatikundervisning. Detta leder till att en del av de antaganden jag 

lägger fram skulle kunna verka något tunna, men som Teleman (1991:120) skriver 

”grammatisk kunskap [kan] på ett indirekt sätt […] vara en tillgång vid skrivning”. Därför 

finner jag det lämpligt att testa så många antaganden om grammatikundervisning påverkan på 

skrivande som möjligt.  

Syftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka om grammatikundervisning förändrar 

studenters skrivande. Syftet är egentligen tvådelat, ty skrivande kan undersökas ur två 

perspektiv. Det ena perspektivet är ett produktperspektiv. I det första perspektivet ska jag 

undersöka studenters texter och värdera dem. Det andra perspektivet är ett processperspektiv, 

i vilket jag ska undersöka vad som faktiskt sker när studenterna skriver. För att uppnå dessa 

syften ska jag försöka svara på följande frågor:  

• Producerar studenter bättre texter efter att de har fått grammatikundervisning och i så 

fall på vilket sätt? 

• Förändras studenters skrivprocess efter att de har fått grammatikundervisning och i så 

fall hur? 

Dessa frågor ska jag besvara genom att jämföra texter från två grupper studenter. Studenterna 

i dessa grupper har skrivit två texter var med ungefär en månads mellanrum. När de skrev den 

första texten hade ingen i de två grupperna läst grammatik på universitetsnivå. När de skrev 

den andra texten hade studenterna i den ena gruppen läst grammatik. Studenternas texter utgör 

mitt material som i denna uppsats kommer att analyseras för att försöka svara på den första 

frågan. Studenterna i de två grupperna skrev texterna i ScriptLog, ett 

tangentbordsloggningsprogram. Inspelningarna som detta program har genererat utgör 

materialet som ska analyseras för att besvara min andra fråga.  

Jag hoppas med denna uppsats kunna bidra till kunskapen om relationen mellan 

grammatikundervisning och skrivande. Dessutom vill jag med denna uppsats utveckla 

debatten om studenters skrivande mot att fokusera på hur studenters skrivförmåga kan 

förbättras istället för att blott hävda att den är otillräcklig. 

1.1. Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Efter detta inledande kapitlet där bakgrunden och syftet med 

uppsatsen presenteras, kommer kapitel 2. som behandlar tidigare forskning om ämnet 
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grammatik och skrivande. Därefter följer ett teorikapitel (3.) som beskriver vilken syn på text 

som uppsatsen utgår från och en genomgång av relevanta begrepp gällande textforskning. I 

samma kapitel kommer också modeller om skrivprocessen att presenteras. Därpå följer kapitel 

4. i vilket jag presenterar det material som analysen utgår ifrån samt hur detta material samlats 

in och hur det analyseras. I kapitel 5. presenterar jag de resultat jag kommit fram till. I det 

sista kapitlet (6.) förs en diskussion om resultaten och relaterar dem till frågeställningen som 

presenterats ovan samt förslag om vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning om grammatik och skrivande 

Begreppet grammatik kan syfta till olika saker. Chomsky & Halle beskriver det som att 

grammatik kan förstås som den lingvistiska teori som syftar till att beskriva ett språk; men det 

kan också förstås som den inneboende kompetens som modersmålstalare besitter (Boström 

2004:23). Platzack (2009) använder begreppen inre grammatik och yttre grammatik för att 

beskriva dessa olika betydelser av grammatik. Den inre grammatiken är den språkkänsla för 

regler och principer som en modermålstalare behärskar redan vid tre års ålder (Platzack 

2009:2). Den yttre grammatiken är de explicita regler som finns nedskrivna i grammatikor. I 

denna uppsats ska grammatik förstås som det senare. Med grammatik menar jag således 

lingvistiska teorier som beskriver språket. Grammatikundervisning syftar alltså till att lära 

eleverna att beskriva språket (i det här fallet svenska) med teoretiska begrepp. Det bör också 

påpekas att grammatikundervisningen, som utgör variabeln i föreliggande studie, inte går 

igenom alla grammatiska teorier. Det är snarare fråga om vad Platzack (2009) kallar 

traditionell grammatik. Traditionell grammatik är en uppsättning begrepp som syftar till att 

klassificera olika språkliga funktioner och uttryck (Platzack 2009:21). Enkelt uttryckt förser 

grammatikundervisning studenterna med ett metaspråk för att kunna beskriva svenskan. 

Hur kunskap om metaspråk hänger ihop med skrivförmåga har länge varit en debatterad fråga. 

Som jag nämner i inledningskapitlet finns det de som anser att grammatikundervisning har en 

positiv effekt på skrivande och de som anser att grammatikundervisning inte har någon effekt 

alls på skrivande. Det finns också de som menar att grammatikundervisning i värsta fall kan 

skada skrivförmågan. Till exempel menar Broady (1998) att grammatikundervisningens 

största funktion är att lära elever att de inte kan lära sig grammatik och således positionera 

elever som smarta kontra dumma.   

Vad finns det då för tidigare forskning kring ämnet? Hertzberg (1995) tar upp ett antal 

undersökningar som har gjorts om förhållandet mellan grammatikundervisning och 

språkfärdighet. Undersökningarna hon tar upp är utförda i engelskspråkiga kontexter och den 

senaste är från 1986 (Hertzberg 1995:98–108). Hertzberg skriver att ”[o]veralt er 

konklusjonen den samme: grammatikk har ingen påvisbar effekt på elevenes skriveferdighet” 

(1995:100).  

En annan litteraturstudie om grammatikens effekter på skrivande utförs av Andrews et al 

(2006). De väljer ut elva studier som bedöms att hålla en medelhög till hög kvalitet och går 
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igenom dessa. Studierna som de går igenom använder olika metoder, undersökningsobjekt 

och teoretiska utgångspunkter. Alla undersökningar som de går igenom är likt Hertzbergs 

genomgång från engelskspråkiga kontexter och den senaste är från 1982. De kommer fram till 

att det inte finns någon studie som visar på att traditionell grammatikundervisning eller 

transformationsgrammatisk undervisning har en signifikant effekt på elevers skrivförmåga 

(Andrews et al 2006:51). Det finns dock en studie (Bateman & Zidonis 1966) som visar på ett 

samband mellan generativ grammatikundervisning och meningars syntaktiska kvalitet. 

Relativt sett har denna studie dock ett lägre bevisvärde enligt Andrews et al (2006:47). Det 

framgår tyvärr inte av Andrews et al (2006) studie vad skillnaden i transformationsgrammatik 

och generativ grammatik skulle innebära i de olika studierna.  

Andrews et al (2006:51) slutsats är att det inte går att säga att grammatikundervisning har 

någon effekt på skrivförmågan, men heller inte att ett sådant samband kan uteslutas. Denna 

studie är dock gjord i en engelskspråkig kontext och författarna själva menar att det är osäkert 

huruvida resultaten kan generaliseras till andra länder och språkkontexter.  

En studie som har utförts i svenska förhållanden presenteras i Ulla Ekvalls artikel Grammatik, 

textanalys och skrivundervisning (1997). Hon undersöker hur texter som är skrivna av elever i 

årskurs 6 påverkas av vad hon kallar grammatisk textanalys (Ekvall 1997:82). Hon undersökte 

tre olika klasser varav två stycken arbetade med en grammatisk textanalys innan de skrev 

texter. Dessa kallar hon försökselever. Den grammatiska textanalysen bestod av att urskilja 

ordklasserna substantiv, adjektiv och verb för att sedan diskutera hur dessa kan användas i 

olika typer av beskrivningar. Ekvall jämför sedan åtta texter skrivna av elever som har 

analyserat texter grammatiskt med åtta texter skrivna av elever som inte analyserat texter 

grammatiskt. Ekvall kommer fram till att den grammatiska textanalysen har haft en viss effekt 

på eleverna. Försökseleverna har använt en större andel substantiv än kontrolleleverna. Dessa 

substantiv är dessutom oftare långa och återfinns ”i positioner där de inte är direkt 

nödvändiga” (Ekvall 1997:91). Försökseleverna har använt färre verb än kontrolleleverna. 

Ekvall skriver att försökseleverna har använt mera beskrivande verb, vilket också kan förklara 

varför de är färre. Också vad gäller adjektiv verkar försökseleverna vara mer medvetna än 

kontrolleleverna. Ekvall skriver att försökseleverna använt adjektiv som framförställda 

attribut i högre utsträckning än kontrolleleverna och att adjektiven hos försökseleverna är 

ovanligare. Ekvalls slutsatser blir att försökselevernas texter är bättre än kontrollelevernas.  
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Ekvalls studie är intressant eftersom den tyder på att eleverna i årskurs 6 kan omsätta sin 

kunskap om ordklasser i praktiken när de skriver. Dock bör det påpekas att den 

grammatikundervisning eleverna får är utformad för att arbeta med texter specifikt. Huruvida 

det kan sägas vara traditionell grammatikundervisning är således oklart.  

Sammanfattningsvis menar de flesta som skrivit om ämnet att det inte finns något empiriskt 

underlag för att grammatikundervisning skulle förbättra skrivförmågan. Men alla som nämns 

ovan anser också att mer forskning behövs. Den enda som anser sig ha hittat en påvisbar 

effekt på elevers skrivförmåga är Ekvall. Det är också intressant med tanke på att det är den 

enda undersökningen som är utförd i en skandinavisk kontext, vilket delvis möter de andra 

författarnas reservationer om att deras genomgångar inte nödvändigtvis kan generaliseras till 

andra språk. Hertzberg (1995:102) tar upp att elever som talar språk som till exempel har ett 

rikt böjningssystem kan gagnas mer av grammatikundervisning än elever som talar språk med 

få böjningsändelser, så som engelskan. En annan aspekt på varför det kan vara svårt att 

generalisera resultaten i studierna Hertzberg skriver om, är att grammatikundervisningen – 

eller för den delen undervisning i stort – skiljer sig beroende på vilka länder den bedrivs i. 

Denna reservation tas även upp av andra forskare (jfr. Andrews et al 2006).   
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3. Teori 

Teorikapitlet har två huvudfokus. Det första behandlar frågan vad text är. Här presenterar jag 

den syn på produkten – det vill säga texten – som kommer till uttryck i denna uppsats. Jag 

aktualiserar perspektiv på text som blir relevanta för att kunna tala om vad som gör en text 

bra. Det andra fokuset för detta kapitel är skrivprocessen. Här presenterar jag de modeller och 

den forskning som jag utgår från gällande skrivprocessen.  

3.1. Vad är text? 

För att kunna svara på vad som gör en text bra, behöver textbegreppet först definieras. 

Möjligen är det svårare än vad det kan verka. Det visar sig inte minst om man läser i olika 

hand- och läroböcker om ämnet text och textanalys. Melin (2009:11) skriver till exempel att 

begreppet text spänner över en oöverskådlig mängd data, vilket innebär att textanalys inte är 

en typ av metod utan flera. Svensson & Karlsson (2012:6) skriver att ”det inte finns något 

entydigt svar på [frågan om vad text är]”. Vidare närmar sig Hellspong & Ledin (1997:30) 

frågan genom att visa på ett exempel på en text och därifrån beskriva texters olika egenskaper.  

I denna uppsats kommer jag närma mig frågan i enlighet med Hellspong & Ledin (1997). Jag 

kommer således att beskriva olika aspekter av texter som blir relevanta för att kunna bedöma 

texter. Detta beror på att syftet med uppsatsen är att hitta sätt att beskriva mitt textmaterial i 

ett normerande perspektiv.  

Vissa teoretiska inriktningar har en väldigt bred syn på vad en text är. För uppsatsens syften 

krävs dock inte en lika inkluderande syn på text. Mitt material består av skrivna texter som 

alla är producerade i en liknande kontext. Detta gör att synen på text i denna uppsats inte 

behöver inkludera muntliga eller multimodala texter. Det är viktigt att poängtera att de olika 

aspekter som tas upp nedan inte ska ses som hierarkiska där en är viktigare än en annan utan 

snarare som komplementära.  

3.1.1. Sammanhängande 

I uppsatsen utgår jag från att en text är flera betydelsebärande meningar som har en sådan 

relation till varandra att de tillsammans skapar en delvis ny helhetsbetydelse. Gunnarsson 

(1989) för ett resonemang som stöder synen på text som en ny betydelsebärande enheten som 

skiljer sig från sina beståndsdelar. Gunnarsson (1989:111) stöder denna syn på text i två 

undersökningar. Den ena undersökningen utfördes av Barlett (1932) (refererad i Gunnarsson 
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1998). Barlett fann att människor som hörde en berättelse om för dem okända kulturella 

fenomen kunde återge berättelsen flera år senare med samma huvudlinje, men där de okända 

kulturella fenomenen hade bytts ut mot andra kulturella fenomen som återfanns i 

återberättarens egna kultur (Gunnarsson 1989:111).  

Den andra undersökningen Gunnarsson använder för att stödja sitt resonemang är genomförd 

av Luria (1979). Han undersökte patienter med skador i vänstra hjärnhalvan och fann att de 

kunde återberätta en historias generella innebörd trots att orden i berättelsen ofta bytts ut till 

oigenkännlighet (Gunnarsson 1989:111–112). Luria undersökte också patienter med skador 

på andra delar av hjärnan; de återgav en historia med samma ord som använts när de hört den, 

men kunde inte skapa samma generella innebörd av vad historian betydde (Gunnarsson 

1989:112). Mot bakgrund av dessa undersökningar menar Gunnarsson (1989:112) att texten 

helhet är något annat än dess delar. Detta gör min inledande beskrivning av text, som flera 

betydelsebärande meningar som tillsammans skapar en delvis ny helhet, relevant. Enkvist 

(1974:174) har en liknande ingång till text och kallar studiet av meningarnas relation till 

varandra för textlingvistik.  

Inom textlingvistiken finns det flera begrepp som blir relevanta i denna uppsats avseende 

aspekten sammanhängande. Begreppen används dock sällan med konsekvens och samma term 

betyder olika saker i olika traditioner. Den övergripande termen jag använder i denna uppsats 

för att referera till meningars relation till varandra är textbindning. Detta begrepp använder 

också Hellspong & Ledin (1997:45–46). Två typer av textbindning kommer att bli relevanta: 

kohesion och koherens. Begreppen används på olika sätt i litteraturen. Gunnarsson (1989:113) 

använder till exempel bara koherens som en synonym till sammanhängande. Enkvist 

(1974:201) gör på ett liknande sätt men menar dessutom att en mer koherent text är mer 

meningsfylld, det vill säga att ju tydligare en text hänger ihop ju mer information innehåller 

den. Nyström (2001) beskriver begreppen som att ”koherens är de djupt liggande 

innehållssamband som bildar texten medan kohesion är de lokala sambandsmekanismer som 

uttrycker samband på textytan” (Nyström 2001:11). Grimes (1975:272) skriver att kohesion 

har att göra med huruvida informationen i satserna är känd eller okänd. Detta kan jämföras 

med begreppen tema och rema (från Gunnarsson 1989:113). Slutsatsen av denna genomgång 

är att det föreligger en viss begreppslig förvirring. Begreppen koherens och kohesion kommer 

här att användas som överordnande andra textbindningsbegrepp, varför jag låter dessa andra 

begrepp utgöra grunden till hur jag definierar koherens och kohesion. Begreppen förklaras 

mer ingående efter att jag har gått igenom de textbindningsbegrepp jag baserar min definition 
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av koherens och kohesion på. Men kort sammanfattat använder jag koherens för att beskriva 

formmässiga sambandsmarkörer och kohesion för att beskriva en texts innehållsliga samband.  

De textbindningsbegrepp som presenteras här utgår från Hellspong & Ledin (1997). Andra 

källor använder delvis andra begrepp, och i de fall det blir relevant kommer jag att hänvisa till 

dessa. De textbindningsbegrepp som blir aktuella för denna uppsats är tematisk bindning, 

referensbindning, konnektivbindning och retorisk bindning.  

Tematisk bindning innebär att texten hänger ihop genom att växelvis hänvisa framåt och 

bakåt (jfr Enkvist 1974, Gunnarsson 1989, Hellspong & Ledin 1997 och Nyström 2001). Det 

som hänvisar bakåt brukar betecknas som meningens tema och det som hänvisar framåt 

brukar betecknas som meningens rema (Hellspong & Ledin 1997:84). De exakta 

definitionerna för tema respektive rema är också omdiskuterade, vilket tas upp av både 

Gunnarsson (1989:113) och Enkvist (1974:182). För uppsatsens syften är dock beskrivningen 

jag ger i början av detta stycke tillräcklig. Men för att tydliggöra vad det innebär kommer här 

ett exempel taget från Gunnarsson (1989:114): 

(1) I rabatten fanns en mängd vackra blommor. Rosorna var höga och solgula.  

I den första meningen i exemplet ovan utgör ”rabatten” meningens tema medan resten av 

meningen utgör meningens rema. I den påföljande meningen blir ”Rosorna” som syftar 

tillbaka på ”vackra blommor” meningens tema medan ”höga och solgula” blir denna menings 

rema. Således blir det som hänvisar tillbaka tema och det som hänvisar framåt rema.  

Exempel (1) leder även in på nästa begrepp jag ska ta upp nämligen referensbindning. 

Referensbindning innebär att en text innehåller ord som refererar till samma företeelse 

(Hellspong & Ledin 1997:81). I exempel (1) ovan beskriver ”vackra blommor” och 

”Rosorna” samma företeelse; de har således samma referent. Referensbindning kan se ut på 

lite olika sätt. Till exempel kan ett substantiv bytas ut till ett pronomen blomman – den eller 

som i exemplet ovan då ett allmänt ord byts ut till ett mer specifikt: blommorna – Rosorna.  

Nästa textbindningsbegrepp är konnekitivbindning. Det innebär ord som uttrycker något 

sorts förhållande mellan satser eller meningar (Hellspong & Ledin 1997:88). Hellspong & 

Ledin (1997:88) tar upp fyra olika typer av konnektivbindningar; de kan vara additiva, 

temporala, adversativa eller kausala. Additiva konnektiver är ord som signalerar ett tillägg till 

vad som redan uttryckts, exempelvis och. Temporala konnektiver signalerar tidsrelationer, 



15 
 

exempelvis då. Adversativa konnektiver signalerar någon form av motsättning, exempelvis 

men. Kausala konnektiver signalerar ett orsak-verkan-samband, exempelvis därför.  

Till sist finns det också ett textbindningsbegrepp som Hellspong & Leding (1997:93) kallar 

retorisk bindning. Det innebär att texten nyttjar någon form av stilgrepp för att binda 

samman meningar. Det finns flera olika stilgrepp som skulle kunna fungera som retorisk 

bindning; ett typexempel är allitteration. Allitteration innebär att texten upprepar ord som 

börjar på samma bokstav flera gånger (Hellspong & Ledin 1997:94). Allitteration skapar en 

effekt på läsaren att orden hör ihop, vilket får denne att leta efter samband där det annars kan 

vara svårt att se dem. Jämför exemplen barn, böcker, bänkar med det inte lika iöronfallande 

unga, textsamling, möbler. Antagligen leder det förra exemplet tankarna till en skolkontext 

och skapar således ett samband mellan de tre orden, medan det senare är svårare för läsaren 

att finna samma samband i.  

Efter genomgången av dessa fyra textbindningsbegrepp återvänder jag nu till definitionen av 

de övergripande begreppen koherens och kohesion. Till kohesion räknar jag tematisk 

bindning och referensbindning. Detta beror på att dessa bindningstyper har att göra med en 

texts innehållsliga samband. Kohesion blir således en texts innehållsliga samband. 

Konnektivbindningar och retoriska bindningar har att göra med textens form; dessa inordnar 

jag under begreppet koherens. Koherens blir således textens språkligt uttryckta relationer. 

Koherens och kohesion kommer jag att använda senare i texten för att bedöma en texts 

kvaliteter.  

En text kräver alltså både koherens och kohesion. Men en text kan ha olika hög grad av 

koherens eller kohesion, vilket i sin tur innebär alltså att en text kan vara mer eller mindre 

sammanhängande.   

3.1.2. Kommunikativa 

Ytterligare ett intressant perspektiv på text som blir relevant inom ramen för denna uppsats är 

det som Bachtin (1986) föreslår. Bachtin (1986:104–105) menar att texten är dialogen mellan 

avsändaren och mottagaren. En text vill alltså förmedla något; texter är meningsförmedlare. 

Men en text måste ofrånkomligen tolkas mot bakgrund av sin omgivning och de texter som 

kommit innan den (Bachtin 1986:105). Dialogen går alltså från avsändaren till mottagaren 

men färgas av den kontext som den befinner sig i. Vem avsändaren är och hur många 
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mottagare det finns varierar och är inte alltid tydligt, men det finns alltid en mottagare, varför 

just begreppet dialog är centralt för Bachtin (1986).  

Texter vill alltså kommunicera något eftersom de alltid är i dialog med läsaren. Gunnarsson 

(1982) bygger på detta och utgår från att en text kan vara mer eller mindre funktionell 

beroende på hur väl den är anpassad för mottagaren. Med andra ord är en text mer funktionell 

om det den vill kommunicera är anpassat för mottagaren. Gunnarsson (1982:20) utgår från att 

läsaren har olika mål med sitt läsande. Beroende på vad för mål läsaren har, resonerar 

Gunnarsson (1982:82) att olika typer av textuella aspekter hjälper läsaren olika mycket. Till 

exempel om läsarens mål med läsningen är att memorera textytan blir textuella aspekter så 

som ordsemantik och syntax viktiga (Gunnarsson 1982:82). Vill läsaren efter läsning kunna 

utföra någon form av handling (till exempel överklaga ett beslut) blir textuella aspekter så 

som perspektiv viktigt; andra textuella aspekter så som semantik, syntax eller typografi blir 

sekundära (om än också viktiga) (Gunnarsson 1982:83). Gunnarsson (1982) testar sitt 

resonemang genom att låta en grupp människor läsa en text (medbestämmandelagen) och en 

annan grupp människor läsa en omarbetad version avseende perspektiv av samma text. 

Därefter får de bägge grupperna svara på frågor om texten. På så sätt avgör Gunnarsson 

huruvida de förstår, och i vilken utsträckning de förstår, texten. Gunnarsson (1982:214) finner 

att texter blir mer begripliga om perspektivet ändras för att bättre passa läsarens läsmål.  

Eftersom texter är kommunikation mellan människor som Bachtin (1986) menar och eftersom 

texter kan vara mer eller mindre begripliga som Gunnarsson (1982) visar utgår jag i denna 

uppsats från att texter som är begripligare är bättre. Begriplighet kan ta sig uttryck på många 

sätt i texten dessa kommer jag att diskutera under 4.4.  

3.1.3. Intertextuella 

Texter följer etablerade normer och konventioner som finns i den sociokulturella och 

diskursiva praktik som texten befinner sig i. Fairclough (1995:62) skriver att det är viktigt att 

man förstår den sociokulturella praktik som texten produceras i för att man ska kunna säga 

saker om texten. En sociokulturell praktik kan sägas vara kontexten i abstrakt mening 

(Fairclough 1995:62). Fairclough (1995:58) tar också upp den diskursiva praktiken som 

skiljer sig från den sociokulturella på så sätt att den ligger på en lägre abstraktionsnivå. 

Diskursiva praktiker kan sägas vara de normer och konventioner som finns i relation till 

textskapande och textkonsumerandet (Fairclough 1995:58–59).  
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Ett uttryck för den sociokulturella praktiken kan sägas vara att det finns en särskild skriftnorm 

som skiljer sig från hur språket fungerar när det traderas muntligt. Skriftnormen beror på flera 

olika saker. Dels beror den på att skriftspråket har standardiserats. Standardiseringen är en 

konsekvens av rena tillfälligheter som att en typ av uttryck premieras framför ett annat, men 

också av medveten språkpolitik – till exempel genom utgivning av grammatikor och 

språkvårdsriktlinjer så som Svenska Akademiens grammatik (Teleman m.fl. 1999) och 

Svenska skrivregler (red. Ola Karlsson 2017). Dels beror skriftnormen på skriftens skilda 

villkor gentemot talet. Till exempel produceras och konsumeras skrift inte i samma rum, eller 

tid som texten har producerats i, vilket tal gör (undantaget telefonsamtal och inspelningar). 

