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Abstract  

In this study, individually written essays are compared with interactively written chat texts with 

the aim to investigate, describe and to some extent explain what happens to the language and the 

writing during a chat session. Students in a Swedish upper secondary school studying Spanish 

A2 completed two jigsaw tasks through writing and the texts were analyzed from a descriptive 

grammatical and stylistic perspective through variable analysis. In the results, the essays tended 

to be more complex syntactically whereas the chat texts showed more variation and accuracy 

regarding verb conjugation. As to fluency (text length), number of clauses and verbal forms 

there were no major differences. Chatting in school environment seemed to become semiformal 

in this study, with many incomplete sentences and interjections, but with few extra-linguistic 

signs and only some decline in the usage of accents. A challenging feature of the chat practice is 

that the interactivity makes the final text result an inseparable entity of two individual texts both 

regarding content and language. At the same time the interactivity could be the reason for the 

higher variation and accuracy of the verb conjugation in the chat texts of this study.  
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Kapitel 1 Bakgrund  

I första kapitlet ges bakgrunden till varför analysobjektet är ett relevant forskningsområde för 

författaren och hur området är relaterat till skolan. Därefter beskrivs kunskapsområdet utifrån tre 

olika perspektiv och avslutningsvis presenteras syfte med problemställning.  

Inledning  

Idén till att närmare studera vad som händer med språket i en chattuppgift har egentligen sitt ursprung 

i svårigheterna att motivera elever i språkämnena. I flera nya studier bekräftas att motivationen i 

skolans språkkurser är svår att upprätthålla (Cardelús, 2016; Alastair, 2016). Eleverna tycker att 

arbetsinsatsen är för hög i förhållande till meningen med att lära sig ytterligare ett språk. Även om 

möjligheterna att levandegöra språk och kultur har utökats enormt via nätet så verkar det inte bidra till 

elevernas motivation i någon högre grad. Det jag däremot ser ständigt i klassrummet är att de ägnar sig 

åt att kommunicera med varandra här och nu om sina liv, både i klassrummet och via sociala medier. 

Detta avspeglar sig också i Cardelús (2016) slutsatser om att det är möten med andra människor - 

genom utbytesresor, mycket kontakt med målspråkstalare och språkuppmuntrande personer, som är 

mest motivationshöjande vid språkinlärning. Kan man utnyttja detta sociala intresse på något effektivt 

och enkelt sätt på i klassrummet för att öka motivationen? För att undersöka detta tänkte jag att man 

kan utnyttja spanskans höga elevantal i form av parallellgrupper som har undervisning samtidigt. 

Dessa elever befinner sig på plats under samma tid men i olika klassrum. Alla har datorer och kan lätt 

koppla upp sig på nätet. Många av eleverna i parallellklasserna känner inte varandra fastän de går på 

samma skola. Kan det bli tillräckligt motiverande att kommunicera med varandra till exempel via 

chattande på spanska mellan klassrummen för att väcka ett intresse för att använda målspråket? 

Samtidigt uppstår en osäkerhet för mig som lärare kring vad som händer med kvaliteten på 

grammatiken och skrivandet om man låter elever chatta på egen hand på ett språk de fortfarande håller 

på att lära sig.  

Det är inte ofta man hör talas om chattande i språkundervisningen men i Skolvärlden (Larsson, 2013, 

27 nov) fanns en artikel om franskläraren Lars Hemzelius i Vellinge som under en längre tid 

kontinuerligt använt chattandet som ett undervisningsverktyg. Vid en personlig kontakt med honom 21 

feb 2016 berättade han att deras elever i franska och tyska i årskurs 9 chattar ungefär en gång i veckan 

under läsåret för att just väcka intresse för att kommunicera på andra språk. Att prata med andra ”på 

riktigt” ser L. Hemzelius (2016) som en viktig motivationsfaktor och menar att för de ambitiösa 

eleverna kan det bli mycket utvecklande medan för de mindre motiverade eleverna är fördelarna 

mindre tydliga. Tanken med deras projekt var att elevernas textproduktion även skulle användas som 

betygsunderlag och utvärderas men att underlaget kändes för svårbedömt samt att tiden inte räckte tid. 

Den stora behållningen ses istället som att eleverna blir bra på att kommunicera.   