Det går inte heller att ändra skrift i realtid som en reaktion på någons verbala eller icke-

verbala invändningar. Dessa faktorer spelar in för att skriften måste utforma sina egna 

konventioner som är skilda från talet. (Språkriktighetsboken Svenska språknämnden 2005:13-

16) För en utveckling av normbegreppet och en problematisering av språkstandardisering se 

Lagerholm (2016).  

Ett uttryck för den diskursiva praktiken kan vara att texter kan kategoriseras i olika genrer. Ett 

begrepp som blir relevant här är intertextualtitet. Fairclough (1995:61) utvecklar begreppet 

och menar att intertextualitet innebär att texter använder sig av andra texter i sin form, det vill 

säga att varje given text innehåller textuella drag från andra texter. Många forskare har försökt 

sammanfatta detta med just begreppet genre, men det finns ingen enhetlig uppfattning om hur 

begreppet genre ska förstås. För denna uppsats syften räcker det dock att skilja mellan 

fiktionsprosa och sakprosa (i likhet med Thelander (1970) i Ledin & Englund 2003:41). 

Thelander (1970) sätter upp en dikotomi mellan de här två texttyperna, men menar samtidigt 

att det inte går att dra någon skarp gräns mellan dem (Ledin & Englund 2003:31). Detta är en 

rimlig utgångspunkt för denna uppsats eftersom den typ av texter som utgör mitt material får 

sägas vara sakprosa. Att Thelanders modell är en dikotomi fungerar också bra sett till mitt 

material eftersom det då kan förklaras att texterna kan vara mer eller mindre sakprosa-aktiga. 

(För en mer nyanserad diskussion av genrebegreppet, se Berge & Ledin 2001.) Texter är alltså 

intertextuella i det att de färgas av texter som kommer innan dem; detta i sin tur gör att texter 

kan delas in i genrer. Hur väl en text följer de etablerade normer som finns i en given genre 

gör att det går att värdera texter i förhållande till sin genre.  

En norm som hör sakprosan till rör till exempel att undvika satsradning. Satsradning är när 

två fullständiga satser endast skiljs åt med ett komma, istället för med stort skiljetecken (till 

exempel punkt) och stor bokstav. I Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden 2005:331) 
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står det att satsradningar är något som ofta förekommer hos oerfarna skribenter. Dock kan 

satsradning ha en stilistisk effekt för att markera att en mening är tätt sammankopplad till den 

föregående (Svenska språknämnden 2005:334). Svenska språknämnden (2005:334) menar att 

det inte finns några skäl att förbjuda satsradning, men de poängterar samtidigt att om 

satsradning används för ofta och utan funktion stör det ofta läsningen. En annan norm som 

kan ses som satsradningens motsats är ofullständiga meningar. Det är en mening som 

markeras grafiskt utan att vara en fullständig sats med subjekt och verbfras1. Svenska 

språknämnden (2005:343) rekommenderar att man ska vara återhållsam med dessa typer av 

ofullständiga meningar. Språknämnden (2005:342) skiljer dock på fragment och andra 

ofullständiga meningar där den förra ska förstås som att det utgör en satsdel i föregående 

grafiska mening. Detta fungerar mindre väl enligt Svenska språknämnden. Övriga typer av 

ofullständiga meningar, som inte fungerar som en satsdel i en annan mening, är inte lika 

problematiska. I denna uppsats skiljer jag också på fragment och andra ofullständiga 

meningar eftersom ofullständiga meningar i högre utsträckning kan fungera som ett stilistiskt 

grepp. Men i likhet med resonemanget om satsradning fungerar både fragment och andra 

ofullständiga meningar sämre om de förekommer ofta och utan tydlig stilistisk funktion. 

3.1.4. Varierande 

Under föregående rubriker har jag redogjort för vad texter är. Under denna rubrik skiftas dock 

fokus något. Här tar jag upp några begrepp som blir relevanta för att kunna bedöma texters 

kvalité, det vill säga att denna rubrik aktualiserar snarare frågan vad som gör en text bra 

istället för vad en text är. Texter varierar på olika sätt, vilka kan fungera olika bra. Westman 

& Hultman (1977) försöker systematisera dessa variationer genom att kvantitativt undersöka 

texter.  

Westman & Hultman (1977) undersöker gymnasietexter för att se vilka kvantitativa mått som 

blir relevanta om man vill säga något om dels hur bra texten är, dels hur texten ser ut. Ett 

sådant mått är OVIX. OVIX-formeln är en matematisk formel som syftar till att undersöka 

hur stor ordvariationen i en text är; det är framtaget specifikt för att kunna jämföra texter 

oberoende av deras längd (Westman & Hultman 1977:56). Formeln ser ut såhär: 𝑉 = 𝑁 (2 −

𝑁𝑘) (Westman & Hultman 1977:264). V är antalet lexikonord som definieras som antalet 

unika ord i en text (Westman & Hultman 1977:264;48) N är antalet löpord i en text; löpord är 

                                                           
1 En fullständig sats definieras här så som det gör i Josefsson (2009:151) som är den bok som grammatikkursen 
som informanterna i föreliggande studie genomgår, baseras på.  
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antalet ord i en text (Westman & Hultman 1977:264;47). Avslutningsvis, k är en konstant och 

OVIX är det omvända förhållandet till konstanten (det vill säga OVIX = 1/k).2 

OVIX-måttet har visat sig korrelera med betyg på gymnasisters uppsatser. ”[Westman och 

Hultman] har nu funnit en tendens inom gymnasistmaterialet: större ordvariation hänger ihop 

med högre betyg” (Westman & Hultman 1977:59). Detta innebär antingen att större 

ordvariation är något som i alla fall lärare på gymnasiet under 70-talet ansåg göra texter 

bättre, eller att större ordvariation korrelerar med någon annan aspekt av text som gör att 

texterna anses bättre (Westman & Hultman 1977:59). Oavsett vilket av de två alternativen, 

just nämnda, som är fallet kan OVIX vara intressant när texters kvalitet ska bedömas.  

Texter varierar också i avseende på korrekthet. Detta skiljer sig från det som togs upp under 

rubriken intertextuella på så sätt att där till exempel en satsradning inte kan betraktas som 

inkorrekt utan bara som ett normbrott, kan andra typer av variationer betraktas som ”fel”. 

Även om detta för Westman & Hultman (1977) ett gott resonemang. Ett ”fel” innebär att en 

text innehåller ett språkligt fenomen som gör något oklart, det vill säga att något uttrycks på 

ett sätt som gör att det finns motstridiga sätt att tolka detta på. Ett fel kan också göra något 

obegripligt (Westman & Hultman 1977:228). Till detta vill jag lägga till att det finns ”fel” 

som varken gör texten oklar eller obegriplig, utan bara i mer eller mindre grad stör läsningen. 

Ett exempel på detta skulle till exempel vara när ett idiomatiskt uttryck skrivs fel (jfr Dra alla 

över en kant). Ett sådant ”fel” gör knappast skribentens intention oklar; inte heller gör det 

texten mer obegriplig. Dock måste det uppmärksammas att sådana här felanalyser kan bidra 

till en orättvisande negativ bild av en text. Westman & Hultman (1977:227) uttrycker det 

såhär ”[D]et är förtjänsterna som gör en text värd att läsa – inte avsaknaden av fel.” Westman 

& Hultman (1977:259–260) finner att det inte finns en tydlig korrelation mellan texter som 

har fått höga betyg och texter som har få fel. Det finns, i deras material, texter som har fått 

låga betyg men som är i stort sett felfria och vice versa. Detta är en utgångspunkt som blir 

intressant i min undersökning eftersom jag kommer att undersöka bland annat hur 

grammatikundervisning påverkar dessa typer av fel.   

3.1.5. Sammanfattning 

Efter genomgången av olika sätt att tänka kring text kan en arbetsdefinition skissas fram. 

Denna definition är på intet sätt heltäckande eftersom den inte inkluderar texter av muntlig 

                                                           
2 OVIX-mått kan räknas ut med hjälp av OVIX-räknare som finns till exempel här:  https://www.lix.se/.  

https://www.lix.se/
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eller multimodala slag, men den är tillräcklig för uppsatsens syften: En text är en samling 

meningar länkade till varandra både till form och innehåll som får sin betydelse dels 

från sin kontext, dels från relationen mellan mottagare och avsändare. Vidare varierar 

texter, trots att det finns särskilda normer för hur en skriven text ser ut som skiljer sig 

exempelvis från hur talat språk ser ut. Texter kan helt enkelt sägas vara mångfacetterade 

och kräver således att de bedöms utifrån många perspektiv. Dessa perspektiv tar sig uttryck i 

texter genom begrepp som textbindning, felanalys, OVIX-mått, begriplighet och normer.  

3.2. Skrivprocessen 

Att studera skrivprocessen är ett relativt nytt fenomen eftersom det först på senare tid funnits 

tillgång till metoder som möjliggör för forskaren att undersöka själva skrivandet, genom till 

exempel tangentbordsloggningsprogram och ögonrörelsemönster (Johansson 2009:3). Dock 

har det länge varit ett område av intresse för många forskare.  

En modell för hur skrivprocessen fungerar föreslogs av Hayes & Flower (1980). Modellen 

består av tre samverkande delar som Hayes & Flower benämner ”uppgiftens omgivning, 

skribentens långtidsminne och skrivprocessen [min översättning]” (1980:10). Modellens 

fokus är själva skrivprocessen, men skribentens långtidsminne och uppgiftens omgivning 

påverkar skrivprocessen på olika sätt (Hayes & Flower 1980:10).  

Uppgiftens omgivning är de förutsättningar som finns utanför skribenten, så som uppgiftens 

ämne, vem skribenten ska skriva för och hur motiverad skribenten är. En viktig aspekt som 

också inkluderas i uppgiftens omgivning är den text som skribenten har producerat upp till en 

given punkt i skrivandet. Skribentens långtidsminne påverkar skrivandet eftersom skribenten 

har tidigare kunskap om ämnet, mottagaren och textmönster. (Hayes & Flower 1980:11).  

Hayes & Flower (1980:11) föreslår att själva skrivprocessen består av tre processer vilka är 

planning (planerande), translating (översättande) och reviewing (granskande). I planerandet 

sätter skribenten upp mål och strategier för att nå dessa målen; dessa processer samverkar 

med skribentens långtidsminne och uppgiftens omgivning (Hayes & Flower 1980:11). 

Översättandeprocessen innebär helt enkelt att skribenten försöker översätta de tankar och 

idéer som har genererats i planerande-stadiet till text (Hayes & Flower 1980:11). Till sist 

innebär granskandet att skribenten läser det hen har skrivit och redigerar saker som hen inte är 

nöjd med (Hayes & Flower 1980:11).  
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Denna modell reviderades senare av Hayes (1996) för att inkorporera fler processer som blir 

aktuella i skrivandet (Johansson 2009:32). Den icke-reviderade modellen är dock tillräcklig 

för uppsatsens syften.  

En annan modell som är intressant att ta upp i relation till skrivprocessen är den som 

presenteras i Bereiter & Scardamalia (1987). De skriver egentligen om två olika modeller, 

knowledge-telling och knowledge-transforming (Bereriter & Scardamalia 1987:5–10). 

Knowledge-telling innebär att en skribent skriver ned den information hen har tillgång till vid 

en given tidpunkt om informationen passar ämnet skribenten skriver om (Bereiter & 

Scardamalia 1987:9). Knowledge-transforming innebär att skribenten har tillgång till 

information på samma sätt som knowledge-telling, men skribenten omstrukturerar denna 

informationen på ett sätt som gör texten sammanhängande; skribenter som nyttjar knowledge-

transforming kan också utgå från det som redan skrivits och utveckla dessa tankar i texten 

(Bereiter & Scardamalia 1987:10).  

Kellogg (2008), återgivet i Johansson (2009:25), utgår från dessa två modeller men lägger till 

ytterligare en, knowledge-crafting (Johansson 2009:26). Detta innebär att skribenten inte 

bara presenterar innehållet på ett sätt som är koherent utan också på ett sätt som kommer 

läsaren till nytta (Johansson 2009:26). Kellogg (2008) föreslår att skribenter som nyttjar 

knowledge-crafting är medvetna om vilka olika tolkningsmöjligheter en viss formulering 

innebär och utifrån det väljer en formulering som passar bäst för textens syften (vilket inte 

nödvändigtvis behöver vara likadana som skribentens syften) (Johansson 2009:26).  

Genom att studera vilka av de processer Hayes & Flower (1980) presenterar som skribenten 

lägger ned mest tid på, kan man avgöra om skribenten bör klassificeras som knowledge-

telling, transforming eller crafting. Johansson (2009) studerar skrivprocessen hos personer i 

olika åldersgrupper. Åldersgrupperna är 10-åringar, 13-åringar, 17-åringar och 

universitetsstudenter (Johansson 2009:47). Skillnaderna i de olika åldersgrupperna visar också 

på vilka skillnader de finns i erfarna och mindre erfarna skribenter, baserat på att 

universitetsstudenter är mer erfarna skribenter än 17-åringar.  

Johansson (2009:88) visar att oberoende av genre skriver universitetsstudenter kortare texter 

än 17-åringar. Dock skriver 10- och 13-åringar mycket kortare texter än både 17-åringar och 

universitetsstudenter (Johansson 2009:88). Vidare märker Johansson (2009:130) ingen 

skillnad i hur mycket människor redigerar beroende på ålder. Detta, resonerar Johansson 
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(2009:130), kan bero på att skribenterna i studien hade en begränsad tid på sig att skriva. 

Johansson skriver att det är rimligt att anta att det hade funnits en skillnad mellan 

universitetsstudenter och 17-åringars redigeringsmängd om de hade fått mer tid på sig 

eftersom de då hade kunnat utföra redigeringar på fras- och ordnivå. Detta antagande baserar 

hon på en tidigare studie som visar att samma mönster som gäller för textlängd också gäller 

för redigeringar (Johansson 2009:130).  

Johansson (2000:246) visar att 10- och 13-åringar redigerar mindre än 17-åringar och 

universitetsstudenter, men att universitetsstudenter redigerar mindre än 17-åringar. Dock sker 

det olika mycket redigeringsarbete på olika ställen hos de olika åldersgrupperna. De två äldre 

grupperna lägger mer tid på redigeringar på ord och fras-nivå, medan det ser ungefär likadant 

ut för alla åldersgrupper vad gäller redigering på stavning och skiljetecken (Johansson 

2000:247–248) Dock är skillnaderna ganska små.  

Johansson (2009) menar att det inte finns någon skillnad mellan hur erfarna och icke-erfarna 

skribenter pausar. Hon resonerar som så att det kan bero på att mer erfarna skribenter sätter 

mer kognitivt krävande mål för sig själva, vilket innebär att de behöver pausa lika mycket 

som icke-erfarna skribenter som inte har lika kognitivt krävande mål (Johansson 2009:173).  



23 
 

4. Material och metod 

Under denna rubrik beskrivs det material som utgör analysunderlaget. Därefter beskriver jag 

mina metoder för insamlandet av materialet. Vidare beskrivs designen på det experiment som 

utfördes för att jag skulle få ett material som går att jämföra med avseende på variabeln 

grammatikundervisning. Hur den grammatikundervisningen sett ut återges också i korthet här. 

Därefter följer en beskrivning av programmet ScriptLog som möjliggör analys av 

skribenternas skrivprocess. I detta kapitel ges även en relativt utförlig beskrivning av 

analysmetoden, det vill säga på vilka grunder bedömningen av texterna baseras. Till sist för 

jag ett resonemang om fördelar och nackdelar med metoden samt vilka etiska överväganden 

jag gjorde i relation till undersökningen.  

4.1. Material  

Mitt material består av texter skrivna av universitetsstudenter samt tangentbordsinspelningar 

av hur dessa texter tillkommit. Universitetsstudenterna som deltog gjorde det efter att de 

informerats om studien och visat intresse för att delta. För att jag skulle få jämförbara data 

hade jag grupper som var ungefär lika stora samt liknade varandra avseende ålder, kön och 

modersmål. Sammanlagt har jag samlat in 30 texter fördelat på två olika grupper som studerar 

olika saker, och två olika skrivtillfällen. Texterna varierar i längd från bara några meningar till 

över en sida. Texterna kan läsas i sin helhet i bilagorna (2 Texter). Till de flesta texterna finns 

tillhörande ScriptLog-inspelningar.  

För att kunna tala om skribenterna individuellt utan att röja deras identitet har de fått nya 

namn. Skribenterna i experimentgruppen har döpts till färgnamn och skribenterna i 

kontrollgruppen har döpts till planetnamn.  

  



24 
 

 

Kontrollgrupp Experimentgrupp 

Jupiter Blå 

Mars Grön 

Merkurius Gul 

Neptunus Lila 

Pluto Orange 

Saturnus Röd 

Tellus Vit 

Venus  
Figur 1: Namn på skribenter 

Texterna är resonerande till sitt slag och behandlar två olika ämnen (15 texter på vardera 

ämne). Det ena ämnet är spårvägsbygge och det andra ämnet är elcykelförsäljning. De 

uppgiftsbeskrivningar som skribenterna fick kan läsas i sin helhet i bilagorna (1 

Uppgiftbeskrivning). Uppgifterna specificerade inte i vilken kontext eller genre texterna skulle 

skrivas i men vem som skulle läsa texterna stod explicit i uppgiften. Mottagaren beskrevs i 

uppgiften som en svensklärare för att försöka få skribenterna att skriva med ett korrekt och 

sakligt språk. 

Texterna skrevs, som tidigare nämnts, i ScriptLog. Det är ett tangentbordsloggningsprogram 

som alltså spelar in hur texten kommer till. Programmet har använts för liknande 

undersökningar tidigare (till exempel Wengelin 2002, Johansson 2009). Med ScriptLog går 

det även att utföra en analys på texterna och på så vis få fram olika typer av data, till exempel 

hur långa texterna är, hur mycket pauser som har förekommit eller hur många tecken som har 

skrivits totalt – det vill säga även tecken som senare har raderats. Vidare möjliggör 

programmet att forskaren kan se texten i sin linjära helhet. Det innebär att forskaren kan se till 

exempel var skribenten pausar och hur länge samt vad skribenten tar bort. En del av en linjär 

text visas nedan: 

(1) Det  

<16.479>  

finns många anlednignar till att  

<3.311>  

försäljing<BACKSPACE3>ningen av elcyl<BACKSPACE1>klar har ökat på 

senare tude<BACKSPACE3>id  

<5.248>  
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. För att nå<BACKSPACE1>ämna några har<BACKSPACE3>  

<4.303>  

så  

<15.575>  

Den linjära texten ska tolkas som så att skribenten skriver ”Det” varpå hen pausar i 16,497 

sekunder. Därefter fortsätter skribenten meningen med ”finns många anlednignar till att” för 

att återigen pausa i 3,311 sekunder. Därefter skriver skribenten ”försäljing” men inser att hen 

stavat fel varför hen klickar på backspace-knappen 3 gånger, det vill säga skribenten suddar ut 

tre tecken.  

4.2. Insamlingsmetod 

Materialet samlades in under två skrivtillfällen då studenterna fick skriva en text utifrån en 

given uppgift. Studenterna var uppdelade i två grupper – en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Experimentgruppen skrev vid sitt första tillfälle texter om spårvagnar. Därefter 

fick de gå en kurs i svensk grammatik för universitetsstudenter. Kursen var ungefär en månad 

lång. Efter kursens slut skrev experimentkursen en andra text om elcykelförsäljning. 

Kontrollgruppen följde samma princip, men istället för att gå en kurs i grammatik gick de en 

kurs som ingick i genusvetenskap. Kontrollgruppens kurs hade inget med svenskämnet att 

göra mer än att den gavs på svenska. Vidare innehöll den heller ingen skrivundervisning. 

Dock examinerades den skriftligt i form av en hemtenta; denna bedömdes dock inte påverka 

deras skrivförmåga nämnvärt eftersom de inte hunnit få respons på den uppgiften vid tiden för 

det andra skrivtillfället. Upplägget presenteras nedan i figur 2.  

 Tillfälle 1 Tillfälle 2 

Experimentgrupp  Text E1 Text E2 

Kontrollgrupp Text K1 Text K2 

Figur 2: Designen på experimentet 

Med denna design går det att jämföra texterna utifrån variabeln grammatikundervisning 

eftersom det är det enda som har förändrats mellan de två tillfällena.  

Insamlingsmetoden syftade till att skapa en skrivsituation som var relativt lik en skrivsituation 

som studenter vanligtvis befinner sig i, det vill säga att producera en text till en bedömare. Det 
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finns dock naturligtvis omständigheter som gör att skrivsituationen ändå skiljer sig från en 

helt naturlig skrivsituation. En sådan omständighet är just att skribenterna skrev i ScriptLog 

istället för ett ordbehandlingsprogram de var vana vid. En annan omständighet är också att de 

hade en relativt snäv tidsram. För de flesta var detta inget problem, men allas skrivprocess ser 

olika ut och en del kände sig inte klara med texten när skrivtillfället avbröts.  

Efter det andra tillfället fick skribenterna svara på ett par frågor om hur de upplevde 

skrivsituationen. Då framkom det att många kände sig osäkra att skriva i ScriptLog eftersom 

det saknar en rättstavningsfunktion. Detta har jag sedermera räknat med i bedömningarna och 

har inte med stavfel som en bedömningsgrund. 

4.3. Grammatikundervisningen 

Kursen som experimentgruppen genomförde är en kurs i grammatik riktad mot 

universitetsstudenter. Kursen ges inom ramen för språkkonsultprogrammet och grundkursen i 

svenska. I kursplanen står det att studenterna, efter avslutad kurs ska ”kunna analysera och 

beskriva svenska språket på olika nivåer: ord-, fras-, sats- och textnivå, med avseende på 

form, funktion och betydelse” (Lunds universitet 2018) 

Kursen utgår till stor del från Josefsson (2009). Under kursen, Svensk grammatik, lär sig 

studenterna begrepp och termer för att beskriva det svenska språket. Kursens syfte är att vara 

deskriptiv, vilket innebär att istället för att tala om för studenterna vad som är fint och fult i 

det svenska språket är kursens mål att förmedla vilka möjligheter svenska språket har att 

skapa yttranden. Kursen är relativt bred och innehåller delar av fonetik, ordbildning, 

ordklasser, sammansättningar, fraser, satser, satsanalys samt semantik. Dock ligger den största 

delen av kursens fokus på satsanalys – både primär och fullständig. Satsanalys innebär att 

studenten analyserar satser genom att benämna satsens olika delar samt vilken funktion de har 

i satsen. För att underlätta detta introduceras Diderichsens modell av ordföljd, i en av Platzack 

omarbetad version. (Josefsson 2009)   

4.4. Analysmetod 

Texterna har analyserats kvalitativt för att kunna svara på frågan om de blir bättre. Med 

kvalitativt menar jag här att det ligger en värdering bakom analyserna. Jag har valt ett 

kvalitativt perspektiv för att kunna gå på djupet och jämföra texterna såväl formmässigt som 

innehållsmässigt. Ett rent kvantitativt tillvägagångssätt, exempelvis LIX-uträkningar eller 
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nominalkvoter, riskerar att missa den innehållsliga aspekten som blir relevant i textanalyser. 

Vidare utgör omfånget på mitt material också ett problem för kvantitativ analys eftersom det 

kan vara svårt att generalisera resultaten. Dock finns det vissa aspekter av bedömningen som 

möjligen skulle kunna kallas kvantitativa – till exempel felanalysen. I en felanalys blir det 

relevant att räkna hur många fel en skribent gör och se huruvida antalet skiljer sig mellan de 

två tillfällena. Men även i en sådan analys blir naturligtvis typen av fel relevant, varför det 

övergripande ändå får sägas vara en kvalitativ studie. Skrivprocessen har analyserats både 

kvalitativt och kvantitativt. Att jag använder både kvalitativa och kvantitativa ansatser här 

beror dels på att forskningsfrågan som föranleder denna metod fokuserar på huruvida det 

finns någon skillnad i skrivprocessen inte huruvida en skrivprocess är bättre än en annan, dels 

på att ScriptLog generar data som lämpar sig för kvantitativ analys.  

4.4.1. Produkten 

De texter som utgör mitt material analyseras utifrån nedanstående kriterier. Kriterierna är 

deriverade från olika aspekter på text är, något som förtydligas nedan. Texterna som skrevs av 

kontrollgruppen (K1 och K2) jämförs med texterna som skrevs av experimentgruppen (E1 

och E2) för att jag ville se huruvida experimentgruppen hade gjort en större förbättring än 

kontrollgruppen. I regel har alla kriterier bedömts utifrån en tregradig skala: fungerar inte – 

fungerar – fungerar väl. Dock är det möjligt att texterna har hamnat mellan dessa graderingar.  

Bedömningarna har utförts av två personer: mig själv och en extern bedömare. Den externa 

bedömaren är en examinerad språkkonsult i svenska. Språkkonsulten har fått ta del av 

bedömningsgrunderna som ges nedan och sedan analyserat texterna utifrån dessa 

bedömningsgrunder. Språkkonsulten har inte vetat vilka studenter som har skrivit texterna 

(kontrollgruppen eller experimentgruppen); språkkonsulten har inte heller vetat vilken av de 

två uppgifterna som skrevs först. Anledningen att analyserna har utförts på detta sätt är att jag 

har varit medveten om vem som har skrivit texterna eftersom jag har läst och kategoriserat 

dem på förhand. För att undvika att resultaten påverkas av eventuella förutfattade åsikter har 

en opartisk språkkonsult tagits in. De två analyserna (min och språkkonsultens) har sedan 

diskuterats på de punkter då vi kom fram till olika slutsatser. Och därefter har konsensus nåtts 

om vilken bedömningen bör bli för att resultaten ska vara så intersubjektiva som möjligt. I de 

fall där vår analys inte lett till samma resultat och vi efter diskussion inte höll med varandra 

har språkkonsulten haft sista ordet.  

 Kriterierna som utgör bedömningsgrunden listas nedan:   
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• Hur väl uppfyller texten sitt syfte 

• Disposition 

• Textbindning 

o Koherens  

o Kohesion  

• Meningsbyggnad 

o Ordföljd  

o Ofullständiga satser 

o Satsradning  

• Ordformer 

• Övriga variationer 

o Syftning 

o Skiljetecken  

o Anakolut  

o OVIX 

• Stilistisk säkerhet 

Ett övergripande antagande som görs i alla kriterier är att experimentgruppen bättre – och i 

större utsträckning – behärskar de grammatiska konventioner som de lärt sig under 

grammatikkursen. Här bör det påpekas att studenterna i kontrollgruppen under andra tillfällen, 

i viss mån, kan ha haft grammatikundervisning till exempel i gymnasiet eller grundskolan. De 

borde alltså i varierande grad vara införstådda med vissa grammatiska koncept. Detta kan jag 

inte kontrollera för. Men det är ändå rimligt att anta att den kunskap kontrollgruppen besitter 

om traditionell grammatik är ytligare än experimentgruppens kunskap därför att 

experimentgruppen läst på mer avancerad nivå samt att de nyligen avslutat kursen och således 

borde komma ihåg större delar av den än vad skribenterna i kontrollgruppen minns av sina 

eventuella grammatikkurser.  

Hur väl uppfyller texten sitt syfte 

En text är, som tidigare nämnt, kommunikativ. Med andra ord kan man säga att en text ska 

förmedla något – det finns ett kommunikativt syfte med texten. Hur väl detta syfte uppfylls är 

det som ska fångas med detta kriterium. Texternas syfte bedöms utifrån den uppgift 
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skribenterna fick. Uppgiften går att läsa i sin helhet i bilagorna (Bilaga 1 

Uppgiftsbeskrivning). Kort beskrivet går de två uppgifterna ut på att resonera kring ett aktuellt 

trafikfenomen. Uppgiften gör klart att skribenten ska ha en språkligt kompetent läsare som 

gestaltas i uppgiften med formuleringen ”tänk dig att du skriver [texten] för en svensklärare”. 

Att resonera kring något är enligt SAOL att ”utbyta tankar; genomföra en tankegång”. Därför 

kommer detta kriterium att bedömas utifrån hur väl skribenten har A) presenterat några tankar 

kring det aktuella fenomenet, B) fört dessa tankar till en logisk avslutning. Detta gör det 

möjligt att passa in detta kriteriet i den tregradiga skalan. Har texten uppfyllt A och B bedöms 

den som fungerar väl. Har texten uppfyllt A men inte fulländad tankegångarna bedöms den 

som fungerar. Har texten varken uppfyllt A eller B bedöms den som fungerar inte.  

Ett antagande som kan göras är att fler texter från experimentgruppen än från kontrollgruppen 

kommer att ha förbättrats till andra tillfället eftersom kunskap om språkets uppbyggnad och 

regelsystem kan antas ge skribenterna bättre möjlighet att kombinera innehåll och form. Detta 

ger dem i sin tur bättre möjlighet att uppnå uppgiftens syfte. Till exempel skulle detta kunna 

uttryckas i texter genom att skribenterna i experimentgruppen möjligen har fått ett bättre 

begrepp om skillnaderna mellan huvudsats och bisats och kan sortera innehållet på ett mer 

adekvat sätt i förhållande till detta än skribenterna kontrollgruppen. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till tydligare resonemang hos experimentgruppen.   

Disposition 

Eftersom texter är sammanhängande blir dispositionen relevant att analysera. Här undersöks 

hur väl textens innehåll har strukturerats. Texten bedöms bättre om den har en tydlig 

inledning och avslutning. Dessutom bedöms hur väl textens olika stycken hänger ihop med 

varandra. Har texten inledning och avslutning och styckena hänger ihop med varandra 

bedöms texten som fungerar väl. Hänger textens stycken ihop väl men inledning och 

avslutning inte är tydliga eller vice versa bedöms texten som fungerar. Saknar texten en 

inledning och avslutning och textens stycken inte hänger ihop med varandra på ett begripligt 

sätt bedöms texten som fungerar inte.  

Ett antagande som kan göras här är att fler texter från experimentgruppen kommer att 

förbättras eftersom kunskap om grammatik möjliggör för skribenten att bättre kombinera 

innehåll och form, vilket i sin tur ger skribenten bättre möjlighet att strukturera innehållet på 

ett för uppgiften fungerande sätt. Till exempel skulle det här antagandet kunna uttryckas 
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genom att experimentgruppen har en mer medveten kunskap om svenskans subjektsposition, 

vilket möjliggör för experimentgruppens texter att tydligare behandla tema och rema och 

således förbättra textens röda tråd.  

Textbindning 

Textbindningskriteriet vilar också på att texter är sammanhängande, men även på att en text är 

kommunikativ. Detta blir relevant eftersom att en bra text dels är väl sammanhängande, dels 

gör tydligt för läsaren hur den är sammanhängande. Detta kriterie bedöms hur bra textens 

koherens och kohesion är. Koherens tar sig uttryck i textens konnektivbindningar och 

eventuella retoriska bindningar. Kohesionen tar sig uttryck i textens referensbindningar och 

tematiska bindningar. För en djupare förklaring av dessa begrepp se 3.2.1. En texts koherens 

och kohesion är inte beroende av varandra varför det går att skilja på dem. Därför bedöms 

både textens koherens och kohesion utifrån den tregradiga skalan för att sedan slås ihop till en 

samlad bedömning om textbindningen.  

Här kan antagandet att grammatikundervisning förbättrar kunskaper om till exempel var 

konnektiver ska placeras för att bäst knyta an till andra satser göras. Vidare går det att anta att 

grammatikkunskaper minskar risken för tvetydiga referenser. Därför går det att anta att fler 

texter från experimentgruppen kommer att ha förbättrats.  

Meningsbyggnad 

I kriteriet om meningsbyggnad aktualiseras de kommunikativa, intertextuella och varierande 

aspekterna av texter. Således finns det relativt många saker att undersöka. Gällande 

kommunikativa aspekter blir ordföljden intressant. Svenskan har dock relativt fri ordföljd 

varför det blir mest intressant att analysera den utifrån bra – mindre bra, snarare än korrekt – 

ickekorrekt. Därtill måste analysen ta hänsyn till innehållet. Ett exempel som skulle bedömas 

som bra är en presentationskonstruktion när något nytt tas upp i texten. Men kommer samma 

presentationskonstruktion om något som redan är etablerat i texten bedöms detta som mindre 

bra. Gällande intertextuella och varierande aspekter blir det intressant att titta på satsradningar 

och ofullständiga satser. Dessa kommer att bedömas mer kvantitativt, det vill säga ju fler av 

dem desto mindre fungerande. En satsradning brukar sällan sänka en texts kvalitet, men flera 

av dem kan göra det svårt att både läsa och förstå. Detsamma gäller för ofullständiga satser. 

Dock finns det situationer då både satsradningar och ofullständiga meningar används som 

stilistiska grepp. I dessa fall kommer det inte påverka bedömningen negativt.  
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Hur texten sedan bedöms på den tregradigaskalan fungerar inte, fungerar, fungerar väl är en 

samlad bedömning utifrån ordföljd, satsradningar och ofullständiga meningar.  

Ett antagande som här kan göras är att texterna från experimentgruppen kommer att ha 

förbättrats i fler fall än i kontrollgruppen eftersom experimentgruppen under andra tillfället 

har en kunskap om var olika led i meningarna kan placeras och vilken effekt det ger.   

Ordformer 

Eftersom texter är intertextuella blir det relevant att titta på hur texterna fungerar gällande 

böjning. Böjningen borde följa de etablerade skriftspråksnormer som finns i svenskan. Hit 

räknas böjning på de ordklasser som kan böjas till exempel substantiv (ex. plural, definithet) 

adjektiv (ex. komparering) och verb (ex. tempus). Det finns naturligtvis en stark norm i 

skrivna texter att följa grammatisk korrekta böjningar; denna norm är inte alls lika stark i det 

talade språket. Därför blir det intressant att se hur väl texterna följer denna norm. Till saken 

hör att skribenterna är ombedda att skriva till en svensklärare, något som torde få dem att 

tänka på hur de böjer orden, som de kanske inte hade gjort om skrivsituationen hade varit mer 

informell. 

Här kan det antas att experimentgruppen förbättrar sina texter i större utsträckning än 

kontrollgruppen eftersom de nyligen har fått explicit kunskap om det svenska 

böjningssystemet. Kontrollgruppen har också kunskap i det svenska böjningssystemet, i sin 

egenskap av svenska modersmålstalare, men experimentgruppen har fått explicit och 

omfattande kunskap av böjningssystemet varför det är rimligt att anta att de presterar bättre på 

detta område.  

Övriga variationer 

Texter är varierande och intertextuella varför det blir relevant att titta på hur dels korrekta 

texterna är, dels hur texterna bryter mot konventioner och hur de skiljer sig i ordvariation. 

Vad som utgör en konvention låter jag Språkrådet (tidigare Svenska språknämnden) avgöra. 

Det finns en skillnad mellan att bryta en konvention och uttrycka sig inkorrekt. Skillnaden 

skulle kunna exemplifieras med de/dem. I följande exempelmening (2) är pronomenbruket 

inkorrekt: 

(2) *Dem skulle gå och fika.  



32 
 

(3) Det kommer något gott till de som väntar  

I exempelmening (3) fungerar det att skriva de istället för dem eftersom konventionen om att 

använda objektformen dem i som-satser vacklar och det är numer godtaget att skriva antingen 

de eller dem. Mening (2) är således ett exempel på ett inkorrekt bruk av de/dem och mening 

(3) är ett exempel på en konventionsbrytning. En konventionsbrytning påverkar i regel inte 

textens kvalitet, men inträffar sådana ofta och utan någon poäng kan det påverka kvaliteten 

negativt. Ett inkorrekt språkbruk påverkar däremot textens kvalitet negativt. 

Vidare analyseras syftning som också kan vara antingen inkorrekt eller konventionsbrytande. 

En inkorrekt syftning skulle exempelvis vara när texten använder ett pronomen som inte kan 

syfta tillbaka på något tidigare nämnt, som i exempelmening (4). Ett exempel på när 

syftningen är konventionsbrytande är när det finns en dubbeltydighet som i exempelmening 

(5). 

(4) *Det brann i det stora huset men inte i det lilla, vilket klarade sig 

(5) Hon gav honom hennes armband 

Exempelmening (5) räknas som konventionsbrytande i och med att hennes inte nödvändigtvis 

syftar till meningens subjekt, men det kan göra det. Det finns alltså en tvetydighet här. Dock 

behöver denna tvetydighet inte direkt påverka textens kvalitet. Om det framgår med önskvärd 

tydlighet av kontexten vem hennes syftar till påverkar det inte textens kvalitet. Men om 

kontexten inte gör det tydligt vem hennes syftar till bedöms detta som kvalitetssänkande.  

Anakolut är när en mening slutar på ett sätt som inte är förenligt med meningens början. Detta 

bedöms som inkorrekt språkbruk. Följande kursiva mening fungerar som ett exempel. Det är 

viktigt att meningarna är logiska som blir svårlästa.  

Dessa tre fenomen bedöms sammantaget, vilket resulterar i en gradering på skalan fungerar 

inte, fungerar, fungerar väl.  

Textens ordvariation (OVIX) tas fram genom att analysera texterna i en OVIX-räknare. Den 

går att finna på hemsidan: https://www.lix.se/. Eftersom OVIX korrelerar med bättre betyg i 

gymnasiet kommer högre siffror bedömas som bättre texter (Westman & Hultman 1977:59). 

Detta kommer inte att sättas i relation till den tregradiga skala jag tidigare använt. 

https://www.lix.se/
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Här går det att anta att experimentgruppen kommer att förbättra sig i större utsträckning än 

kontrollgruppen eftersom en medvetenhet om vilka grammatiska konventioner och regler det 

finns möjliggör för skribenterna att följa konventionerna och inte bryta reglerna.  

Antagandet som görs i relation till OVIX-måttet är att experimentgruppens andra texter (E2) 

har ett högre OVIX-värde eftersom OVIX-värdet har visats relatera till högre betyg i 

gymnasieskolan.  

Stilistisk säkerhet 

Stilistisk säkerhet bygger på att texter är varierande och intertextuella. En text kan ha olika 

stilar. Stil betraktas i denna uppsats som en skala från fiktionsprosa till sakprosa. Kriteriet 

bedöms inte utifrån vilken av dessa två stilar skribenterna har valt utan snarare hur väl de 

håller sig till en enhetlig stil. Om texten går från att använda ett litterärt och konstnärligt språk 

med långa utförliga beskrivningar till att bli mer informationstätt och byråkratiskt kommer 

detta att sänka textens kvalitet. Är texten genomgående skriven på ett sätt där några större 

stilbrott inte aktualiserats bedöms texten som fungerar väl. Finns det några enstaka stilbrott 

till exempel om texten till största del innehåller ett vardagligt språk men med inslag av 

byråkratiska uttryck, kommer texten att bedömas som fungerar. Växlar texten helt fritt mellan 

fiktionsprosa och sakprosa kommer texten att bedömas som fungerar inte.  

Antagandet som görs här är att experimentgruppens texter kommer att ha förbättrats i större 

utsträckning än kontrollgruppens eftersom grammatikundervisning medvetandegör ett 

språkbruk som anses korrekt. Således borde experimentgruppen i större utsträckning kunna 

skilja på olika stilistiska former, vilket också borde öka möjligheten för dem att undvika 

stilbrott.  

4.4.2. Processen 

Efter presentationen av kriterierna som utgör grunden i analysen till produktperspektivet av 

undersökningen, presenterar jag nedan hur min analys av skrivprocessen ser ut. De olika 

aspekterna som undersöks är textens längd, redigeringar samt pauser. Detta är för att jag vill 

kunna se huruvida det finns någon skillnad i skribenternas skrivprocess före och efter de har 

fått grammatikundervisning. Skrivprocessen kommer att undersökas genom ScriptLog-

inspelningarna på experimentgruppens texter (E1 och E2). Föreligger det en statistisk 

signifikant skillnad mellan E1 och E2 går det att anta att grammatikundervisning kan påverka 
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studenters skrivprocess. En reservation här är att en av experimentgruppens ScriptLog-

inspelning har fallit bort beroende på ett tekniskt missöde, varför analysen kommer att utföras 

på de övriga sex skribenterna i experimentgruppen. Experimentgruppens resultat jämförs i de 

fall det krävs med kontrollgruppens andra skrivprocess för att se huruvida det är rimligt att 

anta att en eventuell förändring beror på grammatikundervisningen.  

Längd 

Textens längd kommer att bedömas utifrån hur många tecken som finns i den färdiga texten. 

Ett tecken innebär här, i likhet med Johansson (2000 & 2009), alla knapptryck som resulterar i 

något synligt i dokumentet, det vill säga bokstäver, mellanslag, skiljetecken med mera. Tryck 

på piltangenter eller musklick räknas inte som tecken. Johansson (2009) kommer fram till att 

universitetsstudenter skriver kortare texter än 17-åringar. Därför kan det bli intressant att se 

huruvida det finns någon skillnad i hur långa experimentgruppens andra texter (E2-texter) är 

jämfört med deras första texter (E1-texter). För att undersöka det kommer medelvärdet på 

teckenantalet jämföras mellan E1 och E2. Finns det en statistisk säkerställd skillnad mellan 

dessa medelvärden går det att anta att grammatikundervisning påverkar skrivprocessen. Till 

saken hör att studenterna fick ett intervall att förhålla sig till i uppgiftsinstruktionerna. Det 

fick de huvudsakligen för att kunna förhålla sig till den tid de hade till förfogande och de 

informerades muntligen att intervallet skulle ses på som riktlinjer snarare än ett tvång. 

Intervallet är också relativt stort (1800–3000 tecken). Detta kan naturligtvis ha påverkat 

studenternas textlängd, men det borde ändå finnas möjlighet att se huruvida 

grammatikundervisning påverkar textlängden eftersom alla fick samma instruktioner, 

intervallet är relativt stort och studenterna informerades att de inte behövde förhålla sig till 

instruktionerna.  

Redigeringar 

Hur en skribent redigerar i sin text kommer att undersökas utifrån två perspektiv. I det första 

perspektivet undersöker jag hur många tecken som skribenten har tagit bort för att se om det 

föreligger någon skillnad mellan E1 och E2. Johansson (2009) hittar ingen skillnad i hur 

många tecken skribenter redigerar bort avseende ålder, men det kan bero på att hennes 

informanter inte fick tillräckligt med tid på sig. Dock hittar Johansson (2000) en skillnad i att 

universitetsstudenter redigerar lite mindre än 17-åringar. Detta kan tolkas som att erfarna 

skribenter redigerar mindre än 17-åringar. Det torde vara intressant att se på hur mycket 
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skribenter redigerar innan och efter grammatikundervisning dels eftersom att det verkar finnas 

en skillnad i hur mycket 17-åringar och universitetsstudenter redigerar, dels eftersom det går 

att tänka sig att grammatikundervisning kan påverka studenternas redigering genom att de blir 

mer säkra på hur satser ser ut och därmed inte behöver redigera lika mycket.  

Det andra perspektivet som blir intressant att undersöka gällande redigeringar är var dessa 

redigeringar inträffar. Johansson (2000:246) visar att det förekommer en skillnad mellan 10- 

och 13-åringar jämfört med 17-åringar och universitetsstudenter, där de senare lägger mer tid 

på redigeringar på ord- och frasnivå. Denna skillnad gäller dock vad Johansson (2000) kallar 

expository texts, vilket hon skiljer från narrative texts. I den senare fanns inte tendensen att 

erfarna skribenter redigerade ord- och frasnivå mer. Hur många redigeringar på dessa nivåer 

borde således vara intressant att undersöka. Dock finns det inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna 17-åringar och universitetsstudenter på ord- och frasnivå (Johansson 2000:246–

247).  

För att analysera var skribenterna redigerar har jag utgått från BACKSPACE-noteringarna i 

den linjära texten som exemplifieras under Material-rubriken. Därtill kommer också 

HIGHLIGHT-noteringar. De betyder att skribenten har markerat något i texten. När 

skribenten har markerat något i texten kan den ta bort allt som är markerat eller byta ut det 

mot ny text, och i dessa fall räknar jag det som en redigering. Dessa två typer av noteringar 

går jag sedan igenom och bedömer huruvida det rör sig om redigeringar på ord- eller frasnivå. 

Det finns naturligtvis noteringar som inte faller inom någon av dessa kategorier, till exempel i 

de fall det rör sig om skiljeteckensredigeringar, men dessa har inte räknats med. För att kunna 

undersöka hur stor andel av den totala mängden redigeringar en skribent lägger på ord- eller 

frasnivå räknas antalet tecken vid varje BACKSPACE- eller HIGHLIGHT-notering.  

Det räknas som en redigering på ord-nivå när ett eller flera ord tas bort som tillsammans inte 

utgör minst en fras. Ett ord definieras här väldigt enkelt som en samling bokstäver som skiljs 

åt med mellanrum. En redigering på frasnivå är när fler än ett ord tas bort, som tillsammans 

kan sägas utgöra en eller flera satsdelar i satsen. Det innebär att om ordet ”spårvagn” tas bort 

räknas detta som en redigering på ord-nivå men tas orden ”en spårvagn” bort räknas det som 

en redigering på fras-nivå. Gränsen mellan ord- och fras-nivå är inte alltid enkel att dra 

eftersom skribenten inte nödvändigtvis tar hänsyn till frasgränser i sina redigeringar, det vill 

säga en skribent skulle på samma gång ta bort ”…försäljningen. En annan aspekt”. Detta har 
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jag räknat som en redigering på frasnivå eftersom redigeringen innehåller både ord- och fras-

nivåer. För en problematisering av detta se under rubriken 4.5.  

Pauser  

En paus innebär att skribenten håller upp från att trycka på någon tangent i minst två 

sekunder. Pauserna undersöks genom att mäta hur lång tid skribenten inte trycker ned någon 

tangent. Johansson (2009) hittar visserligen inte någon skillnad i hur mer eller mindre erfarna 

skribenter pausar, men det är ändå intressant att jämföra E1-texterna med E2-texterna för att 

se om grammatikundervisning har någon inverkan på hur många eller långa pauser en skribent 

behöver ta.  

Pauslängden räknas ut genom att räkna ut medelvärdet för alla skribenters medianpaus-tid. Att 

medelvärdet för medianpaus-tiden undersöks istället för medelvärdet på paustiden beror på att 

jag vill undvika att räkna med de långa pauser som sker i slutet av skrivprocessen. Hade dessa 

pauser räknats med hade det gett upphov till en felkälla eftersom när skribenterna skrivit klart 

texten krävdes det att de mejlade texten till mig. Detta var tidskrävande men har inget med 

skrivprocessen att göra, varför jag valde att inte räkna med den pausen utan istället valde att 

räkna ut medelvärdet av medianpaus-tiden. Medianpaustiden är alltså tiden för de flesta 

pauser i skribenternas skrivprocess. Finns det en statistisk säkerställd skillnad mellan E1 och 

E2 går det att anta att skrivprocessen påverkas av grammatikundervisning.   