Mönstret känner jag igen som verksam språklärare under mer än tjugo år på högstadiet och gymnasiet. 

Bara för att man gör undervisningen ”rolig” via samarbete på datorer är det inte säkert att den leder till 

språkinlärning för alla och om samarbetet på målspråket bidrar till lärande - vad är det man lär sig 

egentligen? Även jag har provat chattandet som ett verktyg i språkundervisningen och försökt 

utvärdera textprodukten men blivit fundersam över hur den ska bedömas. Chattande är ett nytt sätt att 

pratskriva som leder till svårbedömda texter som skiljer sig mycket från traditionellt skrivande i 
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skolan. Textkonversationen är i hög grad interaktiv och påminner om ett samtal och spontant ger man 

respons på den som vore den muntlig. Samtidigt är det en nedskriven text och skulle kunna bedömas 

grammatiskt och stilistiskt men formatet ger ett rörigt intryck och det är svårt att få överblick kring 

elevens egentliga skrivförmåga. Dessutom är texten skriven i samarbete med en annan elev och det 

individuella skrivandet är svårt att urskilja. I den här processen, med början i 

motivationsproblematiken och interaktivt chattskrivande, som möjlighet att väcka intresse för att 

skriva på målspråket, föddes slutligen min mer konkreta tanke att undersöka hur elevernas språk och 

skrivande representeras i chattexter. Blir det skrivna språket mest förenklat och slarvigt? Kanske är det 

rent av förstörande för skrivandet? Eller erbjuder skrivformen en verklig möjlighet att träna sitt språk 

på ett gynnsamt sätt?   

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

I skolans språkundervisning finns en tydlig uppdelning mellan förmågorna skriva, läsa, tala och 

lyssna, vilket synliggörs i Skolverkets styrdokument och de fyra kursproven från Göteborgs 

universitet. Kursprovet i att skriva består av en uppsatsskrivning för hand på 60 minuter utan 

hjälpmedel och kan sägas definiera vad som erkänns som en godkänd formell text i skolan i slutet på 

läsåret i åk 9 (steg 2) och i gymnasiet åk 1–2 (steg 3–4). 

Mycket i det centrala innehållet och många kunskapskrav i Moderna språk steg 3 är möjliga att koppla 

till chattande i form av olika typer av uppgifter. Chattandets bredd kan ha en förklaring i dess koppling 

till både skriven och talad kommunikation. Aktiviteten kan även ses som betydelsefull när det gäller 

förmågan att kunna använda språkliga strategier och kravet att kunna göra förbättringar av sina 

muntliga och skriftliga framställningar i syfte att förbättra kommunikationen.  

Det finns inga kunskapskrav kring specifika grammatiska kunskaper i kursplanerna för steg 3 i 

Moderna språk utan vad som behövs grammatiskt får tolkas in av läraren i nedanstående krav:  

”…i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, 

begripligt och till viss del sammanhängande.”  

 ”… i muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom 

väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och 

förbättrar interaktionen.” 

Kunskapskraven i Moderna språk är i möjligaste mån koordinerade med språknivåerna GERS 

(Gemensam Europeisk Referensram för Språk) som är fastställda av Europarådet (Francia & Riis 

2013, s. 54). Utifrån GERS går det att jämföra språknivåer på informanter i forskningsstudier gjorda i 

andra världsdelar (se figur 1 nedan). 

Främmande språk och moderna språk är termer som används omväxlande i litteraturen men moderna 

språk är mer kopplat till Skolverket för att beteckna ämnet i svensk skola medan främmande språk är 

ett mer allmänt begrepp för språk som lärs in i skolmiljö (Österberg & Bardel, 2016, s. 13ff).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Färdighetsnivåer i moderna språk steg 

1–7 i jämförelse med GERS (Skolverket, 2011). 
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Kunskapsområde  

Kunskapsområdet för denna studie är digitalt skrivande i främmande språk i form av chattande. Detta 

område kan undersökas ur olika perspektiv och man kan välja att fördjupa sig mer i digitalt skrivande 

som fenomen eller skrivande på främmande språk eller skrivande i form av chattande. För att få en 

övergripande förståelse för kunskapsområdet görs ett försök att redovisa dem i separata avdelningar 

även om de är nära sammankopplade fortsättningsvis i denna studie.  