4.5. Metodkritik och etiska överväganden 

Inför ett projekt har man en idé om vad man vill göra och hur det ska genomföras. Själva 

genomförandet kan i praktiken bjuda på större svårigheter än vad man på förhand hade 

antagit. Därför syftar denna del till att reflektera över vad som skulle kunna förbättras i 

metoden samt att påvisa de etiska överväganden jag har gjort i arbetet med denna studie.  

Att ha en utomstående bedömare på texterna har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är 

att jag som forskare inte kan påverka resultaten med en eventuell partiskhet. En nackdel är 

däremot att jag inte har kontroll över exakt hur bedömningarna utförs i relation till de 

teoretiska utgångspunkterna. I det här fallet har risken för partiskhet varit viktigare att 

undvika, varför en utomstående språkkonsult fått stå för bedömningarna. Den diskussion 

språkkonsulten och jag hade efter analyserna syftar till att försäkra att bedömningarna har 
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gjorts utifrån samma grunder. I de flesta fall hade vi också kommit till liknande resultat, vilket 

tyder på att operationaliseringarna av kriterierna (som kan läsas under 4.4.1) har fungerat väl.  

De skribenter som skrivit texterna som utgör mitt material fick tillfälle att komma med 

synpunkter på hur det var att skriva i en sådan situation. Två synpunkter som återkom var dels 

att det var stressigt att ha en så pass begränsad tid att skriva, dels att det var ovant att skriva i 

ScriptLog. Dessa två synpunkter gör att skrivsituationen avviker från vad som skulle kunna 

kallas en naturlig skrivsituation. Tiden som avsattes hade kunnat vara längre, men i 

förhållande till uppgiftens omfattning tycktes den ändå vara tillräcklig för de flesta. Det var en 

skribent som inte kände sig klar inom ramen för den angivna tiden. Det hade således kunnat 

vara längre tid avsatt, men logistiska omständigheter gjorde tyvärr detta omöjligt. Men för 

framtida studier är det såklart viktigt att tänka på att avsätta tillräcklig tid för alla informanter.  

Att skriva i ScriptLog är ovant för de flesta. Dock fick den obekvämlighet som detta gav 

upphov till stå tillbaka eftersom ScriptLog förser forskare med så pass intressanta data. Det 

hade varit svårt att besvara min andra forskningsfråga utan detta program. En alternativ metod 

som skulle kunna ha använts är att intervjua informanterna om deras skrivprocess. Men detta 

hade inte kunnat svara på hur deras skrivprocesser förändras, utan hur de uppfattar att deras 

skrivprocesser ändras. Det skulle också kräva att ytterligare tid avsattes och den var som ovan 

nämnt redan knapp. Dock skulle det kunna vara intressant att använda en intervjumetod i en 

framtida studie eftersom upplevd förändring i någon mån också måste sägas vara en 

förändring.   

I samband med insamlandet av texter har etiska överväganden gjorts i samstämmighet med 

God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017). Informanterna fick information om hur studien 

skulle gå till och att deras texter skulle studeras. De fick däremot på förhand ingen 

information om att det var just grammatikundervisningens effekter som eftersöktes eftersom 

detta bedömdes kunna påverka resultatet. Efter att de skrivit klart sin andra text informerades 

de dock även om detta och fick sedan frågan om de var i sin ordning att jag använde deras 

material. I samtliga fall fick jag informantenars samtycke till att använda deras texter. 

Informanterna lovades att deras texter skulle anonymiseras, vilket i praktiken innebär att det 

är mycket svårt för någon att härleda vem som har skrivit vilken text. De utlovades dock inte 

fullständig anonymitet eftersom de kan hända att de som var med under samma skrivtillfälle 

känner varandras skrivsätt så bra att de kan härleda vem som skrivit vilken text; detta ligger 
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dock utanför min kontroll. De uppgifter som jag fått från dem så som namn och mejl 

hemlighethålls naturligtvis.  
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5. Resultat 

Detta kapitel är uppdelat i två delar. Först presenterar jag de produktrelaterade resultaten 

därefter de processrelaterade. Efter varje del finns en kort sammanfattning om de viktigaste 

resultaten.  

5.1. Produkten 

Här presenteras resultaten av textanalysen. Först presenteras en lista med alla skribenter 

tillsammans med OVIX-värdena för deras texter. Därefter följer två tabeller över hur många i 

respektive grupp som förbättrade eller försämrade sin text utifrån de sju olika kriterierna. 

Därefter kommer exempel ur texterna som belyser på vilket sätt texterna har blivit bättre 

tillsammans med ett kort resonemang, där det blir relevant, om hur grammatikundervisning 

kan ha påverkat skribenterna.   

5.1.1. OVIX-värden 

OVIX-värden relaterar som tidigare nämnt till texters betyg under gymnasietiden. Således blir 

det intressant att se huruvida det finns någon skillnad mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppens texter. Tabellerna 1 och 2 nedan visar vilka OVIX-värden skribenterna i de 

båda grupperna hade på sina två texter.  

Tabell 1: OVIX-Värde för Kontrollgruppens texter 

Namn Tillfälle 1 (K1) Tillfälle 2 (K2) 

Venus 76,2 64,25 

Merkurius 56,88 57,79 

Tellus 56,96 60,92 

Mars 90,63 78,81 

Jupiter 50,45 51,38 

Neptunus 66,71 76,02 

Saturnus 69,03 67,92 

Pluto 48,57 49,74 

Medelvärde 64,42 63,35 
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Tabell 2: OVIX-värde för Experimentgruppens texter 

Namn Tillfälle 1 (E1) Tillfälle 2 (E2) 

Lila 55,14 64,69 

Blå 64,51 68,63 

Grön 71,3 82,29 

Gul 48,42 48,28 

Orange 58,79 62,54 

Röd 53,82 59,18 

Vit 62,08 59,53 

Medelvärde 59,15 63,59 

Tabell 1 & 2 visar att kontrollgruppens OVIX-värden skiljer sig mycket lite från varandra. 

Detta är att vänta med tanke på att uppgifterna och skrivtillfällena utformades för att likna 

varandra så mycket som möjligt. Experimentgruppens texter skiljer sig lite mer från varandra 

och det går att se en svag utveckling som innebär att skribenterna i denna grupp varierar sina 

ordval något mer under det andra tillfället jämfört med det första. Med tanke på att 

medelvärdet i E2 och medelvärdet i K2 är så lika varandra går det dock knappast att dra några 

större slutsatser av dessa resultat. Det som kan sägas är att det finns en antydan till att 

studenter som läst grammatik utvecklar sin ordvariation men att denna utveckling ligger inom 

spannet för vad som kan sägas vara en genomsnittlig ordvariation för studenter över huvud 

taget. Resultaten skiljer sig inte heller på ett statistiskt signifikant vis.  

5.1.2. Texternas utveckling 

I tabell 3 nedan visas hur många skribenter i varje grupp som förändrade kvaliteten på sina 

texter och hur många som inte gjorde det. Tabellen är tänkt att ge en överblick över hur 

många skribenter i varje grupp som skrev bättre texter under andra skrivtillfället. Utifrån 

tabellen resonerar jag nedan om vad det går att säga om grammatikundervisningens påverkan 

på texternas kvalité.  
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Tabell 3: Antal skribenter vars texter har förändrats 

Kontrollgrupp Bättre Sämre Oförändrat  Experimentgrupp Bättre Sämre Oförändrat 

Syfte 3 0 5   2 0 5 

Disposition 3 2 3   3 1 3 

Textbindning 1 3 4   2 0 5 

 

Meningsbyggnad 0 1 7   3 0 4 

Ordformer 1 2 5   0 2 5 

Övriga fel 1 1 6   1 2 4 

Stilistisk säkerhet 0 0 8   3 1 3 

Syfte 

Sammanfattningsvis kan det sägas att alla texterna uppfyllde sitt syfte, det vill säga alla 

texterna resonerade kring anledningar till effekter av spårvagnstrafik respektive 

elcykelförsäljningsökningen. De flesta texterna hade ett mer utvecklat resonemang kring 

anledningarna. De som har bedömts som att ha utvecklats till det bättre har haft ett mer 

utförligt resonemang i sina andra texter. Ett exempel på det är Jupiter. I sin första text är hen 

bara i förbigående inne på vilka effekter som spårvagnstrafik får för människor i staden. Detta 

syns i formuleringar som exemplifieras nedan: 

För de som bor i staden men av olika anledningar inte använder sig av 

kollektivtrafik kommer mest sannolikt fokuset ligga vid hur det påverkar det 

grafiska. Medan de som använder sig av kollektivtrafik kommer fokusera på hur 

det är en praktisk lösning. 

     Jupiter 1 
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I sin andra text skriver Jupiter: 

Detta kan vidare bidra till en delad befolkning, när det som ses som modernt och 

som till och med regeringen i landet argumenterar för, alltså elcykeln, endast är en 

möjlighet för en rik privilegierad del av befolkningen. 

      Jupiter 2 

I den första texten skriver Jupiter visserligen om ett par effekter, men dessa utvecklas 

knappast. Det är till exempel inte helt klart vad Jupiter menar med att fokuset ”sannolikt 

[kommer att] ligga vid hur det påverkar det grafiska”. Det hade kunnat utvecklats samt 

förtydligats hur spårvagnsbygge faktiskt påverkar invånarna istället för att konstatera att de 

som bor i staden kommer att fokusera på det grafiska. I den andra texten resonerar Jupiter mer 

utvecklat hur människor kommer att påverkas, varför denna text har bedömts högre i 

kategorin Syfte. 

Exemplet ovan är från kontrollgruppen, men det såg ungefär likadant ut även i 

experimentgruppen. Därför går det utifrån dessa resultat inte att stärka antagandet om att 

grammatikundervisning skulle förbättra en skribents texter i avseende hur väl de uppfyller sitt 

syfte. För en mer utförlig diskussion om detta se 6.1.  

Disposition 

Dispositionskategorin är intressant, för även om det inte går att se någon större skillnad i hur 

många som har förbättrat sina texter i vardera gruppen, går det att se en skillnad i vad det är 

som de har förbättrat.  

Kontrollgruppens förbättringar karaktäriseras av att deras avslut blir tydligare i den andra 

texten. Ett exempel på detta ger Venus. Venus första text avslutas så här  

De som tidigare bott här, en bit utanför stadskärnan, blir eventuellt tvingade att 

flytta till andra områden dit urbaniseringsprocessen ännu inte påverkat den 

ekonomiska situationen på samma sätt. 

      Venus 1 

I exemplet ovan avslutas hela texten med Venus argument om spårvägens del i 

urbaniseringsprocesser. I den andra texten avslutar Venus på ett tydligare sätt genom att 

markera för läsaren att texten avslutas med ordet Slutligen för att sedan sammanfatta texten på 

följande sätt.  
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Slutligen kan en säga att den höga försäljningen skulle kunna skapa de 

förutsättningar som behövs för att ytterliggare utveckla tekniken bakom 

elcykelbranschen. 

      Venus 2 

I experimentgruppen syns också dessa tendenser för de som har förbättrat sina texter. Men här 

syns även en tendens att förbättra textens röda tråd, det vill säga styckena följer på varandra 

mer sammanhängande än vad de gjorde i deras första texter. 

Guls texter kan sägas exemplifiera hur den röda tråden förbättras. Den första texten har fem 

stycken (om än ej utmärkta) som i mångt och mycket kan sägas handla om bussar. Det första 

stycket handlar om hur det är obekvämt när bussar kör på kullersten. Det andra stycket kan 

sägas utveckla detta och handlar om hur egentligen alla fordon med hjul har problem med 

kullersten. Det tredje stycket handlar om hur det också är ett problem för människor som inte 

åker buss att bussarna går på kullersten. Det fjärde stycket handlar om hur det skulle kunna bli 

problem med framkomligheten när det läggs räls i staden, men det poängteras att det ju ändå 

kommer att gå bussar. Det sista stycket handlar om att spårvagnar är bättre än bussar ur ett 

miljöperspektiv.  

Det finns ju uppenbarligen en röd tråd i denna text som kan sägas vara bussar och hur 

spårvagnar är bättre. Dock blir detta upprepande. Det fjärde stycket kan också sägas 

underminera poängen som skrivs fram i de tre föregående styckena, det vill säga att 

motargumentet som Gul för på tal (att det kommer vara obekvämt när räls läggs) bemöts med 

att det ju ändå kommer att finnas bussar då. Men de tre föregående styckena handlar om att 

bussar inte fungerar för en stad med så mycket kullersten. Det fjärde stycket bryter således lite 

mot logiken i de förra styckena.  

Rent formmässigt finns det också en del problematiska aspekter av Guls första text. Den 

inleds till exempel genom konstruktionen ”Den första anledningen…” Detta skapar 

förväntningar hos läsaren att det kommer att följas upp med en andra och kanske en tredje 

anledning. Det görs dock aldrig, vilket försämrar kontinuiteten i texten. 

I Guls andra text finns det också fem stycken. Det första stycket introducerar 

försäljningsökningen av elcyklar och gör klart att texten ska handla om några anledningar till 

varför försäljningen av elcyklar har ökat. De följande tre styckena inleds med 

konstruktionerna ”Den första anledningen…”, ”Den andra anledningen…” respektive ”Den 

tredje anledningen…” Detta skapar en kontinuitet i texten som saknas i Guls första text. 
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Dessutom skapas en röd tråd som faktiskt utvecklas under textens gång eftersom de tre 

anledningarna alla tar upp olika aspekter av försäljningsökning vilket gör att det inte blir 

upprepande. Det sista stycket i denna texten gör en övergång från anledningar till effekter 

med hjälp av den retoriska frågan ”Så vad har den ökade försäljningen av elcyklar för effekt 

på oss människor?”. Här signaleras det att texten kommer att resonera om något annat än 

tidigare vilket gör att den röda tråden är intakt genom hela texten. 

Genomgången ovan av Guls texter tjänar som exempel för hur den röda tråden kan förbättras i 

texterna. Och denna typ av förbättring i kategorin disposition visades bara upp av 

experimentgruppen. Av de tre som förbättrade sin disposition i experimentgruppen syns en 

tydligare röd tråd i två av texterna. Detta kan jämföras med skribenterna i kontrollgruppen 

som förbättrade sina texter, där ingen av texterna som skrevs under det andra tillfället, påvisar 

en tydligare röd tråd. Det går således inte säga att det är ett mönster hos experimentgruppen 

men det är ändå en tendens som tyder på att grammatikundervisning kan förbättra förmågan 

att disponera text på ett mer sammanhängande sätt. För en utförligare diskussion se 6.1. 

Textbindning 

I kategorin textbindning har det analyserats hur väl skribenterna binder ihop sina texter. Det 

har gjorts utifrån de två begreppen koherens och kohesion. Koherensen har bedömts utifrån 

skribentens förmåga att använda konnektiver på ett konsekvent och korrekt sätt. Kohesionen 

har bedömts utifrån skribenternas förmåga att binda ihop texten innehållsmässigt via tematisk 

bindning eller referensbindning.  

I kontrollgruppen förbättrade en skribent sin text gällande textbindning medan tre texter 

bedömdes som sämre. I experimentgruppen var det två stycken vars texter visade en bättre 

textbindning i den andra texten. Av experimentgruppens resterande texter bedömdes deras 

texter som likvärdiga deras första avseende textbindning.  

Skribenten Grön utvecklade sin textbindning. I den första texten fanns det till exempel en 

bristande kohesion. Ett exempel på detta är följande meningar 

Busstråket Lundalänken byggdes med en framtida spårväg i åtanke. Befolkningen 

i Lund har fördubblats sedan 1950-talet, från ca. 50 000 till 115 000 människor. 

       Grön 1 

I meningarna fungerar den tematiska bindningen mindre väl eftersom den andra meningen 

börjar med något som inte alls har med planerna för Lundalänken att göra.  



45 
 

Jämförs detta med ett exempel från Gröns andra text ger det en inblick i på vilket sätt Grön 

har förbättrat sin textbindning. Exemplet från Gröns andra text lyder 

Att fler medborgare väljer elcykel som fordon istället för bensindrivna färdmedel 

är självfallet en positiv utveckling sett ur ett miljöperspektiv. Utsläpp minskas, 

vilket i sin tur leder till att ozonlagret påverkas negativt i mindre utsträckning.. 

      Grön 2 

I exemplet ovan är kohesionen tydligare. Den första meningen avslutas med att det är en 

”positiv utveckling sett ur ett miljöperspektiv”. Nästa mening utvecklar detta tema genom att 

konstatera att ”Utsläpp minskas”. 

Ett exempel på hur koherensen har utvecklats ger skribenten Lila. I följande passage resonerar 

Lila om spårvagnstrafiken, men meningarnas samband tydliggörs sällan och meningarna 

staplas på varandra.  

Man vill göra kollektivtrafiken till det primära sättet att ta sig runt i staden. Men 

varför inte ett väl utbyggt nät av bussar och tåg är tillräckligt är för mig otydligt. 

Jag är inte nämnvärt insatt i Lunds kommuns stadsplanering, men tycker att det 

känns onödigt att lägga stora resurser på att bygga spårväg. Jag förstår att 

kommunen vill satsa på kollketivtrafiken, men vad är det som gör att kommunen 

väljer att lägga stora resurser på att bygga något nytt istället för att inte bara 

utveckla det som redan finns. Den främsta anledningen till att människor väljer att 

inte åka kollektivt är troligtvis biljettpriserna, inte vilket specifikt fordon man 

transporteras med. Därför borde kanske kommunen lägga dde ekonomiska 

resurserna där för att göra kollketivtrafiken mer attraktiv. 

      Lila 1 

I ovanstående citat upprepas det i många meningar att kommunen borde utveckla befintlig 

kollektivtrafik istället för att bygga nytt, men förklaringen till varför de borde göra det länkas 

inte explicit samman med detta resonemang. I sista meningen används konnektiven därför, 

vilket fungerar, men meningen blir ändå problematisk när konnektiven där kommer eftersom 

där inte har en tydlig referent. Läsaren lämnas efter denna mening med frågan ”därför borde 

kommunen lägga de ekonomiska resurserna var?” Det är inte helt omöjligt att förstå vad Lila 

menar, men i och med att bruket av konnektiver inte är helt tydligt tar det längre tid för en 

läsare att förstå, varför textbindningen i texten har bedömts som bristande.  
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I Lilas andra text fungerar textbindningen helt klart bättre. Alla problem är inte helt borta men 

till stora delar explicitgörs meningarnas samband. Detta exemplifieras med nedslående utdrag.  

En annan anledning att välja elcykel är att det är ett miljövänligt alternativ. 

Visserligen drar cykeln viss elektricitet, men det är en försvinnande mängd i 

jämförelse med en bil. 

      Lila 2 

Detta utdrag inleds med ”En annan anledning” som knyter an till föregående stycke, vilket 

Lila inleder med ”Den största anledningen...”. Andra meningen inleds med ”Visserligen” 

vilket signalerar att meningen kommer innehålla en invändning mot det som är sagt i förra 

meningen. Därefter kommer ett motargument mot denna invändning, vilket signaleras med 

den kontrastiva konnektiven ”men”.  

Lilas andra text har alltså bedömts som att ha en bättre textbindning eftersom den innehåller 

fler explicita konnektiver som tydliggör hur meningarna hänger ihop med varandra. Detta 

skulle kunna tolkas som att skribenten har lärt sig mer om vilken funktion 

fundamentpositionen har i svenskan för att på så sätt kunna inleda meningarna med 

konnektiver som knyter an till föregående mening.  

Meningsbyggnad 

I kontrollgruppen var det som visas i tabell 2 ovan ingen som bedömdes som att ha utvecklats. 

I experimentgruppen var det tre stycken som förbättrade sina texter. Förbättringarna här 

handlade om alla tre variabler inom denna kategori, alltså satsradningar, meningsfragment 

samt hur väl ordföljden bedömdes fungera. Dessa tre var Lila, Gul och Röd. Det 

gemensamma draget hos dessa är att de verkar vara säkrare på vad en fullständig sats innebär 

i sina andra texter. Utmärkande hos Lila var att hens första text hade problem med 

satsadverbialets position som hamnade på fel plats ibland och därmed gjorde meningen 

otydlig. Det visas i följande exempelmening ”Men varför inte ett väl utbyggt nät av bussar 

och tåg är tillräckligt är för mig otydligt.” Detta exempel skulle kunna fungera bättre genom 

att flytta ”inte” till före det första är:et. Ett annat alternativ som hade förbättrat ordföljden är 

att sätta subjektet först, det vill säga För mig är det otydligt varför inte ett väl utbyggt nät av 

bussar och tåg är tillräckligt. Inga exempel med denna typ av meningsbyggnader återfinns i 

Lilas text 2.  
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Hos Gul minskar antalet satsradningar från 3 stycken i den första texten till en i den andra 

texten. I den första texten finns det ett meningsfragment, men det finns inga meningsfragment 

i den andra. Gul har inga anmärkningar på ordföljden i varken den första eller andra texten.  

Röd minskar sina satsradningar från två i den första texten till inga i den andra. Däremot har 

Röd två meningsfragment i den andra texten men bara ett i den första. Att Röds texter ändå 

har bedömts som att ha förbättrats beror på att ordföljden är säkrare i den andra texten. Två 

meningar som illustrerar detta exemplifieras nedan.  

Som jag nämnde i början av texten, så är Lund inte speciellt stort, så för mig är 

den stora frågan: Var ska vi ställa dessa spårvagnar? 

      Röd 1 

Som jag nämnde tidigare i texten krävs det att transportmedel så som bil fylls på 

med bensin, vilket är en tråkig och dyr utgift. 

      Röd 2 

I den första texten används ett dubbelfundament, ”så”, vilket ofta anses höra talspråket till 

(Svenskaspråknämnden 2005:377). Vidare tycks Röd i det förra exemplet vara osäker på var 

meningsgränsen går eftersom hen använder en satsradning. I det senare exemplet finns inget 

dubbelfundament (vilket möjligen skulle kunna bero på att fundamentet är ett ord kortare). 

Men i detta exempel slutar också meningen när satsen är slut. 

Det är svårt att dra några slutsatser av de här resultaten. Det är visserligen fler i 

experimentgruppen som har förbättrat sina texter, men det är inte tydliga mönster i 

förbättringarna, utan de tre skribenterna i grupp 3 har förbättrat olika saker som även syns i 

kontrollgruppen även om ingen av dem förbättrade helheten nämnvärt. Dock har ingen i 

experimentgruppen försämrats. Här kan alltså en svag tendens anas att 

grammatikundervisning påverkar skribenter säkerhet och medvetenhet kring hur en mening 

bör byggas upp. Men det är utifrån mitt material svårt att tydligt visa på vilka aspekter av 

meningsbyggnaden som förbättras. 

Ordformer 

Ordformskategorin har varit svårbedömd eftersom det i många fall är svårt att avgöra 

huruvida skribenten böjer ett ord fel eller om hen bara missar en bokstav på grund av att hen 

skriver för fort. Således har bara fall där det finns en tydlig inkonsekvens i böjningsmönstren 

eller när ett ord böjs felaktigt räknats i bedömningen av denna kategori. Ett exempel på 

inkonsekvens i böjningsmönstren är följande uppräkning från Lilas andra text ”Det finns flera 
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olika sorters elcyklar, bl.a. racercyklar, mountainbikes, transportcykel och så kallad citybike.” 

Orden i uppräkningen borde alla stå med samma numerusböjning, men två substantiv står i 

plural och två i singular. Detta kan inte heller förklaras med att två av cykeltyperna benämns 

med engelska ord eftersom ”mountainbikes” får ett plural-s medan ”citybike” inte får det. Ett 

exempel på felaktig böjning kommer från Gröns andra text i meningen ”Dock kan 

utvecklingen säkerligen leda till en ökad konsumism[...]” där det rimligen bör vara 

konsumtion istället för ”konsumism” i detta sammanhang.  

Eftersom experimentgruppen inte förbättrade sig alls i denna kategori tyder det på att 

grammatikundervisning inte påverkar förmågan att böja ord hos svenska modersmålstalare. 