Skrivande i skolan i relation till digitaliseringen 

Digitaliseringen i skolan har lett till att nya resurser används i undervisningen när man skriver texter 

och detta har i sin tur lett till nya kunskapsformer som är svåra att mäta, såsom till exempel 

samarbetsförmåga, problemlösning, kritiskt tänkande och kreativ förmåga (Åkerfeldt, 2014, s. 21ff). 

Denna förändring har uppmärksammats av forskare (t.ex. Selander & Kress, 2010; Fleischer, 2013) 

och flera svenska skolprojekt har startats för att undersöka utvecklingen, exempelvis en-till-en-projekt. 

Under digitaliseringen har också ett intresse väckts för att dra fördel av det informella skrivandet och 

lärandet, som eleverna gör på fritiden, i undervisningen för att skapa motivation. Inte bara med 

interaktivt skrivande i exempelvis bloggar och chattande utan även i form av skrivande i spel och på 

webbsidor på nätet (Hård af Segerstad, 2002, s. 50; Blake, 2011). Samtidigt finns en oro för vad som 

kommer att hända med det formella skriftspråket som vi känt det i skolan, en oro för att det informella 

skriftspråket kommer att ha en negativ påverkan (Hård af Segerstad, 2002, s. 51).  

Speciellt inom didaktisk designperspektivet uppmärksammas att multimodaliteten blir allt viktigare för 

det skrivna språket. Film, bilder, ljud, spel och andra digitala verktyg skapar nya möjligheter och 

påfrestningar i den traditionella skolan (Selander & Kress, 2010, s. 26ff). Här kan man ifrågasätta vad 

som egentligen erkänns som skrivande, menar Åkerfeldt (2014, s. 44–45). Är det att kunna skriva 

handstil, att kommunicera något, att skriva en text med penna och papper eller på dator? Kan man 

skriva om man skriver tillsammans med andra? Kan man skriva om man skriver grammatiskt korrekt 

med hjälp av ordbehandlare eller ska det vara på egen hand? Hon låter förstå att vad som menas med 

att skriva rymmer olika färdigheter, kunskaper och förutsättningar, såsom motoriska färdigheter, 

kunskap om läsning, förståelse för grammatiska regler och hur man anpassar språket efter olika genrer. 

Vad som sedan erkänns som skrivande till slut beror i hög grad på var skrivandet sker och vad som 

bedöms som skrivande i en social praktik (Åkerfeldt, 2014, s. 44).  

Åkerfeldt (2010, s. 20ff) menar också att skrivande förändras i digitala miljöer genom att datorn 

externaliserar elevernas kunskaper och idéer. Exempelvis kan det betyda att eleverna börjar skriva 

direkt för att sedan radera och börja om igen. Vid användning av papper och penna tänker eleverna 

innan de skriver, suddar mer sällan och processar inte via en visuell mikro-kunskapsrepresentation. 

Hon ser därför att elevernas skrivande formas delvis av de resurser som erbjuds. 

Emellertid, oavsett hur man väljer att definiera ”att kunna skriva” så måste det finnas en typ av 

struktur och överenskommelse om hur skrivandet ska se ut för att man ska kunna förstå varandra. 

Fredholm (2015) konstaterar att oavsett perspektiv så är grammatiska strukturer nödvändiga för att 

kommunikationen ska bli framgångsrik, inte minst vid skrivande.  
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Skrivande i relation till främmande språk i skolan 

Det vanligaste tredjespråken (L3) som eleverna lär sig i skolan i Sverige är franska, spanska eller tyska 

och andraspråket (L2) är engelska. I en europeisk studie1 från 2012 jämförs 143 skolor i 14 länder 

kring elevernas färdigheter i L2 samt L3 och den visar att i Sverige är skillnaden mycket stor. I 

engelska placerar sig svenska elever i åk 9 i toppskiktet jämfört med de andra länderna medan 

resultaten för samma årskurs i spanska låg långt under genomsnittet internationellt sett. Särskilt i 

skrivande nådde inte resultaten för flertalet upp till ens en grundläggande nivå (A1) (Bardel, Falk & 

Lindqvist 2016, s. 24ff). Att skillnaden är så stor mellan engelska och spanska anses bero på när 

språken introduceras i skolan och hur pass mycket de används i omgivande miljö (Hyltenstam & 

Österberg 2010). 