För en utförligare diskussion om ordformer se 6.1. 

Övriga variationer 

Vad gäller övriga aspekter av en text som kan dra ned dess kvalitet har grupperna förändrat 

sig på ett ganska liknande sätt. En skribent i vardera gruppen bedömdes ha utvecklats till det 

bättre. I kontrollgruppen bedömdes en som sämre och i experimentgruppen bedömdes två som 

sämre. Det var överlag väldigt få syftningsfel i alla texter, så jag har inte kunnat dra några 

slutsatser vad gäller det. Likaså är det svårt att dra slutsatser kring anakoluten. Det 

förekommer ett få antal meningar som skulle kunna sägas sluta på ett märkligt sätt, men det 

går inte att se någon tendens om att dessa skulle avta efter grammatikundervisning.  

Röd har använt skiljetecken bättre i sin andra text, men det kan bero på att hen inte använder 

några frågetecken i den andra texten och det var dessa som var problemet i den första. Därför 

blir det svårt att dra några slutsatser utifrån detta.  

Sammanfattningsvis är det väldigt svårt att se några tendenser i mitt material. Det går inte att 

utesluta att grammatikundervisning kan ha en inverkan på till exempel antalet syftningsfel i en 

text, men det är inget som mitt material egentligen visar. 

Stilistisk säkerhet 

Resultaten i denna kategori är intressanta om än svårtolkade. I kontrollgruppen hade ingen 

förändrat sin stilistiska säkerhet. I experimentgruppen har tre stycken förbättrat och en 

försämrat sin stilistiska säkerhet i text 2. Men det finns inga mönster i den stilistiska 

säkerheten, utan det beror på olika saker i de olika texterna. Till exempel blir Lila mer 

stilsäker i sin andra text eftersom den inte blandar perspektiv så som text 1 gör. Lilas första 
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text inleds nämligen med ett jag-perspektiv, vilket gör texten personlig. Detta jag-perspektiv 

försvinner efter halva texten. Lilas andra text är mer stilistisk enhetlig. I denna text används 

inget jag-perspektiv, vilket möjligen kan vara en delförklaring till varför text två har bedömts 

som mer stilistisk säker. Jämförs Lilas utveckling med till exempel Vits utveckling, är den 

nästan helt motsatt. Vits första text har inget tilltal. Den andra texten inleds med ett vi-omtal 

som syftar på ’vi i Sverige’. Detta vi-omtal modifieras sedan något till att syfta på Vi-som-

potentiella-elcykelägare, vilket syns i följande mening ”Vi får helt enkelt mer tid till att göra 

annat [om vi äger en elcykel]”. Vi-tilltalet gör att texten bli argumenterande: Vi i Sverige hade 

tjänat på om fler använde elcykel. I avslutningen av texten byts dock vi-omtalet ut till ett du-

tilltal som följande mening visar ”Den är miljövänlig och snabbare än din vanliga cykel och 

spar på dina krafte[...]”. Detta gör att texten har gått från att vara argumenterande till att bli 

säljande, vilket har tolkats som ett stilbrott.  

Både Lilas och Vits utveckling handlar om att de har använt perspektiv på olika sätt men 

utvecklingarna har gått åt motsatt håll. Andra skribenter har utvecklats på andra sätt och det 

går som sagt inte att utskilja några mönster i deras utveckling.  

Således går det inte att styrka antagandet om att grammatikundervisning skulle göra 

skribenter mer stilsäkra. Men det är ändå intressant att de som fått grammatikundervisning har 

större chans att förändra sin stilsäkerhet än de som inte har fått det, vilket indikeras av att 

hälften av experimentgruppen har bedömts förändra sina texter, medan ingen i 

kontrollgruppen bedömdes ha förändrat sina texter. Detta diskuteras vidare under 6.1. 

5.1.3. Sammanfattning 

De kategorier där en intressant skillnad kunde anas mellan kontroll- och experimentgruppen 

var disposition, meningsbyggnad, stilistisk säkerhet och i viss mån textbindning. I de förra 

kategorierna var det inga i kontrollgruppen som förbättrades jämfört med tre stycken i 

experimentgruppen. I kategorin textbindning förbättrades en i kontrollgruppen, men det mest 

intressanta var att ingen i experimentgruppen försämrades, medan tre i kontrollgruppen 

försämrades. Överlag syns en svag tendens att experimentgruppen sällan skriver sämre texter, 

medan det hände mer ofta i kontrollgruppen.  

Av dessa resultat går det att säga att grammatikundervisning har möjlighet att påverka 

studenter positivt, i alla fall avseende textbindning och meningsbyggnad och i viss mån 

stilistisk säkerhet (mer om detta i 6.1.) Grammatikundervisning kan dock inte sägas göra alla 
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möjliga aspekter av text bättre eftersom vissa kategorier ser mer eller mindre likadana ut i 

både kontrollgruppen och experimentgruppen.  

5.2. Processen 

Här presenteras analysen av skrivprocessen. Skrivprocessen har analyserats utifrån textens 

längd, antal bortredigerade tecken samt antal pauser och hur långa de var. Resultaten jämförs 

därefter, i de fall det blir relevant, med kontrollgruppens resultat från deras andra tillfälle för 

att se huruvida eventuella skillnader kan sägas bero på grammatikundervisningen.  

5.2.1. Längd 

I tabell 4 nedan framgår hur långa experimentgruppens färdiga texter var under det första och 

andra tillfället. 

Tabell 4: Längden på Experimentgruppens texter angett i tecken 

Längd Blå Gul Orange Röd Vit Grön  Medelvärde 

Tillfälle 1 2083 1956 1840 1785 1609 1685  1826,33 

Tillfälle 2 1923 2466 2325 1809 2228 1874  2104,17 

Skillnad -160 +510 +485 +24 +619 +189  +277,84 

Tabell 4 visar på att de flesta av experimentgruppens skribenter skrev längre texter efter de 

haft grammatikundervisning. Experimentgruppens genomsnittliga text blir cirka 277 tecken 

längre efter att de haft grammatikundervisning. Dessa resultat kan dock inte generaliseras 

eftersom skillnaden mellan grupperna inte är statistisk signifikant.  

Kontrollgruppens medellängd på andra tillfällets texter (K2) är 1912,25. Detta tyder på 

grammatikundervisning kan ha en påverkan på hur långa texter skribenter skriver. Johansson 

(2009) kommer fram till att universitetsskribenter skriver kortare än 17-åringar. Enligt 

resultaten presenterade ovan tyder det på att den trenden kan komma att vända om studenterna 

blir skolade i grammatik. För en utförligare diskussion om textens längd se kapitel 6.2. 
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5.2.2. Redigeringar 

Hur mycket en skribent redigerar mäts i antalet bortredigerade tecken. I tabell 5 nedan 

framgår hur många tecken varje skribent i experimentgruppen tar bort vid de två 

skrivtillfällena.  

Tabell 5: Redigeringar i antal borttagna tecken för Experimentgruppen 

Redigeringar Blå Gul Orange Röd Vit Grön  Medelvärde 

Tillfälle 1 897 201 1673 1410 1253 1592  1171 

Tillfälle 2 462 554 942 980 1563 1543  1007,33 

Skillnad -435 +353 -731 -430 +310 -49  -163,67 

Vad gäller redigeringar framgår det att fyra skribenter redigerar mindre under det andra 

tillfället än det första. Två skribenter redigerar mer. Johansson (2009) visar att 

universitetsstudenter redigerar mindre än 17-åringar, vilket innebär att mer erfarna skribenter 

torde redigera mindre. Den skillnad som framkommer i de ovan presenterade resultaten tyder 

på att grammatikundervisning inte skulle ha någon inverkan på hur mycket skribenter 

redigerar. Den antydan som finns bleknar dock om resultaten jämförs med kontrollgruppen 

som under sitt andra tillfälle redigerade i genomsnitt 1058,25 tecken. Skillnaderna här är för 

små för att det ska gå att hävda att grammatikundervisning påverkar hur mycket skribenter 

redigerar.  

Hur stor andel av antalet bortredigerade tecken skribenterna lägger på ord- respektive frasnivå 

framgår i tabell 6 nedan.  

Tabell 6: Redigeringarnas placering för Experimentgruppen 

Redigeringarnas 
placering 

Blå 
1 

Blå 
2 

Gul 
1  

Gul 
2 

Orange 
1 

Orange 
2 

Röd 
1 

Röd 
2 

Vit 
1 

Vit 
2  

Grön 
1 

Grön 
2 

Ordnivå 11% 9% 20% 20% 18% 36% 14% 22% 21% 20% 14% 20% 

Frasnivå 15% 13% 7% 40% 41% 24% 58% 50% 36% 38% 53% 53% 
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Det framgår av tabellen att det egentligen bara är två skribenter som kan sägas ha gjort några 

större förändringar i sina redigeringsprocesser mellan det första och andra tillfället. Gul gör 

mycket fler redigeringar på frasnivå i sin andra text. Orange gör däremot mycket färre 

redigeringar på frasnivå i sin andra text men desto mer redigeringar på ordnivå. Någon 

förklaring till Guls ändrade process går inte att finna. Oranges ändrade process kan däremot 

förklaras vid närmare granskning av hens skrivprocess. I Oranges första text skriver hen fram 

rubriker till varje del och några få meningar om vad varje del ska innehålla. Därefter skriver 

hen texten och tar bort stödmeningarna. Detta gör Orange inte under det andra tillfället. En 

möjlig förklaring till detta är att Orange har vant sig vid uppgiften och inte känner sig tvungen 

att strukturera upp sitt skrivande på samma sätt.  

Resultaten som framgår av tabell 6 visar att det inte finns något generellt mönster om var 

skribenter redigerar före och efter grammatikundervisning. Därmed går det inte att säga att 

grammatikundervisning har någon påverkan på den här delen av skrivprocessen, i alla fall inte 

utifrån mina resultat.   

5.2.3. Pauser 

Här presenteras hur ofta och hur länge experimentgruppen pausade under båda tillfällena. 

Pauslängden är mediantiden för pauserna, det vill säga hur länge de flesta av pauserna varade.  

  



53 
 

Tabell 7: Antal pauser och mest frekventa längd på pauserna hos Experimentgruppen 

Pauser Blå Gul Orange Röd Vit Grön  Medelvärde 

Tillfälle 

1 

(162)3 

gånger  

3,67 

sekunder 

90 

gånger 

4,62 

sekunder 

134 

gånger 

3,6 

sekunder 

109 

gånger 

4,55 

sekunder 

126 

gånger 

6,86 

sekunder 

123 

gånger 

5,64 

sekunder 

 124 gånger 

4,82 

sekunder 

Tillfälle 

2 

(101) 

4gånger 

5,08 

sekunder 

125 

gånger 

4,7 

sekunder 

103 

gånger 

3,48 

sekunder 

144 

gånger 

4,39 

sekunder 

132 

gånger 

4,81 

sekunder 

(165)5 

4,29 

sekunder 

 128,33 

gånger 

4,47 

sekunder 

Skillnad -61 

gånger 

+1,41 

sekunder 

+35 

gånger 

+0,08 

sekunder 

-31 

gånger 

-0,12 

sekunder 

+35 

gånger 

-0,16 

sekunder 

+6 

gånger 

-2,05 

sekunder 

+42 

gånger 

-1,35 

sekunder 

 +4,3 gånger 

-0,35 

sekunder 

Gällande antalet pauser verkar det vara svårt att dra några slutsatser. De flesta har pausat fler 

gånger under det andra tillfället, men skillnaderna har inget signifikant samband. Således går 

det inte att säga att grammatikundervisning skulle påverka antalet gånger en skribent behöver 

pausa. Dessa resultat ligger i linje med Johansson (2009), som visar att det inte finns någon 

skillnad mellan hur erfarna och mindre erfarna skribenter pausar. Angående den mest 

frekventa paustiden hos skribenterna verkar det inte skilja sig så mycket mellan de två 

tillfällena. Det går inte heller att se några mönster mellan hur ofta skribenterna pausar och hur 

länge pauserna varar (med reservation för att detta kan undersökas mycket djupare och med 

                                                           
3 Siffrorna inom parantes är framtagna manuellt, det vill säga genom att jag har räknat antalet pauser i Lin-filen. 
De andra siffrorna har genererats via ScriptLogs statistik-funktion. Anledningen till att dessa siffrorna tagits 
fram manuellt är att ScriptLog inte tycks ha fungerat korrekt när siffrorna togs fram eftersom de först visade 
väldigt få pauser.  
4 Se fotnot 3 
5 Se fotnot 3 
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fler variabler). Slutsatsen som får dras av detta är i linje med Johansson (2009) nämligen att 

skribenter sätter sina egna mål för skrivandet och pausar sedan så pass mycket som dessa mål 

kräver. Därför går det inte att se några skillnader mellan skribenter av olika erfarenhet som 

Johansson (2009) visar. Det går inte heller att se några skillnader i resultaten som presenteras 

ovan där paustiderna före och efter grammatikundervisning jämförs.  

5.2.4. Sammanfattning 

De enda anmärkningsvärda skillnaderna var Guls och Oranges redigeringsprocesser. Gul 

redigerade mer på frasnivå vid det andra tillfället och Orange redigerade mindre på frasnivå 

vid det andra tillfället. (Detta diskuteras utförligare under rubriken 6.1.) Statistiskt går det inte 

att dra några slutsatser av resultaten. Utifrån mitt material går det således inte att se att 

grammatikundervisning skulle påverka skrivprocessen på något nämnvärt sätt.   
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6. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel avslutar jag uppsatsen genom att diskutera de resultat jag kommit fram till. Jag 

diskuterar resultaten i förhållande till mina inledande forskningsfrågor under varsin rubrik.  

6.1. Producerar studenter bättre texter efter att de har haft 

grammatikundervisning och i så fall på vilket sätt? 

För att återgå till min inledande fråga om huruvida studenter som har haft 

grammatikundervisning producerar bättre texter, kan det sägas att utifrån mina resultat kan 

inte en sådan slutsats med säkerhet dras. Dock visar mina resultat att fler av dem som studerat 

grammatik förbättrar sina texter i många av de undersökta kategorierna jämfört med dem som 

inte har studerat grammatik. Det något tråkiga svaret på min forskningsfråga får således bli: 

kanske. Det går med andra ord att säga att grammatikundervisning ökar skribenters potential 

att skriva bättre texter, men denna potential utnyttjas av olika anledningar inte alltid. 

Först och främst kan det konstateras att vad gäller kategorin syfte finns det inget i mina 

resultat som tyder på att grammatikundervisning skulle ha någon effekt på förmågan att uppnå 

det mål skribenten har (eller har tilldelats) med skrivandet. Det betyder inte nödvändigtvis att 

grammatikundervisning inte har en sådan effekt på skrivandet, men det går inte att säkerställa 

utifrån mina resultat, i alla fall inte om målet (det vill säga uppgiften) är på förhand givet som 

det varit i denna undersökning, det vill säga att skribenterna fått skriva en text utifrån en 

uppgift jag har gett dem. Jag kan inte veta om detta skulle ändras om skribenten själv får 

utforma uppgiften, men en sådan undersökning har jag inte utfört och kan således inte säga 

det med säkerhet. Antagandet om att kunskaper om svenskans uppbyggnad och regelsystem 

skulle ge skribenterna bättre verktyg att uppnå syftet med uppgiften håller således inte. Mina 

resultat visar alltså inga tendenser av att grammatikundervisning hjälper skribenterna förstå en 

uppgift och sedan omsätta denna förståelse i text som svarar upp mot uppgiftens syfte. 

Mina resultat visar heller inga övertygande mönster av att grammatikundervisning skulle göra 

skribenter bättre på att disponera texter eftersom lika många skribenter i kontrollgruppen som 

experimentgruppen, blev bättre sett till aspekten disposition. Dock finns det vissa tendenser 

som tyder på att kontrollgruppen och experimentgruppen delvis förbättrade olika saker. Vissa 

i experimentgruppen förbättrade utöver inledning och avslut även textens röda tråd. Denna 

utveckling syns inte i kontrollgruppen där de texter som förbättrades främst bedömdes göra så 

på grund av bättre inledning eller avslutning. Alltså verkar det som att bara det faktum att 
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skribenten har skrivit samma typ av uppgift två gånger kan göra så att de förbättrar 

inledningen och avslutningen. Men hur innehållet vävs samman från inledningen till 

avslutningen tycks kunna förbättras mer om skribenten har fått grammatikundervisning. Detta 

kan tolkas som att grammatikundervisning skulle kunna hjälpa skribenten strukturera 

innehållet på ett sätt så att styckena i texten följer på varandra i en mer logisk ordning, men 

andra förklaringar är också möjliga varför inga säkra slutsatser kan dras.  

Vad gäller textbindningen är resultaten i denna kategorin lite svårare att dra några slutsatser 

från. Det syns ingen tydlig fördel för experimentgruppen när det gäller att förbättra sin 

textbindning efter grammatikundervisning, eftersom två personer har förbättrat sig i 

experimentgruppen och en i kontrollgruppen. Men desto mer intressant är det att ingen i 

experimentgruppen har försämrat sig. Detta kan tolkas som att grammatikundervisning kan 

göra skribenterna säkrare på textbindning. Antagandet här är att en kunskap om till exempel 

satsschemat skulle kunna hjälpa skribenten att veta var till exempel konnektivbindningar 

placeras för bästa effekt, eller hur fundamentspositionen kan utnyttjas för att ge meningen ett 

tema som knyter an till förra meningens rema. Hade detta antagandet varit helt oproblematiskt 

borde ännu fler i experimentgruppen ha förbättrats avseende textbindning. Eftersom bara två 

stycken i experimentgruppen visade upp en förbättring i denna kategori blir det svårt att 

styrka antagandet om att grammatikundervisning gör att skribenter producerar texter som har 

högre grad av kohesion och koherens.  

Meningsbyggnadskategorin var den kategori där det var störst skillnad mellan hur det såg ut 

mellan experimentgruppen och kontrollgruppen. Detta tyder på att grammatikundervisning 

har en effekt på skribenters förmåga att skapa korrekta fullständiga meningar med en väl 

fungerande ordföljd. Detta verkar rimligt med tanke på att en stor del av 

grammatikundervisning handlar om vilka delar satsen består av och hur dessa fungerar i 

relation till varandra. Samtidigt var det fler skribenter i experimentgruppen som inte 

bedömdes ha förändrat sin förmåga att bygga välfungerande meningar. Detta kan naturligtvis 

bero på att de bedömdes vara duktiga på detta redan innan de fick grammatikundervisning. 

Men det kan också bero på att grammatikundervisning inte hjälpte dem nämnvärt i 

textproducerandet. Det är en sak att ha kunskap om hur grammatiken i svenska fungerar på ett 

teoretiskt plan och en annan sak att omsätta denna kunskap i bra text. Men mina resultat visar 

att grammatikundervisning har en effekt, för vissa, vad gäller förmågan att bygga väl 

fungerande meningar.  
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Resultaten för ordböjningskategorin kan vara något förvånande vid första anblick. Ingen i 

experimentgruppen har förbättrat sig i denna kategori och två stycken har till och med 

bedömts ha gjort en försämring. Grammatikundervisningen går igenom svenskans regler för 

ordböjning, varför det kan tyckas märkligt att de som gått denna grammatikundervisning i lika 

stor utsträckning som de som inte gjort det försämrats i denna kategori. Detta skulle betyda att 

grammatikundervisning inte har någon som helst påverkan på en skribents förmåga att böja 

ord i enlighet med de konventionella böjningsmönster som finns. Men till saken hör att 

skribenterna i både experimentgruppen och kontrollgruppen är modersmålstalare av svenska, 

vilket gör att de redan behärskar det svenska böjningssystemet. Kontrollgruppen har också 

med största sannolikhet haft någon form av grammatikundervisning i till exempel gymnasiet. 

Det kan förklara varför ingen förbättrade sig eftersom det är svårt att förbättra något en redan 

behärskar till fullo. Det går därmed inte att säga att grammatikundervisning inte hjälper 

människor som inte behärskar det svenska böjningssystemet att klara av att utnyttja detta 

bättre i skrift. Men detta kan mina resultat inte säga något om. Mot bakgrund av detta anser 

jag inte att resultaten är så häpnadsväckande utan det ter sig naturligt att ordböjning är något 

som redan behärskas av skribenterna.  

Resultaten för kategorin Övriga variationer var väldigt lika mellan kontrollgruppen och 

experimentgruppen. Grammatikundervisning borde därför inte ha någon större inverkan på 

skribenters förmåga att undvika saker som anakolut eller syftningsfel. 

Grammatikundervisningen borde inte heller ha någon större inverkan på deras förmåga att 

använda skiljetecken. Detta är kan tyckas något förvånande eftersom syftningsfel och 

skiljetecken åtminstone delvis är grammatiska företeelser. Denna kategori bedömdes 

visserligen som en helhet, men ingen skillnad kunde heller synas för fenomen separat. Att det 

inte var något stor skillnad mellan experimentgruppen och kontrollgruppen gällande 

syftningsfel och anakolut kan ha berott på att dessa typer av variationer förekom väldigt sällan 

i mitt material. Det kan i sig ha flera olika förklaringar – till exempel har skribenterna 

möjligen valt att skriva i genrer som de behärskade bättre och därmed gjorde mindre fel. En 

annan förklaring skulle kunna vara att skribenterna helt enkelt inte gör sådana fel. Fel 

gällande skiljetecken förekom däremot, men någon stor skillnad märktes inte mellan 

skribenterna i experimentgruppen och kontrollgruppen. Slutsatsen skulle således bli att 

grammatikundervisning inte har någon effekt på förmågan att följa de konventioner som finns 

angående skiljetecken. Men denna slutsats får tas med en nypa salt, ty det finns utrymme för 

lite metodkritik här. Vissa konventioner kring skiljetecken är inte alltid helt entydiga. 
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Konventionerna kring kommatering till exempel är svåra att sätta i ett normativt perspektiv 

eftersom det finns olika typer av kommatering. Det är således svårt att säga att en viss typ av 

kommatering är sämre än en annan. Jag menar att min metod här hade tjänat på att vara mer 

deskriptiv för att se om grammatikundervisning påverkar till exempel kommatering eller 

användandet av semikolon på något sätt.  

OVIX-värdena i de båda grupperna skilde sig inte mycket från varandra. Eftersom OVIX har 

visat sig relatera till högre betyg i gymnasiet skulle dessa resultat kunna tolkas som att 

experimentgruppens texter inte har blivit bättre. Men eftersom OVIX är ett kvantitativt mått 

hade det fungerat bättre på ett större material. Möjligen hade resultatet sett annorlunda ut om 

OVIX hade räknats på ett större antal texter. Länken mellan högt OVIX-värde och bättre 

betyg är inte heller nödvändigtvis ett kausalt samband, det vill säga OVIX kan även relatera 

till något annat i texterna som gör att de i gymnasiet bedömdes som bättre. Ytterligare en 

faktor som bör beaktas är att OVIX-värdets korrelation till högre betyg gäller just för 

gymnasieskolan. Det är således inte säkert att det fungerar på samma sätt på texter skrivna av 

universitetsstudenter, som får antas ha uppnått de mål som gymnasieskolans undervisning har.  

Den stilistiska säkerheten tycks ha blivit bättre i experimentgruppen. Men det är också i denna 

grupp som den enda försämringen hittats. Möjligen innebär detta att grammatikundervisning 

gör skribenterna mer medvetna om vilken stil de brukar i texten, då de fått verktyg att 

kategorisera språket. Således skulle antagandet om att grammatikundervisning gör skribenters 

texter mer stilsäkra stämma. Men en sådan förklaring kan inte förklara varför en i 

experimentgruppen bedömdes bli sämre. Detta skulle visserligen kunna vara en tillfällighet. 