 

Det är även stor skillnad gällande forskningsläget i L2 och L3, såväl i Sverige som internationellt. 

Andraspråk är välbeforskat medan forskning inom tredjespråk inte blivit uppmärksammat förrän under 

de senaste åren, konstaterar Bardel, Falk och Lindqvist (2016, s. 7) i sin antologi om 

tredjespråksinlärning inom två forskningsprojekt via Vetenskapsrådet. Deras bok kan förmodligen ses 

som den första ingångslitteratur med tredjespråksfokus publicerad i Sverige (ibid., s. 8). Författarna 

tror att förklaringen kring varför tredjespråksforskningen är eftersatt kan vara att det är komplext att 

undersöka hur flera språk interagerar. Tredjespråket är vanskligt att närma sig teoretiskt och 

metodologiskt (ibid. s. 7–8). För varje språk man lär sig, blir situationen mer komplex och fler 

påverkansfaktorer tillkommer, menar Hammarberg (2016, s. 37) i samma antologi.  

Skrivande i relation till chattverktyget och språkundervisningen 

Som en följd av digitaliseringen har chattande introducerats som ett möjligt redskap för inlärning av 

främmande språk. Chattande eller CMC (computer-mediated chat) är en skriven konversation mellan 

deltagare på en webbsajt, oftast i realtid (Hård af Segerstad, 2002, s. 125; m.fl.) och delas in tre 

undergrupper inom chattforskningen - ACMC, SCMC, SSCMC (Jonsson, 2013; m.fl.). Dessa olika 

typer av chattande kan ha stor betydelse för skrivresultatet eftersom de påverkar hur mycket betänketid 

man får vid replikskiftena. Asynkront chattande eller ACMC (asynchronous) är mellan deltagare som 

inte är tillgängliga samtidigt vilket ger mer tid för att fundera över ett svar, som i exempelvis email, 

SMS, bloggar och Twitter. Sedan finns SCMC (synchronous) som är synkront chattande mellan 

deltagare som är online samtidigt, där de skriver klart sina meddelanden, och sedan trycker på 

’skicka’, som på exempelvis Facebook och Skype. Slutligen finns SSCMC (supersynchronous) som 

står för supersynkront chattande där allt man skriver syns direkt på skärmen utan att trycka på ’skicka’. 

I vissa SSCMC-forum kan man gå in och redigera sitt och andras bidrag när som helst under 

sessionen. Den typ av chatt som genomförs i denna studie är via SSCMC med redigeringsmöjligheter i 

efterhand. Här finns exempelvis TitanPad och Unix Talk att tillgå. 

 

Chattverktyget framstår i många studier som ett unikt interaktivt medium då det är en kombination av 

både tal och skrift. Exempelvis Jonsson (2013, s. 4) lyfter fram dess mellanting av tal och skrift och 

refererar till benämningar såsom att det är: ’Neither simply speech-like nor simply written-like’ 

(Yates, 1994), ‘Writing talking’ (Davis & Brewer, 1991), ’Hybrid register that resembles both speech 

and writing, yet is neither’ (Ferrera et al. (1991) och ‘A form of conversation, which happens to be 

written down instead of spoken’ (Hård af Segerstad, 2002). Själv väljer hon att i sin studie benämna 

                                                      
1 Studien heter First European Survey on Language Competences (ESLC) och de deltagande länderna var 

Belgien, Bulgarien, England, Estland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Malta, Nederländerna, Polen, 

Portugal, Slovenien, Spanien och Sverige.  
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chattskrivande som ’conversational writing’ men ser inte termen som oproblematisk då hon egentligen 

ser det som svårt att dela in texter i tydliga nivåer av ”spokeness” och ”writenness”. En del talade 

texter är mer språkligt avancerade än vissa typer av skrivna texter (Jonsson, 2013, s. 29–30). Shekary 

& Tahririan (2006) menar att chattens interaktivitet ändrar att det tidigare i människans historia i 

huvudsak har varit talet som har representerat interaktivitet medan textskrivande har stått för 

reflektion. Nu kan även skrivandet bli interaktivt i realtid men samtidigt behålla sina pauser för 

reflektion. Pauserna verkar enligt studier öka uppmärksamheten på språkets form då de tydligt 

exponerar kunskapsluckorna på vad eleven behöver kunna säga på målspråket och inte kan säga ännu. 