Men en annan förklaringsmodell som bättre håller upp mot resultaten är att 

grammatikundervisning gör skribenterna mer självsäkra i sitt skrivande. En större 

självsäkerhet skulle kunna leda till att skribenterna vet att de behärskar en typ av stil och 

håller sig till den. Men det skulle också kunna leda till att skribenterna överskattar sin 

förmåga och skriver i en stilnivå som de inte riktigt behärskar. Detta skulle förklara varför 

skribenterna i experimentgruppen både förbättrats och försämrats. Det går dock inte att vet 

huruvida deras självsäkerhet har ökat eftersom jag inte undersökt deras subjektiva upplevelser 

av skrivandet.  
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6.2. Förändras studenters skrivprocess efter att de har haft 

grammatikundervisning och i så fall hur?  

Till skillnad från min andra forskningsfråga finns det ett tydligare svar på frågan om 

studenters skrivprocess förändras efter att de har fått grammatikundervisning. Mina resultat 

visar tydligt att ingen skillnad kan påvisas grupperna emellan. Detta tyder således på att 

grammatikundervisning inte påverkar studenters skrivprocess avseende pauser, textlängd eller 

redigeringar. Dock finns det två skribenter som visar på en förändring avseende redigeringar. 

Dessa skribenters redigeringsprocesser har dessutom ändrats på olika sätt. Detta är intressant 

och kan säga något om hur man kan se på skrivprocessen.  

Kellog (2008) och Johansson (2009) ser på skrivprocessen som utvecklingsstadier där 

skribenten uppnår olika stadier (knowledge-telling, knowledge-transforming och knowledge-

crafting), där mer erfarna skribenter är på en högre nivå än mindre erfarna skribenter. Bereiter 

& Scardamalia (1987) menar dock att dessa begrepp inte bör ses som utvecklingsstadier utan 

snarare som olika strategier. Det är inte nödvändigtvis så att det ena synsättet utesluter det 

andra, men ser man på skrivprocessen som Kellog (2008) och Johansson (2009) blir det lätt 

att tänka att det finns ett sätt att skriva som genererar bättre texter. Men här blir de skribenter i 

mina resultat som förändrade sina redigeringsmönster intressanta. I synnerhet Oranges 

redigeringsmönster. Hen ändrar nämligen sina redigeringsmönster från att redigera mycket på 

frasnivå, till att i den andra texten göra mycket mindre redigeringar på denna nivå. Eftersom 

mer erfarna skribenter gör mer redigeringar på frasnivå, kan det då antas att Oranges andra 

text skulle vara sämre. Men så är inte fallet. Det verkar som att Orange medvetet använder en 

annan strategi under det andra skrivtillfället än vad hen gjorde i det första. Detta kan bero på 

olika saker. Kanske känner Orange till ämnet i andra texten bättre och känner inte att hen 

behöver strukturera upp skrivprocessen på samma sätt. Då hade alltså faktorer i 

skrivprocessen som rör uppgiftens omgivning och skribentens långtidsminne påverkat 

Oranges skrivprocess. Vad som är intressant är i alla fall hur Orange tycks göra ett medvetet 

val att använda en annan skrivprocess den andra gången än den första. Det, menar jag, gör det 

rimligt att tänka på termerna knowledge-telling, knowledge-transforming och knowledge-

crafting som strategier snarare än utvecklingsstadier, i likhet med vad Bereiter & Scardamalia 

(1987) föreslår (även om de bara skriver om de två första termerna). Det ska dock påpekas att 

erfarna skribenter i högre utsträckning verkar välja strategierna knowledge-transforming eller 

-crafting. 



60 
 

6.3. Grammatik och skrivande 

Utifrån undersökningens resultat går det nog att säga att grammatikundervisning har en viss 

effekt på studenters skrivande. Denna effekt gäller dock främst textens kvalité i vissa 

aspekter, det vill säga grammatikundervisning påverkar inte skrivprocessen nämnvärt. 

Grammatikundervisning har dock inte en positiv effekt på alla studenters texter. Varför vissa 

studenter tycks bli hjälpta av grammatikundervisning och andra inte kan bero på olika saker. 

Men en anledning som jag finner trolig är att det finns ett ”lärosteg” mellan att kunna ett 

metaspråk om språk – och kunna utnyttja detta metaspråk i skrivandet. Vissa studenter gör 

kopplingen mellan metaspråk och hur det kan nyttjas i skrivandet själva, varför vissa 

skribenter i mina resultat har visat på en förbättring jämfört med de som inte har haft 

grammatikundervisning. Men alla studenter gör inte denna kopplingen automatiskt. Denna 

förklaring får också visst stöd i den tidigare forskningen. Ekvalls studie (1997) var den enda 

som visade på positiva resultat av grammatikundervisning6. Hennes metodik gick ut på att 

tillsammans med eleverna diskutera det metaspråk de lärt sig i förhållande till texter. Med 

andra ord explicitgjorde alltså Ekvall för eleverna på vilket sätt detta metaspråk kan användas 

i skrivande. För att parafrasera en av mina före detta svensklärare: Man måste tala om för 

studenterna vad det är man vill att de ska lära sig och då gör de det också.  

Kan grammatikundervisningen fungera på ett sådant sätt att den explicitgör på vilka sätt 

metaspråket om språk kan vara behjälpligt i skrivande kan grammatikundervisningen nog vara 

ett bra redskap för att förbättra studenters skrivande. Det skulle kanske också kunna bidra till 

att grammatikundervisningen uppfattas mindre abstrakt om den utgick från hur alla begrepp 

kan användas konkret. Men förbises detta explicitgörande steg är det inte säkert att 

studenterna lär sig på vilka sätt man kan använda den traditionella grammatikens 

begreppsapparat för att förbättra sitt skrivande. Möjligen var det detta Teleman (1991) 

menade med att grammatik indirekt kan hjälpa till vid skrivande.  

Sammanfattningsvis går det att säga att det finns kriterier som kan sägas ha förbättras av 

grammatikundervisning likaså som det finns kriterier som inte förbättras. Jag menar, mot 

bakgrund av tidigare forskning, att båda dessa typer av kriterier är av intresse eftersom det rått 

en oenighet kring om och i så fall vad grammatikundervisning påverkar i texterna. För 

                                                           
6 Observera att Ekvalls studie är av ett annat slag än den som redovisas i denna uppsats. Argumentet jag vill 
styrka genom att referera till Ekvall handlar inte om att grammatikundervisning förbättrar en viss typ att 
textuella kriterier utan snarare att det finns ytterligare ett ”lärosteg” mellan grammatikundervisning och 
skrivande för att länken dem emellan ska bli tydlig.  
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framtida forskning går det alltså att med hjälp av denna uppsats bättre avväga vad som är 

rimligt att titta på. 

6.4. Vidare forskning 

Till sist får jag, i linje med tidigare forskning på området, konstatera att det krävs ytterligare 

forskning. Till exempel hade det varit intressant att forska kring varför vissa tycks kunna bli 

hjälpta av grammatikundervisning i sitt skrivande medan andra inte blir det. Naturligtvis hade 

det även varit intressant att göra en större studie med fler informanter för att kunna få 

statistisk signifikanta resultat och på så sätt se om tendenserna, som visat sig i studien som 

presenteras här, håller i sig.  

En ingång till hur en studie kring varför vissa studenter tycks bli hjälpta av 

grammatikundervisning i sitt skrivande skulle kunna vara att använda sig av metoden 

stimulated recall. En sådan studie skulle kunna likna studien som presenteras i denna uppsats, 

men med tillägget att studenterna, efter att de skrivit texterna, får sin ScriptLog-inspelning 

uppspelad för sig och utifrån den får kommentera sin skrivprocess. Syftet med detta hade varit 

att se huruvida studenterna tänker annorlunda kring sin skrivprocess före och efter 

grammatikundervisning. Möjligen kan man tänka sig att studenter som har fått 

grammatikundervisning resonerar med mer grammatiska termer. I sådana fall hade det varit 

intressant att se vilka grammatiska termer som förekommer mer frekvent. Dessa torde då vara 

av större vikt vid skrivande. En sådan studie skulle som tidigare nämnt gagnas av att ha fler 

informanter, dels större kontroll- och experimentgrupper, dels skulle det vara intressant att ha 

fler grupper. Till exempel skulle en sådan grupp kunna ha svenska som andraspråk för att 

vidga perspektivet och se vilken form av effekt, om någon, grammatikundervisning har på 

studenter med svenska som andraspråksskrivande.  

Får man reda på hur studenterna själva tänker kring den grammatik de lärt sig när det skriver 

skulle sådan forskning möjligen också bidra till att nyansera debatten om skrivande till att 

fokusera mer på hur undervisning över lag ska gå till för att vara så effektiv som möjlig när 

det kommer till att studenter ska kunna utveckla sitt skrivande. 
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Bilagor 

1 Uppgiftbeskrivning 

Uppgift 1  

Din uppgift är att skriva en text där du resonerar om att Lund ska bygga spårvagnar i staden. 

Försök att i texten svara på frågorna: Vad finns det för anledningar till att Lund inför 

spårvagnar? Vilken effekt kommer spårvagnstrafiken ha på dem som bor i Lund?  

Texten ska vara 1800 – 3000 tecken lång (ca en sida). Det går bra att leta information på 

internet om det behövs men det är inget krav. När du skriver texten kan du tänka dig att du 

skriver den för en svensklärare som ska sätta betyg på den.  

Lycka till. 

 

Uppgift 2  

Din uppgift är att skriva en text där du resonerar om att elcykelförsäljningen har ökat markant 

det senaste året. Försök att svara på frågorna: Vad finns det för anledningar till att 

elcykelförsäljningen har ökat? Hur kommer människor att påverkas av att försäljningen har 

ökat? 

Texten ska vara 1800 – 3000 tecken lång (ca en sida). Det går bra att leta information på 

internet 1om det behövs men det är inget krav. När du skriver texten kan du tänka dig att du 

skriver den för en svensklärare som ska sätta betyg på den. 

Lycka till. 

Utvärdering 

 Hur var det att skriva texterna i ScriptLog? 

 Vad hade kunnat göras bättre i experimentet? 

 Fanns det några svårigheter som du upplevde med att skriva eller 

medexperimentsituationen? 

Du kan skriva dina svar på baksidan. 
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2 Texter  

Venus 1 

Lunds kommun har nu påbörjat byggnationen av den nya spårvägslinje som ska sträcka sig mellan ESS. 

Spårvagnsbygget beskrivs som en satsning för framtidens pendeltrafik inom den ständigt växande staden 

och beräknas stå klart år 2020. En utbyggnad av kollektivtrafiken ses som en förutsättning för att skapa en 

tillgänglig stad för alla.  

        En av de främsta anledningarna bakom projektet är att tillmötesgå de stora antalet personer som 

dagligen transporterar sig till, från och inom Lund på väg till skola, arbete eller fritidsaktiviteter. 

Spårvagnstrafiken behövs alltså för att fler och fler människor ska kunna resa kollektivt på en av de mest 

trafikerade sträckorna i staden.  

         Förutom detta så är även miljöaspekten en viktig del till varför spårvägen ska byggas. Det sägs att ett 

av projektets huvudmål är att bidra till en totalt sett förbättrad miljösituation i staden då färre personer 

kommer behöva ta bilen. Kortfattat så beräknas bygget alltså hjälpa till med att minska mängden 

miljöfarliga utläpp. 

        Vilka effekter spårvagnstrafiken kommer att ge är omöjligt att veta, men troligt är att det nuvarande 

området dit linjen dras, samt de områden som ligger längs linjens sträcka, kommer att växa. Det vill säga, 

dessa områden kommer med stor sannolikhet att få fler invånare i takt med att de blir mer attraktiva tack 

vare de nya pendlingsmöjligheterna. Risken är också att dessa områden drabbas av gentrifiering då 

bostadspriserna kommer gå upp om populariteten ökar. De som tidigare bott här, en bit utanför 

stadskärnan, blir eventuellt tvingade att flytta till andra områden dit urbaniseringsprocessen ännu inte 

påverkat den ekonomiska situationen på samma sätt. 

Venus 2 

Under de senaste åren har elcykelförsäljningen ökat drasktiskt i Sverige. Detta kan ha ett flertal 

anledningar och jag ska nu ta upp några utav dessa.  

       Först och främst skulle det faktum att staten beslutat sig för att subventionera kostnaden för elcyklar 

underlätta för personer att faktiskt ha råd med en elcykel. Trots att cyklarna fortfarande är relativt dyra 

efter en sådan subventionering ger det ändå fler möjligheten att köpa en. Ökningen av elcykelförsäjlningen 

sker också i takt med att bensinpriserna stiger, vilket skulle kunna vara en orsak till att fler och fler tvingas 

överväga att minska sitt bilresande. Elcykel kan då tyckas vara ett smidigare alternativ till bilen eller till dyr 

kollektivtrafik.  

       En bör dessutom ta med i beräkningen att fler personer har blivit medvetna om de klimatförändringar 

som våra utsläpp av fossila bränslen leder till. Även om det såklart är en betydligt större förändring att låta 

bilen stå och börja transportera sig med en elcykel än att börja återvinna sitt hushållsavfall så kan en inte 

borste från individers förmåga att förändra sina val för miljöns skull.  

        Ytterligare en orsak till varför elcykelförsäjlningen ökar skulle kunna vara urbaniseringen. När fler 

och fler flyttar in till storstäderna minskar deras behov av att transportera sig längre sträckor och det kan 

tyckas allt för krånglit och onödigt att ha en bil. Eftersom, som jag redan nämnt, kollektivtrafiken oftast är 

ganska dyr kan elcykeln bli ett bra alternativ för storstadsborna.  

        Om försäljningsökningen av elcyklar håller i sig kommer detta förhoppningsvis leda till att luften i 

storstäderna blir mindre förorenad av utsläpp från bilar. Att fler och fler väljer cykeln skulle också kunna 

bidra till att befolkningens hälsa förbättras eftersom fler och fler får den vardagsmotion som är så viktig. 

Slutligen kan en säga att den höga försäljningen skulle kunna skapa de förutsättningar som behövs för att 

ytterliggare utveckla tekniken bakom elcykelbranschen. 

Merkurius 1  
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Lund är en stad som är närliggande andra städer och tillgängligheten till dessa är relativt stor. Vi kan 

dagligen ta oss till dessa platser relativt enkelt och med en viss kontinuerligtet. Men hur ser tillgängliheten 

ut inom Lunds kommun och vad får det för inverkan hos den enskilda individen bosatt i Lund? 

Stadsbussarna står nuvarande för mycket av den tillgång som finns för att förflytta sig i innerstaden men 

har flertalet begränsningar. En av dessa är den höga utsträckningen av förseningar och opålitligheten som 

detta medför blir en konsekvens. När resenären inte kan räkna med att sin buss ankommer eller avgår i tid 

får detta följder som bland annat kan leda till att en väljer andra färdsätt, ofta med ersättning av bilen. Att 

detta ur ett miljöperspektiv har negativa effekter vet vi redan, men hur kan en bygga ut kollektivtrafiken 

och lyckas att göra den attraktiv för den dagliga resenären? Mitt förslag blir här att komplettera den 

nuvarande stadstrafiken med spårvagnar. Spårvagnarna kommer förbättra punkligheten som saknas inom 

kollektivtrafiken då detta färdsätt i högre utsträckning ankommer och avgår i tid. Utbyggnaden av Lunds 

stadstrafik kommer förbättra tillgängligheten inom staden och göra den mer attraktiv som boplats. Men 

för att det ska inkludera alla invånare i Lund krävs det att alla stadsdelar inkluderas. Detta för att 

tillgängligheten att transportera sig även ska inkludera bosatta i Lunds mer segregerade områden. 

Utbyggnad av spårvagnar kan därav bli en del av arbetet att motverka nuvarande segregeringar  i Lund, 

som idag påverkas av att kollektivtrafiken exkluderar visa områden. Införandet av spårvagnstrafiken i 

Göteborg har satt prägel på hur staden kommit att defineras och en liknande lyft för Lund är det som 

borde strävas efter. Att transportera sig ifrån en plats till en annan ska handla om mer än ett nödvändigt 

förflyttande som i dagsläget begränsas av förseningar och inställda turer. Genom att införskaffa 

spårvagnar som ett komplement kan kollektivtrafikens standard höjas avsevärt och dessutom utveckla 

Lunds profil till det bättre. 

Merkurius 2  

Årets julklapp 2017 blev elcykeln. Elcykeln har blivit hyllad för sitt bidrag till att förena klimatmedvetenhet 

med bekvämlighet och har på senaste åren ökat i popularitet. Regeringen lyfter elcykeln som en del av 

2018 klimatsatsning där reducerade priser kan kommas att införas för att göra produkten mer tillgänglig 

för fler och på så sätt reglera klimatutsläppet. Idag är mer än vad tionde cykeln som säljs en elcykel 

(Aftonbladet 2017). Elcykelförsäljningen har ökat markant dem senaste åren och fördubblades mellan år 

2014-2015 (Dunås 2016). Elcykel bidrar till människors hälsa då den kan tilltala en målgrupp som 

vanligtvis inte väljer cykel som färdmedel. Det är dock viktigt att se huruvida elcykeln ersätter den vanliga 

cykeln vilket isåfall skulle kunna få konsekvenser av att människors hälsa försämras då den egna fysiska 

insatsen vid cykling reduceras. Genom att kombinera cykeln så att en delvis kan cykla för egen maskin och 

delvis få hjälp av elektronik kan cykeln dock bli ett sätt att transportera sig längre sträckor och kan på så 

sätt ersätta bilen i viss mån. Att elcykeln år 2017 röstades fram till att bli årets julklapp kan ses som en del 

av människors ökade klimatmedvetenhet och vilja att påverka denna på eget bevåg. Elcykeln kan agera ett 

sätt att förbättra sin egna hälsa, reducera kostnader för transport samtidigt som miljön förbättras. Genom 

dessa faktorer sammanslaget är det inte svårt att se varför elcykeln hyllats som produkt. Med regeringens 

satsning för att förändra elcykeln ifrån att bli en exklusiv produkt till en tillgänglig vara som fler kan ha råd 

med kan vi kanske i framtiden få se ett större genomslag. Elcykeln representerar den tid vi lever i nu och 

är en  julklapp att ge till förmån för framtiden. 

 

Tellus 1 

 

Under 2017 inleddes bygget med Lunds spårvagn, men det har planerats längre än så. En av de främsta 

anledningarna till att en spårvagn ska byggas i Lund är att staden växer fort, med närmare 1000 invånare 

per år. En spårvagn som binder samman stadens kärna och Kunskapstråket är något som skulle gynna 

stadens invånare när kollektivtrafiken byggs ut.  När kollektivtrafiken byggs ut bidrar det till både 

tillväxten i staden men även fler jobb och bostäder. När det dessutom byggs något som en spårvagn kan 
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det ses ännu mer attraktivt då den är permanent och inte kan läggas om som till exempel busslinjer kan 

göra. 

 

Utöver tillväxten är miljöaspekten en stor anledning till varför Lund har valt att bygga en spårvagnslinje. I 

ett hållbart samhälle krävs hållbara transportlösningar. Dels ur perspektivet att spårvagnar inte släpper ut 

lika mycket miljögifter men också ur perspektivet med utrymmet i trafiken. När bussar och bilar kör på 

samma väger kan långa köer bildas, anlednignen till att det anses mer attraktivt med spårvagn istället för 

fler bussar är till exempel på grund av det höga passagerarantalet en spårvagn rymmer.  

 

När befolkningstillväxten och sysselsättningstillväxten ökar i en stad eller ett samhälle får det effekter som 

en bättre mer utvecklad ekonomi, när företag och handeln kan expandera och bli fler, och ett större utbud 

av handel, utbildning och kultur. Det här skulle ses som goda konsekvenser av att spårvagnslinjen skulle 

byggas genom Lund.  

 

Innan spårvagnslinjen är klar kommer dock ett massivt byggarbete ske runt om i staden. Något som 

kommer att påverka det vardagliga livet för en som bor i staden, när gator stängs av och trafik dirigeras 

om. Vid 2020 beräknas spårvagnslinjen vara klar och tills dess kommer vi lundensare behöva dras med 

avstängda vägar och buller i staden. 

 

Många hävdar även att de aspekter som kan ses som positiva är i själva verket väldigt negativa. En 

spårvagn kan till exempel ses som ganska oflexibel, då man ej kan lägga om en linje ifall det skulle 

behövas, något som kan göras med busslinjer. Många anser även att en spårvagnslinje och även de depåer 

som kan tänkas byggas skulle göra miljön i Lund fulare och även förstöra vissa miljöer som anses fina 

idag. Detta argument kan dock uppfattas som väldigt individuellt då inte alla i ett samhälle kommer tycka 

och tänka att allt är lika "fint". 

 

Tellus 2 

 

Under det senaste året har elcykelförsäljningen ökat avsevärt, en ökning på närmare 50 procent. År 2017 

blev det till och med årets julklapp, en indikation på att elcykelmarknaden blomstrar. Under det gågna året 

kom regeringen med ett förslag om en elcykelpremie, vilket skulle innebära att kostnaden för elcyklar 

skulle minska. Fler kommer därför kunna införskaffa sig en elcykel och prognosen är att de som inhandlar 

en elcykel under andra delen av 2017 också kommer kunna ta del av denna premie retroaktivt. Det här är 

en av anledningarna till att försäljningen har ökat så kraftigt. 

 

Elcykeln är ett smidigt transportsätt för både den vardagliga pendlaren och fritidscyklaren. Människan är 

nog av naturen någon som vill hitta de bästa och effektivaste lösningarna på de vardagliga uppgifter de 

möter. Det kan nog vara därför elcykeln har fått sådan stor spridning på marknaden. Det är både billigt, 

om en cyklar 4 mil på en laddning blir milkostnaden så billig som 25 öre, bekvämt och bra för miljön. Med 

elcykel kommer fler personer kunna ta cykeln till jobbet eller skolan, då det inte kommer vara ett problem 

att cykla den dubbla sträckan. Det här kommer påverka människor på det sättet att deras allmäna hälsa 

kommer förbättras, dels med den friska luften men också att få röra på sig både till och från studierna eller 

jobbet.  

 

Men i och med denna försäljningsökning kommer också en förändring behöva ske ute på vägarna. 

Eftersom elcykelförsäljningen redan ökat såhär mycket och det tros fortsätta så även nästkommande år 

måste det tas tag i infrastrukturen i städerna och göra det mer framkomligt för cyklisterna att ta sig fram, 

med bättre cykelvägar bland annat. Störst är intresset för elcyklar i storstäderna, men även mellanstora 

städer visar ett ökande intresse.  Enligt Klas Elm, vd vid Svensk Cykling, har den här ökningen varit 
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väntad. I länder som Österrike, Nederländerna, Danmark och Tyskland har en ökning av elcyklar redan 

skett under de senaste åren, och därför en ökning i Sverige som har liknande förhållanden och struktur 

och varit att räkna med.  

 

Elcykeln vänder sig till fler målgrupper än den vanliga traditionella cykeln. Människor som kanske inte kan 

cykla på en traditionell cykel får nu möjlighet till det med en elcykel. Även i storstäder där ytan redan är 

begränsad är detta en positiv sak då antal bilar kanske minskar och antal cyklar ökar, det vill säga mindre 

yta som tas upp av fordon på vägarna. Kanske kan detta bidra till en mer trivsam trafik i städerna.  

 

Mars 1  

 

Lund är en stad som ständigt växer. Detta är något som märks av tydligt bland de tusentals människor 

som pendlar fram och tillbaka varje dag. Förseningar i trafiken, överfulla bussar och stressade resenärer är 

några av konsekvenserna. De nya spårvagnarna ses som en lösning på detta problem. 

 Planerna för spårvagnsbygget har varit uppe sen 80-talet men har nyligen dragits igång och 

de första vagnarna beräknas köra år 2020. Dess budskap är människan i fokus. Spårvagnarna ska ge en 

högre kvalité på resandet inom staden samt öka förutsättningarna att fler ska börja kollektivt. 

 

Mars 2 

  

Under det senaste året har försäljningen av elcyklar ökat med 50 procent och enligt cykelbranschen 

kommer det med största sannolikhet fortsätta i liknande riktning. Företagen får ständigt expandera sin 

försäljning och tror att den största orsaken till denna trend beror på att elcykeln både är ett snabbt och 

miljövänligt sätt att ta sig till jobbet. En sparar både tid och ork, vilket kan minska den stressiga vardag 

som många upplever. Längre sträckor känns inte lika tunga och gör det lättare att ta cykeln istället för 

bilen. Men det är även miljöaspekten som lockar. Cyklarna drivs på batteri och behöver genomsnittligen 

laddas en gång om dagen för daglig användning. Enligt Transportstyrelsen så har cyklar som går i 25km/h 

en effekt på mindre än 250W och orsakar mindre miljöpåverkan under ett år än vad en bil orsakar under 

en dag. 

 

Denna cykeltrend har även lett till ett slags gemensamt intresse bland människor. Det skapar en 

gemenskap där cykling ses som en rolig grej och även som en hobby. Eftersom elcykeln bär med sig så 

många fördelar är det nog inte så konstig att den har blivit så pass populär. En bra trend helt enkelt! 

 

Jupiter 1 

 

Spårvagnar i Lund 

Anledningen till byggandet av spårvagnar i Lund kommer ifrån ett ökat behov av kollektivtrafik i staden, 

vilket är ett resultat av att staden växer.  

Det positiva med att utveckla kollektivtrafiken med just spårvagnar är att detta är en miljövänlig och 

effektiv form av transport. Det går vidare att argumentera för att detta införande skulle kunna bidra till 

minskade utsläpp av koldioxid.  

Argumenten mot införandet av spårvagnar är oftast ekonomiska, bland annat kring kostnaderna av att 

bygga spåren och kostnaderna att underhålla dessa spår. Under perioden spåren byggs kommer också 

övrig trafik att behöva anpassas runt detta, vilket kan ses som ett problem. Diskussionen står alltså mellan 

behovet av ökad kollektivtrafik kontra vad detta skulle göra med stadskärnan och det grafiska i en stad. 

Diskussionen kan troligen också handla om vad en själv har för behov av att ta sig från punkt A till punkt 

B. För de som bor i staden men av olika anledningar inte använder sig av kollektivtrafik kommer mest 
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sannolikt fokuset ligga vid hur det påverkar det grafiska. Medan de som använder sig av kollektivtrafik 

kommer fokusera på hur det är en praktisk lösning.  

De slutsatser som går att dra kring detta är att om en är för tillväxt i ett samhälle måste en också vara för 

de medel som främjar denna nämnda tillväxt. Vidare lever vi i ett samhälle som är under konstant 

utveckling och där vi är i behov av att kunna transportera oss mellan olika platser. En lösning som 

spårvagnar, som inte bara fyller detta krav utan också är miljövänlig är således något som borde 

uppmuntras. 

 

Jupiter 2 

 

Det faktum att elcykelförsäkringen har ökat markant det senaste året kan ha flera olika förklaringar. En av 

dessa kan vara en vilja att vara miljövänlig. Jag anser att det kan handla om en generationsfråga, då vi på 

flera håll kan se hur unga människor i samhället visar upp ett större miljöengagemang än äldre. Vi blir 

bättre på att källsortera, vi har en mer medveten konsumtion, vi väljer att äta vegetariskt och veganskt. 

Elcyklarna kan med detta resonemang också förstås som en del av utvecklingen mot ett mer hållbart och 

miljövänligt samhälle.  

En annan anledning till att elcykelförsäljningen har ökat kan vara regeringens förslag om ett ekonomiskt 

bidrag till de personer som köper elcyklar. I en diskussion om elcyklar och ekonomi är det dock av vikt att 

lyfta fram ännu en aspekt, vilket är priset på elcyklar. Det är nämligen så att en elcykel i genomsnitt kostar 

6000 kronor, och många betalar mycket mer än detta för cykeln. Det blir alltså inte bara en fråga om vem 

som vill vara miljövänlig, utan vem som har råd att vara miljövänlig. Detta kan vidare bidra till en delad 

befolkning, när det som ses som modernt och som till och med regeringen i landet argumenterar för, alltså 

elcykeln, endast är en möjlighet för en rik privilegierad del av befolkningen. Detta visar alltså på att 

människor kommer att påverkas olika av att försäljningen av elcyklar ökat. Detta går även att förstås 

utifrån det faktum att ett argument för elcyklar är att de bidrar till ett mer hälsosamt liv, återigen bör vi 

ifrågasätta vilken del av befolkningen som har råd att köpa sig till ett mer hälsosamt liv.  

Elcykeln blev även årets julklapp i år. Det perfekta presenten i Sverige år 2017 kostar alltså i genomsnitt 

6000 kr, till skillnad från tidigare år då årets julklapp varit en spikmatta, en bok eller en bakmaskin. Frågan 

vi bör ställa oss är om denna form av uppmuntran kring spendering verkligen bidrar till ett mer hållbart 

samhälle, eller om det endast vidare bidrar till det konsumtionshets som är en av de största anledningarna 

till att samhället behöver en generation som värnar om miljön.  

 

 

Neptunus 1 

 

Lund har beslutat om att bygga ett spårvagnssystem genom staden. Vad ligger bakom beslutet och vad 

kommer det få för följder? Här kommer nu en argumenterande tex utan vetenskaplig grund, byggd helt på 

egna åsikter.  

     Spårvagn. Klassiskt. Mysigt. En känsla av genuinitet. Estetiskt tilltalande. Dessa anledningar är det som 

till stor del ligger bakom beslutet att bygga spårvagnar i lund. Vem skulle vilja ha elbussar? De är ju inte 

alls lika fina och mysiga som att sätta sig i en fin liten spårvagn och glatt glida in på universitetsområdet. 

Enligt lunds politiker är det helt och hållet värt att bryta upp vägarna för att lägga räls och sätta upp 

elledningar åvanför, just av anledningen att det bara känns så härligt. De bryr sig inte om att bussar inte 

kräver räls, utan klarar sig med endast elledningen. En eventuell utbyggnad skulle oxå vara mycket lättare 

om vara själva ledningarna behöver byggas ut istället för rälsen i marken.  

    Eldrivet är såklart en god tanke från Lunds sida, men jag tror att form har fått konkurera ut funktion i 

detta beslut. I stora städer med långa avstånd kan det vara motiverat med rälsburen trafik då många 

människor ska färdas långt varje dag, men lund är en så liten stad att det går att cykla genom staden 

dubbelt så snabbt som det går att åka spårvagn genom Göteborg. Jag tror helt enkelt att Lunds politiker 
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har drabbats av en lite släng "Mycket vill ha mer". Stadens gamla, vackra, murgönsbeväxta byggnader och 

fina, smala kullerstensgator är helt enkelt inte nog. Trotts att en spårvagn är otroligt jobbig att flytta på när 

den gått sönder gämfört med en buss som kan bogseras åt sidan, och trotts att en buss kan förflytta sig vid 

ett eventuellt strömavbrott där spårvagnen hade blivit helt stående, så envisas Lund om att fullborda den 

pitoreska, kunskapsdoftande och (ekologiskt) kaffeosande stadsbilden med spårvagnar.  

     Kanske finns det fördelar med spårvagn? Kollektivtrafik är ju trotts allt en stor del av många 

människors vardag, och vi vet ju alla att det lilla kan förgylla en annars bedrövlig dag. Kanske kan den dyra 

satsningen vara värd det. Pengarna som hade sparats in genom att välja bussar istället för vagnar hade 

kanske inte räckt till att sprida den mängden frid och lycka som bara estetisk follbordan kan göra. 

 

Neptunus 2 

 

Elcykelförsäljningen har övet oerhört det senaste året. Vad kan detta bero på? Att glida runt på en 

motordriven cykel har ju folk gjort länge. Mopeder har brummat fram på gatorna runt om i Sverige, men 

inte riktigt av alla. Eftersom mopeder förknippas med ungdommar och tonårsgäng, förväntas det att vi ska 

"växa ifrån" mopederna när vi blivit nog gamla för att köra bil. Varför ser vi då att allt fler, nästan uteslutet 

"vuxna", kommer körandes på en motordriven cykel? Jo, dessa personer är nämligen ute efter att slå två 

flugor(i dubbel bemärkelse) i en smäll. Hutrig och miljötänkande, det är den moderna (övre 

medelklass)människan. Du ska äta ekologisk mat på porslin som en gammal tant från österlen har drejat, 

jogga i barfotaskor, duscha under fem minuter, cykla till alla platser inom två mil, ja, listan fortsätter. 

Samtidigt ska vi vara tekniskt uppdaterade. Maten beställs online, joggingrundan ska mätas med gps, din 

vattentäta bluetoothhögtalare spelar genom den korta duschen, och cykeln, den trampar av sig själv. Nu 

kan äntligen den miljömedvetne komma cyklande så att alla kollegorna ser, och ändå lukta lika nyduschat 

som alla slöa bilförare. Medelklassen kan nu sitta och fnysa åt ungdommar på moped, eller skratta och 

göra sig roliga över alla slöa töntar som åker hoverboard istället för att promenera. Elcykeln är alltså 

perfekt för alla de som vill upprätthålla en image av att vara hurtig, utan att behöva vara det. och för 

endast 10.000 kan du göra det med.  

     Jag tror att vi kommer se en ökning i det motordrivna, och det kommer miljön att tacka oss för... eller? 

Som vanligt så är det ofta för jobbigt att tänka ett steg längre. Visst, eldrivet släpper ut mindre förorening 

när du kör, men hur ser produktionen av den eler ut? Vi måste tänka förbi vad vi gör i just denna sekund 

och fokusera på en ökning av hållbar energiutveckling. När vi har en förnybar energikälla, då kan vi gotta 

ner oss i cyklar som trampar själv, koppel som går ut med hunden, kylskåp som handlar mat, speglar som 

fotar "dagens outfit", och en virituell verkliget som vi aldrig behöver skiljas från. 

 

Saturnus 1  

 

I mars i år inledde Lunds kommun, tillsammans med Skånetrafiken, projektet att bygga en spårvagnslinje 

mellan Lunds centrala delar och ESS - Science Village och den planerat nya stadsdelen Brunnshög. Detta 

är en satsning i miljöns förtecken och kommunen vill visa framfötterna i arbetet mot en hållbar och 

attraktiv stadsutvekling. Spårvagnarna ska gå längs med något som projektivrarna kallar Kunskapsstråket - 

en ryggrad som metaforiskt binder samman utvecklingen mellan medeltidens Lund och framtidens 

långsiktiga forskning och innovationer.  

 Framtiden kräver nya livsvanor och detta vill Lunds kommun främja i den nya stadsdelen 

och hoppas även att det kommer ge ringar på vattnet och förändra stadsbilden i hela Lund. Längs med 

spåren kommer det anläggas gräs vilket man hoppas ska ge innerstaden mer liv och generellt bli en 

trevligare stad att bo och vistas i. Kommunen arbetar redan nu, trots att spåren inte kommer ligga färdiga 

för rullande trafiken innan tidigast 2018, på att uppmuntra invånarna till förändrade  och mer aktiva 

rörelsemönster så som cykeltrafik eller gång istället för bilåkande. Kommunen mål med projektet är att 

spårvagnanläggningen ska bli en naturlig del i stadsrummet och ha en hög trafiksäkerhet. Ambitionen är 
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även att spårvagnarna ska vara tillgängliga för alla samt upplevas "lättillgänglig, pålitlig, bekväm, trygg, 

[och] med en god arkitektonisk utformning". Om dessa kriterier uppfylls kan spårvagnsprojektet komma 

att vara en del i skapandet av en än mer attraktiv stad för dess invånare och hitflyttande  än den är idag. 

 

Saturnus 2 

 

2017 blev elcykelns år! Nu vid årets slut kan en se elcyklar i nästan varje cykelställ och varenda 

småbarnsfamilj verkar numera skjutsa runt på sina barn på elcyklar med flak var de än ska. Då det numera 

är det medelklasstrendigaste en kan göra är att flasha sin elcykel hämtar plötsligt nu även pappor barnen 

på förskolan. 

 Det hela började med att regeringen, med klimatminister Isabella Lövin i spetsen, beslutade 

att satsa fem miljarder på projekt som främjar miljö och klimat ( SR, 4 sept, 2017). De mesta av budgeten 

var dessutom öronmärkt för lokala miljöinvesteringar som skulle komma vanliga medborgare till nytta i sin 

vardag.  Som ministern presenterade satsningen skulle vikten ligga på att stödja just en omställning till 

mindre fordon som elmopeder eller elcyklar, som ett realistiskt alternativ till bilen (ibid). De 

privatpersoner som köper en elcykel eller en elmoped får från och med i år, tack vare regeringens 

klimatbudgetsatsning, rabatt när de köper sin elcykel. Staten står för 25 procent av priset. 

 Som miljösatsning blir det dock svårt att veta ifall de fem miljarderna som regeringen satsat 

faktist kommer att komma klimatet till någon nytta. Det är svårt att mäta ifall utsläpp av växthusgaser 

faktist kommit att minska som ett resultat av att elcykelförsäljningen till privatpersoner har ökat. Ingen 

statistik tycks finnas som visar på att personer som tidigare tagit bilen till jobbet eller för att hämta barnen 

på föskolan numera istället tar cykeln. Troligare är att det snarare är de som redan tidigare andände cykel 

som främsta färdmedel som nu istället har investerat i en ny skatterabbaterad elcykel. Centerpartiets Annie 

Lööf är kritisk till regeringens satsning och menar att subventioneringen av elcyklar eventuellt bidragit till 

miljösyftets raka motsats - ökade klimatutsläpp (ibid). 

 

Pluto 1 

 

Att Lund inför spårvagnar är främst för att gynna stadsutvecklingen och för att underlätta 

kollektivtrafiken. Det kommer att möjliggöra transporter och fler människor kommer att kunna färdas 

med spårvagnar. Jag tänker att eftersom att Lund är en så rörlig stad med många människor som arbetar 

och studerar så kommer det att underlätta för trafiken. Ett mål med den här satsningen är att minska 

antalet bilister, vilket jag tror skulle underlätta, dels för busstrafiken men också för cyklister. Jag har hört 

ett antal olika utalanden där Lunds trafik är rangordnad; bussar är högst upp i hierarkin, sedan kommer 

cyklisterna och därefter kommer bilisterna. Det är också tätt och trångt i själva centrum, vilket gör det 

svårt för bilar att ta sig fram. Att då införa spårvagnar, tror jag, är ett bra alternativ. Lund upplevs också 

som en miljömedveten stad där kollektivtrafiken används flitigt. 

Problemet med spårvagnarna skulle i så fall vara förseningar, spårfel eller andra tekniska problem. Jag har 

dessvärre ingen erfarenhet av användning av spårvagnar, endast att Göteborgs stad har detta alternativt 

och att det verkar vara ett smidigt sätt för att ta sig till olika platser eller som ett sätt att transportera sig till 

och från jobbet. Jag tänker också som så att de som nu använder och äger en bil kommer säkerligen inte 

att göra sig av med den då spårvagnar införs, i min värld är bilisterna de som har en lång väg till arbetet 

eller där arbetet ligger en bra bit utanför Lund. Det skulle då inte gynna dessa människor, utan mest de 

som rör sig inom Lund och där spårvagnarna kommer att gå. Att trafiken kommer att bli bilsnålt i 

centrum kan absolut vara ett resultat med spårvagn, vilket jag med säkerhet tror kommer att ha en positiv 

effekt. Jag tror att det kommer leda till en mindre "stökig" trafik och det kommer även möjliggöra en 

smidigare transport. Jag tror att det kommer att avlasta bussarna och ha fler fördelar än nackdelar. Det 

kommer att bli en spännande satsning och förhoppningsvis en lyckad sådan! 
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Pluto 2 

 

Det senaste året har elcykelförsäljningen ökat markant. Det kan bero på flera olika anledningar. Det som 

är fördelarna med en elcykel är att en kommer långt, det är miljövänligt och ett billigt sätt att ta sig fram. 

Nackdelar med elcykeln kan vara att den är mycket tyngre än en vanlig cykel och den är också mer 

komplicerad då den har motor, batteri etc samt är hög i pris.  

Vad som är anledningar till ökningen tror jag beror på att fler människor gör medvetna val till att minska 

koldioxidutsläppen och ser därmed elcykeln som ett bra alternativ vid längre sträckor. Eftersom att 

elcykeln går på el är det enkelt att ladda den hemma och för de som har fysiska förslitningar kan kraften 

från elcykeln underlätta och göra det möjligt för fler människor att trampa sig fram i trafiken. Elcykel är 

något för både gamla och unga!  

 

Tidigare var det inte så vanligt, men att se en elcykel idag är mer allt vanligare. Den har också blivit utsedd 

till årets julklapp 2017, vilket kommer bidra ytterligare till den ökade försäljningen. Samhället kommer att 

tjäna på att fler väljer att cykla, inte bara för att det gynnar hälsan och miljön utan också för att det är bra 

för privatekonomin samt bidrar även till minskade vårdkostnader för samhället. Det en inte för glömma är 

att vår ökade konsumtion innebär en enorm miljöpåverkan.  

 

Den ökade försäljningen och de fördelar som elcykeln ändå bidrar med tror jag kommer att ha positiva 

följder. Ökningen visar att fler människor idag gör miljömedvetna val, attityder och viljan att bidra har 

förändrats och är fantastiskt. Att elcykeln är utsedd till årets julklapp kommer förhoppningsvis 

uppmärksamma elcykeln ännu mer, vilket gör att fler kommer att köpa elcykeln och trampa miljöväntligt. 

Det är en revolutionerande produkt som jag tror kommer att vara uppskattad och ha betydelse i vår 

hållbara utveckling. 

 

Lila 1  

 

Vad finns för anledningar till att Lund inför spårvagnar? 

Anledningen som Lunds kommun själva räknar upp för att ha startat upp projektet med spårvägsbygge är 

att de anser att detta skulle bidra till en en ekonomisk, ekologisk och social stadsutveckling. På sin hemsida 

sparvaglund.se beskriver kommunen stadens kollektivtrafik som ett skelett. De skriver att en av 

anledningarna till att kollektivtrafiken behöver byggas ut är att Lund växer, och urbaniseringen sker 

snabbt. Man vill göra kollektivtrafiken till det primära sättet att ta sig runt i staden. Men varför inte ett väl 

utbyggt nät av bussar och tåg är tillräckligt är för mig otydligt. Jag är inte nämnvärt insatt i Lunds 

kommuns stadsplanering, men tycker att det känns onödigt att lägga stora resurser på att bygga spårväg. 

Jag förstår att kommunen vill satsa på kollketivtrafiken, men vad är det som gör att kommunen väljer att 

lägga stora resurser på att bygga något nytt istället för att inte bara utveckla det som redan finns. Den 

främsta anledningen till att människor väljer att inte åka kollektivt är troligtvis biljettpriserna, inte vilket 

specifikt fordon man transporteras med. Därför borde kanske kommunen lägga dde ekonomiska 

resurserna där för att göra kollketivtrafiken mer attraktiv. 

 

Vilken effekt kommer spårvagnstrafiken ha på dem som bor i Lund? 

I det nuvarande stadiet - uppbyggnaden av spårväg - kommer den största effekten på Lunds invånare vara 

att de områden där det byggs bli omständiga att röra sig i. Vägar kanske kommer stängas av, människor 

kan kanske få svårt att ta sig till skola eller jobb. Detta kan skapa irritation, riktad mot kommunen, hos 

människor. Om det ges mycket utlopp för sådan irritation kan det ha negativ inverkan på kommunens 

arbete längre fram i tiden. Men om kommunen på ett eller annat sätt får med sig dess invånare är risken 

mindre för detta. Då kommer kanske istället spårvägsbygget ses som nytänkande och innovativt, vilket kan 

ha positiv inverkan på kommunens arbete längre fram.r 
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Lila 2  

 

Det finns flera olika sorters elcyklar, bl.a. racercyklar, mountainbikes, transportcykel och så kallad citybike. 

Alla modeller är självfallet elektriska. Priset på en elyckel kan vara allt från 1250 kr till över 95000 kr. En 

elyckel är alltså i de flesta fall betydligt dyrare än en vanlig cykel, som "bara" drivs av pedalkraft. Trots de 

höga priserna ökar försäljningen av elcyklar i Sverige.   

Den största anledningen för gemene man att vilja ha en elcykel är smidigheten. Stora delar av landet är väl 

kuperat och att pendla till skola eller jobb med endast pedalkraft kan vara många övermäktigt med 

uppförsbacke kanske både till och från jobbet. Ett alternativ där en inte behöver komma fram svettig, men 

ändå får en daglig dos av vardagsmotion, är både bekvämt och attraktivt. Det finns dock problem i att 

elcykeln lätt blir en klassmarkör och bidrar till att öka, eller kanske främst markera, klasskillnader. Långt 

ifrån alla svenska hushåll har råd med elcykel.  

En annan anledning att välja elcykel är att det är ett miljövänligt alternativ. Visserligen drar cykeln viss 

elektricitet, men det är en försvinnande mängd i jämförelse med en bil. Kollektivtrafik är troligen det 

vanligaste kommunikationssättet förutom bil vad gäller resor till och från skola, arbete, fritidsaktiviteter 

och annat. Men fördelen med en cykel framför buss och tåg är att en inte är bunden till tidtabeller eller 

speciella rutter, en bestämmer själv varifrån, när och vart en vill åka. Men genomsnittssvensken vill vara 

bekväm, smidig och fräsch och en pedaldriven cykeln kan vara både obekväm, tung och kan göra en 

svettig och ofräsch. Då är elcykeln ett exemplariskt alternativ. 

Fler och fler inser att vi alla måste värna mer om miljön, och fler och fler får råd med elcykel. Därför ökar 

försäljningen av elcyklar i Sverige. 

 

Blå 1 

 

Spårvagnar i Lund 

 

Lunds kommun har i samarbete med Skånetrafiken en plan på att bygga en spårvägslänk längs en av de 

mest trafikerade lederna i staden - Kunsksapsstråket som sträcker sig mellan centrala Lund och 

Brunnshög. En av de huvudsakliga anledningarna som har lett fram till det här beslutet är den ökade 

mängden kollektivpendlare. För att kunna erbjuda den stadigt ökande mängden pendlare en snabb, billig 

och grön resväg genom staden - från centralstationen till arbetsplatsen - togs ett beslut att en spårväg ska 

byggas. Om man läser på kommunens hemsida om projektet skriver de att tanken på att bygga en spårväg 

har funnits ända sedan 80-talet när trafikleden som kallas "Lundalänken" byggdes. Redan då 

dimensionerades de nya vägarna för att i framtiden kunna rymma även en spårväg. Spårvägen byggs inte 

bara för pendlare från andra städer, utan såklart även för stadens egna invånare som vill kunna åka 

kollektivt i vardagen. 

 

Som planen ser ut nu är tanken att spårvägen ska bli ett grönare kolletkivtrafikalternativ, och med grön 

menas både att det är ett bra miljömässigt val och att det kommer anläggas gräsmatta i direkt anslutning till 

själva spårvägen. Att plantera gräs är inte bara ett trevligt inslag i stadsmiljön utseendemässigt utan kan 

även ses som en tydlig fysisk markering att det är ett miljömässigt "grönt" val att åka spårvagn. Att spårväg 

anses som ett av de miljömässigt bästa transportmedlen beror till stor del på att det kräver väldigt lite 

utrymme med tanke på hur stor kapaciteten är. 