Denna paus verkar fånga många forskares intresse. Chattforskare intresserar sig även för så kallade 

LRE (Learning Related Episodes) som inträffar under chattandet då eleverna förhandlar om meningen 

i det skrivna så att båda parter förstår vad som sägs och i detta utvecklas språket (Lightbown & Spada, 

2006, s. 43; Lundahl, 2009, s. 155). LRE anses kunna operationaliseras till enheter som gör det möjligt 

att mäta lärande (Shekary & Tahririan, 2006; Tare et al., 2014; m.fl.). Dessa studier som fokuserar på 

interaktivitet hämtar ofta förklaringsvärden från Interaction Theory, Noticing Hypothesis och Natural 

Order of Acquisition. I fortsättningen benämns de endast som ”interaktionsteorierna” då de inte är 

centrala för denna studie.  

 

Utifrån vad som hittats vid sökningar sammankopplas chattande mer med talande än skrivande och 

forskningen består i hög grad av olika typer av jämförelser dem emellan, ofta med målet att förbättra 

elevernas muntliga förmåga. Många studier är longitudinella med förtest och eftertest för att mäta hur 

effektiv chatten är för exempelvis ordinlärning, muntlig kommunikation, minneskapacitet och 

grammatik (ex. Tare et al. 2014). Chattande som i huvudsak produkt eller process diskuteras också, 

liksom vilka uppgiftstyper som bidrar till mest språkinlärning. Även huruvida elever ska förberedas 

språkligt innan chattsessionerna eller om det spelar mindre roll (ex. Hsu, 2015; Shekary & Tahirian, 

2006). Flera forskare konstaterar att få studier är gjorda inom chattande. Speciellt jämförelser mellan 

skrift och chatt är mycket sparsamma enligt sökningarna. I en forskningsöversikt av Lin, Huang & 

Liou (2013), där tio artiklar och avhandlingar om SMCM ingår, finns ingen studie som ställer 

chattande i relation till formellt skrivande utan alla är longitudinella och ses i förhållande till muntlig 

förmåga. I översikten lyfter Lin, Huang & Liou fram slutsatser som ofta nämns i chattstudier såsom att 

det behövs mer forskning kring utformandet av chattuppgifterna och att chattexter ska sparas för 

vidare analys av eleverna för att maximera nyttan.  

 

Chattande som motivationshöjare i språkundervisningen är ett annat perspektiv som belyses i 

forskningen. Det är inom detta fält som den enda svenska studien hittas med koppling till främmande 

språkundervisning (Fredriksson, 2013).  
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Syfte och problem  

Syftet med studien är att öka kunskapen kring chattverktygets möjligheter och begränsningar i 

skrivsituationer i spanska som modernt språk på gymnasiet. Genom att jämföra hur eleven skriver i en 

individuell uppsats respektive i en interaktiv chattkonversation, är det möjligt att studera hur språket 

och skrivandet påverkas utifrån interaktiviteten i chattverktyget. För att vidhålla struktur och fokus i 

undersökningen har arbetshypotesen under forskningsprocessen varit att chattspråket är mindre 

komplext.  

 

Forskningsfrågor  

 

Hur skiljer sig interaktivt textskrivande från individuellt textskrivande när det gäller grammatisk och i 

viss mån stilistisk komplexitet?  

Vilka möjligheter och begränsningar finns med interaktivt textskrivande i en chatt i jämförelse med 

individuellt skrivande?  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel redovisas för det teoretiska ramverket med vilket underlaget ska tolkas. Efter detta 

presenteras och kommenteras ett urval av tidigare forskning inom chattande och skrivande som är 

relevant för denna studie. Utifrån det teoretiska perspektivet och tidigare forskning definieras de 

centrala begreppen som används för att kunna beskriva och analysera underlaget i undersökningen. 

 

Denna studie hämtar sitt ramverk från deskriptiv grammatik med drag från förklarande och kontrastiv 

grammatik. Enligt Svenska Akademins grammatik2 (1999, s. 16–17) är en deskriptiv grammatik en 

beskrivning av vilka yttranden som är möjliga i ett visst språk och vilken betydelse de har. 

Grammatiken är också ett redskap vid inlärning av främmande språk och SAG ska ses som ett 

referensverk för lärare inom detta fält (SAG 1, 1999, s. 19).  

I SAG 1 (s. 16ff) påpekas att det inte är realistiskt att redovisa för alla tänkbara yttranden i ett språk 

utan man måste begränsa sig till att beskriva regelbundenheter i språket. Man menar vidare att det inte 

går att dra en skarp gräns mellan deskriptiv grammatik och förklarande grammatik, vilket innebär att 

man ibland måste förklara härledningar av vissa regelbundenheter ur universella språkprinciper eller 

ge dem yttre motiveringar utifrån sociala omständigheter. Då texterna i denna studie inbegriper två 

olika sociala sammanhang innebär det att den deskriptiva synen på grammatik kompletteras med en 

sådan förklarande syn vid några tillfällen. Deskriptiv grammatik gränsar också till normativ 

grammatik men skiljelinjen är tydligare här, då den deskriptiva strävar efter att vara objektiv medan 

den normativa vill styra mot vad som ska betraktas som korrekt (SAG 1, s. 17). I denna studie 

eftersträvas den deskriptiva grammatikens objektivitet.  

I SAG gynnas den svenska grammatikens yttranden och jämförelser med främmande språk görs oftast 

inte (ibid., s. 17). Emellertid menar SAG (s. 18ff) att deras presentation av grammatiken även är av 

universell natur och kan studeras som ett exempel på hur mänskliga språk är uppbyggda och kan 

användas för att jämföra olika språks likheter och skillnader. I några sammanhang när svenska och 

spanska konstruerar samma språkliga fenomen på olika sätt behövs detta kontrastiva perspektiv på 

grammatiken (Lagerholm, 2010, s. 78). Eftersom spanska är elevernas tredjespråk och inte är lika 

befäst som deras andraspråk engelska (Österberg & Bardel, 2016, s. 24–25) så blir det lätt interferens 

vid dessa konstruktioner. Interferens betyder att en individs förstaspråk influerar språkliga strukturer i 

andra språk som man lär sig senare (Lightbown & Spada, 2006, s. 205). Se under ”Uppläggning och 

genomförande” hur dessa fall av interferens har kodats. 

Grammatiken i underlaget analyseras inte enbart som fristående enheter, utan viss hänsyn måste tas till 

användningen sker i två stilistiskt olika texter med olika funktioner, former och resurser – traditionellt 

uppsatsskrivande med penna och papper med läsare som målgrupp, jämfört med skrivande via ett 

datamedierat chattverktyg mellan flera samtalsdeltagare som interagerar. Även SAG menar att sociala 

omständigheter påverkar grammatiken (SAG 1, s. 16). Detta innebär att studiens centrala analysobjekt 

- chattexten - innehåller stilmarkörer som bidrar till en speciell stil enligt traditionell stilanalys, såsom 

till exempel graden av formalitet, vilket i sin tur påverkar hur grammatiken tillämpas (Lagerholm, 

2010, s. 93–94). Här skulle man också kunna välja att använda sig av olika interaktionsteorier för att 

förklara hur grammatiken blir påverkad av elevernas interagerande, men då en begränsning av ämnet 

                                                      
2 Förkortas till SAG i fortsättningen 
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är nödvändig, får dessa hamna lite i skuggan i denna undersökning. Dock nämns interaktionsteorierna 

i tidigare forskning och några referenser görs till dem senare i studien.   

Att det är svårt att avgränsa ämnesområdet förstår man när Lagerholm (2010, s. 74) betonar hur 

extremt komplicerade språkliga system är och att de svårligen låter sig fångas i något som kallas 

regler. Chattandet kan dessutom ses som en ny typ av språksituation som hamnar mellan tal och skrift 

med egna normer på vad som är korrekt språk (Hård af Segerstad, 2002; Jonsson, 2013). I detta 

sammanhang får SAG kritik för att, även om de avser att beskriva grammatik för både skrivet och talat 

språk, så bygger beskrivningarna i grunden på att det endast finns en grammatik och den påminner 

mer om skriftspråket än autentiskt talat språk. Anwar & Nordgren (2005, s. 5) menar att detta 

autentiska samtalsspråk skiljer sig så pass mycket från SAG:s allmänna beskrivning av hur språket 

struktureras att det egentligen krävs en annan grammatik – ett samtalspråkets grammatik. Dock gör 

inte denna studie anspråk på att analysera komplicerade yttranden eller språksituationer utan nöjer sig 

med att försöka beskriva och i viss mån försöka förklara några av språkets grammatiska aspekter så 

objektivt som möjligt med begrepp definierade av SAG. Samma begrepp erbjuder också verktyg för 

att beskriva underlaget kontrastivt och stilistiskt.  