 

Under själva byggnadsprocessen (2017-2019) kommer trafikläget i staden att påverkas negativt i form av 

omledningar och avstängda gator. Kommunen har dock lagt ned mycket tid på att göra det så smidigt som 

möjligt för de som drabbas i form av att erbjuda alternativa transportmedel som cykel eller buss. De som 

bor närmast gatorna som grävs upp och byggs om kommer troligtvis att uppleva hela processen som 
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ganska påtaglig men när arbetet är avslutat och spårvägen är klar kommer troligtvis mängden biltrafik 

minska och ge en trevligare miljö att leva i. 

 

Blå 2 

 

Elcykelförsäljning på uppgång. 

 

Det finns många anlednignar till att försäljningen av elcyklar har ökat på senare tid. För att nämna några 

som ofta anges i marknadsundersökningar så har vi ett miljöperspektiv, ett pendlarperspektiv och ett 

ekonomiskt perspektiv. Ofta hänger dessa tre anledningar ganska tätt ihop men olika personer kanske ser 

den ena eller andra av dem som viktigare än de andra.  

Ur miljöperspektiv så är en elcykel helt klart ett bättre färdmedel än det mesta som har en motor. Den 

släpper inte ut några som helst avgaser och eftersom man kan välja vilket elbolag som levererar elen hem 

till uttaget kan  man också bestämma precis hur miljövänlig el cykeln laddas med.  

Den största skillnaden mellan elcykel och vanlig traditionell cykel är att det går att ta sig fram snabbare och 

med mindre ansträngning, vilket många stadspendlare tycker är en klar fördel. Att slippa sitta fast i 

rusningstrafik och därefter behöva leta parkering för att sedan betala dyrt för att stå där gör att många 

stadsbor börjar inse fördelarna med elcykel. Ekonomiskt kan en elcykel kännas dyr jämfört med många 

vanliga cyklar, men det är många gånger billigare att införskaffa en elcykel än en bil. Både i direkt inköp 

och sedan i underhåll och löpande kostnader.  

Med tanke på hur långt efter resten av europa Sveriges elcykelförsäljning fortfarande ligger, så finns det 

fortfarande hög potential att utveckla elcyklandet här. Om fler människor desutom ser fördelarna och 

försäljningstakten fortsätter öka kanske en framtid med fler cyklar än bilar på städernas gator inte är ett 

helt orimligt antagande. Rent krasst finns det nog inga nackdelar med en sådan förändring, mindre antal 

bilar i omlopp på en dag betyder mindre avgaser och luftföroreningar. Särskilt med tanke på hur stor 

miljö- och klimatfrågan är världen över så kan en ökad elcykelförsäljning förhoppningsvis leda till bättre 

luft och bättre hälsa för alla. 

 

Grön 1 

 

Vad finns det för anledningar till att Lund inför spårvagnar? 

 

Det har funnits tankar på att införa spårvagnstrafik i Lund sedan 1980-talet. Busstråket Lundalänken 

byggdes med en framtida spårväg i åtanke. Befolkningen i Lund har fördubblats sedan 1950-talet, från ca. 

50 000 till 115 000 människor. På grund av denna raska befolkningsökning höjs kraven på att Lunds 

kommun ska tillhandahålla en fungerande och välutvecklad kollektivtrafik. 

 

Dagligen passerar ca. 40 000 resenärer Centralstationen i Lund, och antalet resande ökar dag för dag. 

Stadens infrastruktur behöver anpassas för denna ökning. Därför planerar man att bygga ut den nuvarande 

Lundalänken med de redan påtänkta spårvägarna. 

 

Vilken effekt kommer spårvagnstrafiken ha på de som bor i Lund? 

 

Att bygga spårvägar är positivt ur ett miljöperspektiv. Eftersom spårvagnstrafik drivs med hjälp av 

elektricitet går man runt problem med utsläpp av växthusgaser. Längden på de nya spårvagnarna kommer 

vara ca. 30 meter vilket innebär att de kommer ha plats för lika många passagerare som i 98 bilar. Detta 

motsvarar en 500 meter lång bilkö, vilket minskar utsläppen ytterligare. 
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De nya spårvagnarna kommer även vara handikappsanppasade. De låga golven vid in- och utgångarna 

kommer göra det lätt för rullstolsburna människor att röra sig effektivt från punkt A till punkt B. 

 

Alla som någon gång har pendlat vet hur stressigt det kan vara. Det kan vara ont om plats på bussar och 

tåg. Spårvägar utnyttjar Lunds stadsyta på ett effektivt sätt, samtidigt som de hjälper till att öka 

kollektivtrafikens kapacitet. 

 

Källor: 

 

http://www.sparvaglund.se/Om-projektet/Bakgrund/ 

http://www.sparvaglund.se/Om-projektet/Om-sparvagnar/ 

 

Grön 2 

 

Några ord om elcykelförsäljningen 2017 

 

Det senaste året har försäljningen av elcyklar ökat med ca. 50 % i Sverige. År 2015 såldes ungefär 30 000 

elcyklar i Sverige, 2016 steg siffran till 45 000 och det senaste året till 67 500. Elcyklar omfattar på grund 

av ökningen hela 12 % av den svenska cykelmarknaden och närmar sig därför andra europeiska länders 

elcykelkvot. 

 

Att fler medborgare väljer elcykel som fordon istället för bensindrivna färdmedel är självfallet en positiv 

utveckling sett ur ett miljöperspektiv. Utsläpp minskas, vilket i sin tur leder till att ozonlagret påverkas 

negativt i mindre utsträckning. Trafikmiljön kommer förmodligen att bli lugnare och säkrare då färre 

bensindrivna fordon som bussar och bilar kommer behöva användas. Det finns även en positiv 

hälsoaspekt med elcykling (såväl som vanligt cyklande) då man som cyklist får motion istället för att sitta 

på en buss eller köra bil. 

 

Regeringen hjälper till i utvecklingen: Om du som privatperson har köpt ett eldrivet fordon av typen 

elcykel, elmoped eller elmotorcykel tidigast 20 september 2017 är du berättigad till en statligt 

subventionerad premie på 25 %, upp till 10 000 kr. Beslutet träder officiellt i kraft 1 januari 2018, men 

gäller alltså några månader bak i tiden. Åren 2018-2020 kommer sammanlagt 700 miljoner kronor avsättas 

för premien. 

 

Den ökande försäljningen av elcyklar kan alltså vara positiv för samhället och miljön och uppmuntras av 

den svenska staten. Dock kan utvecklingen säkerligen leda till en ökad konsumism, vilket också kan vara 

problematiskt för miljön ifall cykelindustrin inte lever upp till vettiga miljökrav. De positiva aspekterna 

torde dock väga tyngre än de negativa. 

 

Källor: 

 

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/7b7BK/ny-statistik-elcyklar-fortsatter-rekordoka 

 

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/4Mk6R/explosionsartat-intresse-for-elcyklar 

 

Gul 1  

 

Den första anledningen till att Lund skulle införa spårvagnar skulle, enligt mig, vara att Lund är en stad 

med mycket backar som det sliter på bussar och bilar att köra på. Det skulle bli enklare att ta sig fram med 
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kollektivtrafik om det fanns spårvagnar. Bussar finns ju idag men det är jobbigt att åka dem, särskilt inne i 

de cetrala delarna. Detta eftersom Lund är en stad med mycket kullersten. Att ta sig fram på kullersten är 

inte det lättaste, det skumpar och en far hit och dit inne i bussen.  

Alla fordon med hjul har problem att ta sig fram på kullersten eftersom det skumpar en hel del och det 

inte är bra för olika fordons stötdämpare och hjulinställningar, de slits mer än det skulle göra om det var 

asfalt de körde på. Därför skulle spårvagnar vara en utmärkt idé! Spårvagnar kör på räls och skulle inte 

påverkas av kullerstenen.  

Bussar som kör på kullersten låter väldigt mycket och det är jobbigt att lyssna på för allmänheten. 

Spårvagnar låter självfallet också men det är inte samma sorts buller. Buller från bussar är inte bara ljudet 

från kullerstenen, själva bussen låter när den kör. Det kommer ljud från motor och andra delar av bussen. 

Spårvagnar låter inte på samma sätt utan det är ljud från rälsen och skenorna som hörs.  

Det skulle bli jobbigt för allmänheten under den perioden som det skulle läggas räls i staden. Det skulle 

vara många ombyggnationer, avstängda gator och allmänt svårt att ta sig fram. Sedan skulle en inte kunna 

lägga räls i hela Lund utan det skulle även få gå bussar,  precis som det är i Göteborg,  där bussar går till de 

områden som inte täcks av spårvagnsnätet.  

Spårvagnar släpper inte heller ut några avgaser som bussar gör. Även om bussarna i Lund har återvunnet 

material som drivmedel så är det alltid bättre att ha så lite utsläpp som möjligt.  

I slutändan, när allt är färdigbyggt och spårvagnarna har börjat rulla, tror jag spårvagnstrafiken kommer ha 

en positiv inverkan på de som bor i Lund. 

 

Gul 2 

 

Att försäljningen av elcyklar har ökat har nog inte undgått någon och jag tror det finns flera anledningar 

till detta. I den här texten kommer jag redovisa några av de skäl som jag tror ligger bakom den ökade 

försäljningen. 

Den första anledningen tror jag är att fler vet om cyklarna nu än för några år sedan och att ryktet har 

spridit sig om fördelarna med dem. Fler personer känner att en elcykel skulle vara ett färdmedel som 

passar deras livsstil. Använder en dem så får en lite vardagsmotion men det är inte lika jobbigt som en 

vanlig cykel, vilket passar bra om en bor i ett kuperat samhälle. Jag upplever att fler och fler vill leva en 

mer miljövänlig livsstil men inte vill ge upp alltförmycket bekvämlighet. Då är elcykeln ett färdmedel som 

passar de personerna.  

Den andra anledningen tror jag är att priset har minskat något. Jag är inte säker men det känns logiskt 

eftersom det brukar vara så med andra varor på marknaden. När de först kommer ut på marknaden så 

kostar de väldigt mycket men efter ett par år så har priset sjunkit och uppståndelsen kring varan har lagt 

sig. Jag känner flera personer som för några år sedan sa att de gärna skulle skaffa en elcykel men att de var 

alldeles för dyra. Iochmed att de nu är vanligare så känns det logiskt att priset spelar en roll. 

Den tredje anledningen tror jag är att de elcyklar som produceras idag förmodligen är  mycket bättre än de 

första kom ut för några år sedan då uppståndelsen var som störst. Min pappa har talat om för mig att en 

inte ska köpa en vara precis när den kommer ut på marknaden utan vänta ett tag så att varan hinner 

utvecklas, bli bättre och "barnsjukdomarna" kan botas. Detta sa han visserligern om bilar men jag tycker 

det kan appliceras både på elcyklar och andra varor.  

Så vad har den ökade försäljningen av elcyklar för effekt på oss människor? Förhoppningsvis så får de 

som använder dem mer motion nu än när de använde något mer stillasittande färdmedel och de bidrar 

förmodligen till en renare planet. För personer som inte använder elcyklar så påverkas vi av att vi i större 

utsträckning stöter på dem i trafiken och måste navigera runt dem. Vi måste nu vara ännu mer 

uppmärksamma på cykelbanor och i trafiken eftersom cyklarna kan komma upp i väldigt höga hastigheter. 

De bidrar också till fler arbetstillfällen då den ökade försäljningen gör att fler cyklar måste produceras, fler 

modeller eftertraktas och behöver designas och elcyklarna måste ju även säljas någonstans. 
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Orange 1 

 

Spårvagnstrafiken i Lund 
 
Göteborg, Norrköping och Stockholm har alla en sak gemensamt: spårvagnstrafik. Spårvagnar kan 
upplevas som störningsmoment i trafiken bland annat på grund av den plats fordonen tar och i flera andra 
svenska städer har spårvägar för kollektivtrafik avvecklats. På grund av avvecklingen har den svenska 
spårvagnstrafiken har länge känts som ett utdöende fenomen. Nu verkar trenden vända - åtminstone i 
Lund. 
 Lund är en stad med hög trafikbelastning i innerstan. Bussar, bilar och cyklar ska enas om 
det gatuutrymme som finns. I dagsläget är många passager trånga och bussar får ofta göra flera stopp för 
att låta andra fordon passera. Som en lösning på problemet har Lunds kommun bestämt att spårvagnar 
ska bli en del av kollektivtrafiken.  
 Vid införandet av spårvagnar i Lund kommer den trafiktäthet som tidigare upplevts i 
innerstan minska. Det går inte att säga att den täta trafiken kommer att försvinna helt och hållet eftersom 
stadsplaneringen i grunden gör detta omöjligt. Däremot lär invånarna i Lund - oavsett om de cyklar, går 
eller åker kollektivt - uppleva en förbättring i trafiksituationen.  
 För de före detta bussåkarna blir restiden kortare eftersom problemet med att flera fordon 
inte fått plats i bredd försvinner. Gång- och cykeltrafikanter får en säkrare trafikmiljö eftersom 
spårvagnarna enbart kan åka på avsedd väg. Detta leder till att gång- och cykeltrafikanter inte behöver 
oroa sig för att bli påkörda av bussar som inte håller sig på avsedd plats i trafiken. 
 Byggandet av spårvagnar i Lund är en fråga som säkerligen debatteras flitigt bland 
invånarna i staden och denna debatt lär inte sluta på ett bra tag. Inte förrän byggandet blir färdigt och 
invånarna upplever förbättringar eller försämringar i sitt vardagsliv lär vi få reda på resultatet av den stora 
trafikomläggningen. 
 

Orange 2 

 

Under 2017 har försäljningen av elcyklar i Sverige ökat markant. Allt fler verkar lockade av en cykel som 

med hjälp av ström ger en snabbare och mer bekväm cykeltur. Det finns flera möjliga orsaker till elcykelns 

framgång.  

 För det första har regeringen lagt fram ett premieförslag om billigare elcyklar som en del av 

klimatarbetet. Tanken är att den som väljer att köpa en elcykel ska belönas för sitt miljöengagemang. Att 

uppmuntra elcykelköpare med hjälp av låga priser kan vara en av de faktorer som bidragit till en ökad 

försäljning. 

 För det andra har elcykeln många fördelar i dagens moderna samhälle. Dels kan tiden 

mellan punkt A och punkt B förkortas enormt om man jämför med en vanlig cykel. Att slippa använda sin 

muskelkraft i en uppförsbacke kan kännas som en stor vinst för användaren.  Men elcykeln kan även 

vinna över andra färdmedel. En trafikant som åker från ett ställe till ett annat i bil löper stor risk att fastna 

i bilköer, vid trafikolyckor och vägarbeten. För en trafikant som färdas samma sträcka på elcykel är de 

enda egentliga hindren trafiklljus. Detta gör att resan i många fall kan gå smidigare och ske utan 

förseningar.  

 För det tredje blir svenskarna mer och mer miljömedvetna för varje dag som går. Alltfler 

människor börjar inse att vi bara har ett jordklot och att använda ett färdmedel som inte släpper ut några 

miljöförstörande ämnen kan kännas som att dra sitt strå till stacken i klimatarbetet. Jämfört med att cykla 

på en vanlig cykel är elcyklandet ett väldigt bekvämt sätt att bidra på.  

 Alla ovan nämnda faktorer, och säkert fler därtill, kan alla ha bidragit till den enorma 

försäljningsökning av elcyklar som skett det senaste året. I och med ökningen får vi inte bara fler elcyklar i 

trafiken, utan förhoppningsvis också färre bilar. Om de människor som tidigare tagit bil till arbetet nu 

väljer att cykla kommer färre växthusgaser att släppas ut. Det finns möjligtvis en folkhälsorisk i 

användandet av elcyklar i och med att motionsmomentet som är förknippat med cykling blir mindre 

ansträngande. Detta skulle kunna leda till att vi motionerar mindre och blir mer lata och bekväma. På det 
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stora hela är dock detta inget större orosmoment eftersom elcykeln fortfarande fungerar som en vanlig 

cykel, de som vill använda sin muskelstyrka har alltså möjlighet att göra detta. 

 

Röd 1 

 

Lund är inte den största staden i Sverige, men en av de större universitetsstäderna. Det fullkomligen 

kryllar av studenter som varje morgon tar sig hit från flera olika håll i Skåne och varje eftermiddag åker de 

hem igen. Det är inte bara studenter som söker sig till Lund, utan staden erbjuder många jobbmöjligheter.  

Man kan ta sig till Lund på många effektiva sätt. Bil, buss och tåg för pendlara. De boende i Lund har 

både cykel- och gångavstånd till det mesta. Nu planerar Lund att bygga spårvagnar i staden." Varför det", 

kan man undra? Jag själv anser att det skulle vara onödigt. Som jag nämnde i början av texten, så är Lund 

inte speciellt stort, så för mig är den stora frågan: Var ska vi ställa dessa spårvagnar? Jag är även fundersam 

till vart de skulle framföras.  Visst, spårvagnar är miljövänliga i jämförslese med bil, men även tåg och buss 

är miljövänliga. Det omfattande arbetet för att få fram ett spårvagnsspår genom staden kan knappst anses 

som miljövänligt.  Jag anser att man redan kan ta sig från punkt A till punkt B utan några problem. 

Eftersom det har kommit på förslag så måste det finnas bra anledningar till att införa detta. Spårvagnarna 

har samma funktion som en busslinje, alltså går från en hållplats till en annan, men med spårvagn har man 

färre hållplatser och de resande skulle komma fram snabbare. Spårvagnar i sig är inbjudnande. Många av 

oss förknippar spårvagnar med Göteborg, där åker vi som turistar spårvagn för att det hör till upplevelsen. 

Jag har svårt att tänka mig att det skulle bli likadant i Lund. Skulle detta påverka invånarna i Lund? Arbetet 

kring att bygga kommer ju påverka med störande ljud, avstängda vägar och minskad framkomlighet. I 

slutändan tror jag inte de som bor i Lund kommer att välja spårvagn över buss eller tåg.   

 

Röd 2 

 

Från att någon enstaka människa kom farandes på en elcykel utan minsta ansträngning till att nästan var 

och varannan person susar förbi en på en sådan. Under de senaste åren har försäljningen av elcyklar 

fördubblats. Istället för att trampa fram i motvind på en vanlig cykel, väljer nu många att köpa en elcykel. 

Ur ett miljöperspektiv är detta givetvis bättre än ta bilen och visst ryms lite vardagsmotion även på en 

elcykel. Dock inte lika mycket som på vanlig cykel, och priset för en vanlig cykel skulle man kunna kalla 

för en struntsumma jämfört med en priset på en elcykel. Det krävs att man laddar sin cykel för att den ska 

fungera, vilket inte är en lika stor ansträngning (och ibland uppoffring) som att åka till en bensinstation 

och tanka bilen.  Människor idag är mer miljömedvetna än vad de var för 10-20 år sedan och flera av oss 

strävar efter en hållbar livstil med minsta möjliga klimatpåverkan. Däremot är människan bekväm och 

reser helst snabbt och utan någon större ansträngning. Dessa två faktorer gör elcykeln till en genial lösning 

för livet vi lever idag. Jag är övertygad om att elcykeln är här för att stanna och  med det kommer det även 

dyka upp billigare varianter på marknaden. Om några år kommer alla kunna köpa en elcykel och ersätta 

kortare buss- och bilresor med.  

Flera företag byter nu ut sina traditionella transportmedel mot eldrivna varianter. Dels för att även  företag 

har anammat ett hållbarare miljötänk och dels för att framkomligheten är klart smidigare med en lastcykel 

än med en större lastbil.  

Som jag nämnde tidigare i texten krävs det att transportmedel så som bil fylls på med bensin, vilket är en 

tråkig och dyr utgift. Att ersätta några bilar med eldrivna cyklar är e på så sätt ett smart och, i längden, 

ekonomiskt drag både för privatpersoner och företag. 

 

Vit 1  

 

Varför behöver Lund en spårväg? 
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Lund som stad växer i ett rasande tempo. I genomsnitt ökar invånarantalet med 1000 invånare per år och 

den tendensen ser ut att fortsätta, framförallt med byggnationen av den nya stadsdelen Brunnshög. Allt 

fler pendlar dessutom till och från jobbet eller studierna och Lund vill satsa på människorna i staden. Det 

ska vara fortsatt lätt att cykla, gå och att åka kollektivtrafik. Den tänkta spårvägen kommer att knyta an 

den nya stadsdelen till Lund centrum och se till att den trängsel som redan finns i centrala Lund inte växer. 

 

Spårväg ur miljösynpunkt 

Spårvägen är inte enbart ett sätt att klara av det ständigt växande invånarantalet. Det finns även en viktig 

miljöaspekt med den. Lund vill halvera sina växthusgaser innan år 2020 vilket spårvägen kommer att bidra 

med. En 30 meter lång spårvagn beräknas rymma lika många personer som i dag färdas i 98 bilar. 

Eftersom spårvagnarna går på el istället för bränsle kommer utsläpp som istället hade kommit från bilar 

och bussar att minska. Det ska gå att åka kollektivt i lika stor utsträckning som tidigare men det ska kunna 

göras mer miljömedvetet.  

 

Effekter på Lundaborna 

Under byggnationerna som påbörjades i mars 2017 kommer lundabor att uppleva vissa problem i 

framkomligheten i stan. Däremot, när byggnatinerna är klara, kommer invånarna att gynnas av spårvägen. 

Det kommer att finnas en väl fungerande kollektivtrafik som är både miljömedveten och säker. Det 

kommer dessutom att finnas fler alternativ för alla de dagspendlare som idag finns i Skåneregionen och 

den trängsel som uppstår dagligen. 

 

Vit 2 

  

Allt fler köper elcykel 

Sverige har ett rykte om sig att vara ett land fullt av människor som värnar om miljön och som är trendiga. 

Vi älskar att återvinna våra sopor och är snabba på att plocka upp nya trender. Några trender som blivit 

större de senaste åren är att återvinna mer, att handla lokalt och ekologiskt och att färdas miljövänligt. 

Därför känns det ganska naturligt att elcykelförsäljningen plötsligt ökat markant det senaste året. 

En elcykel är i grunden en helt vanlig cykel. Skillnaden är att en liten elmotor dessutom har hängts på som 

hjälper cyklisten att hålla en jämn fart. Det finns flera fördelar med elcykeln som kan förklara 

försäljningsökningen. För det första är den snabbare än en vanlig cykel och sparar alltså tid. Vi får helt 

enkelt mer tid till att göra annat. Vi kan kanske stanna i sängen 10 minuter längre på morgonen eller också 

får vi kanske mer tid med vår familj efter jobbet. För det andra gör elcykeln cykelturen mindre fysiskt 

krävande. Motorn hjälper oss uppför eventuella backar och kullar och vi kan hålla ett jämnare tempo och 

behöver inte anstränga oss lika mycket som på en vanlig cykel. Det leder i sin tur till att vi slipper komma 

fram till jobbet, middagen, biobesöket eller vad det nu kan vara, alldeles andfådd och svettig. För det 

tredje är elcykeln en investering som dessutom kan göra att vi sparar pengar. Elcykeln kostar helt klart lite 

mer än en cykel utan elmotor men det kan jämföras med pengarna vi istället skulle ha lagt på ett 

pendlarkort med tåg eller buss eller kostnader för bensin och underhåll av en bil. Ofta är pendelkortet 

absolut nödvändigt men i andra fall kanske pendelsträckan är så kort att en elcykel skulle fungera lika bra, 

om inte ännu bättre. Med en elcykel kan vi styra över vår egen ankomst och avfärd helt själva istället för 

att styras av tåg- och busstabeller. Och dessutom får vi motion och frisk luft på köpet. 

Elcykelns popularitet beror alltså säkert på flera faktorer. Den är miljövänlig och snabbare än din vanliga 

cykel och spar på dina krafter då den gör cykelturen mindre fysiskt krävande. Den kostar en del vid 

inköpet men det är pengar du förhoppningsvis sparar in på att inte köpa pendlarkort eller på att lämna 

bilen hemma. 