Tidigare forskning 

Sökord, databaser och avgränsningar 

I ett inledande skede gjordes enkel sökning på ”chatt” på DiVA då studier med koppling till svenska 

förhållanden var av störst intresse. Detta gav 84 träffar varav endast en studie hade anknytning till 

språkundervisning (se längre fram: Fredriksson, 2013). De andra träffarna som anknyter till skolans 

värld uttrycker ofta en oro för att chattens informella språk skulle kunna påverka skolans formella 

språk negativt. Träffarna som anknyter till modersmål och engelska sorterades bort eftersom dessa har 

ett helt annat utgångsläge för chattande, då man har en språklig grund att stå på. I moderna språk på 

gymnasienivå har eleverna endast en mycket grundläggande nivå i språket att stödja sig på och överlag 

ingen erfarenhet av chattande på ett tredje språk (Hård af Segerstad, 2002, s. 138).  

Sökningarna utökades internationellt genom Google Scholar och ERIC. Sökområdet avgränsades till 

chattande i skolan och vid sökkombinationen ”chatt och moderna eller främmande språk/chat and L2 

or foreign language/chat y segunda lengua or lengua extranjera” blev träfflistan hanterbar 

internationellt och minimal på svensk nivå. Söktermen ”L2” (second language) fick motsvara de 

svenska söktermerna moderna språk och L3. Det är dock svårt att hitta internationella studier gjorda 

utifrån ett tredjespråksperspektiv och än svårare motsvarande svenska förhållanden med 

gymnasieelever och obligatorisk språkundervisning. Samma iakttagelse gör Fredholm (2015, s. 17) i 

sin studie. Nästan all tidigare forskning nedan är gjord på studenter på universitetsnivå som 

förmodligen har valt att studera språk, dvs. de kan vara mer motiverade. Sökningar gjordes också på 

”CMC” och ”SCMC”. Utifrån att chatt också kan ses som en textpraktik så användes även sökord 

kring skrivande. En del relevanta studier hittades också via Skolporten samt i referenslistor i böcker, 

avhandlingar och artiklar. I första hand söktes studier från senaste tio åren men då utbudet inte var 

omfattande inom mitt studiefält så fick även äldre undersökningar ingå. Dessa utvalda äldre studier 

blir dock ofta refererade till i de nyare studierna som omnämns här.  
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Jämförande studie på chattskrivande och uppsatsskrivande 

Den enda studie som hittades med en tydlig jämförelse mellan individuellt skrivande och 

chattskrivande är Effects of Interactive Chat Versus Independent Writing on L2 Learning av Tare et al. 

(2014). Det är en longitudinell studie som är mer inriktad på språkinlärning än detaljbeskrivande av 

språk. I undersökningen jämförs två studentgrupper som har övat skrivande i ryska motsvarande B1-

nivå (ca steg 4) på två olika sätt: interaktiv läxläsning med chattredovisning och individuell läxläsning 

med enskilt skrivande som redovisningsform. Under sex veckor redovisade de skilda elevgrupperna 

uppgifter tre gånger i veckan. Uppgifterna i de två olika elevgrupperna var uppbyggda kring samma 

språkliga innehåll och skulle resultera i liknande textproduktion. För att utvärdera 

kunskapsutvecklingen i grupperna utfördes för- och eftertest på ordförråd, skrivande och muntlig 

förmåga. Forskarna kom fram till att vid det interaktiva arbetssättet via chatt utvecklades elevernas 

ordförråd och muntliga förmåga mer fördelaktigt. Skrivförmågan utvecklades inte lika bra men dock 

likartat i båda grupperna och någon skillnad på korrekthet och komplexitet gick inte att utläsa. Å andra 

sidan anser Tare et al. att detta skrivresultat ändå är anmärkningsvärt då chatt påminner mer om tal än 

skrift vilket har gjort att eleverna inte tränat uppsatsskrivande på samma formella sätt. Att chattande 

elever då uppvisar lika bra skrivresultat i jämförelsen menar författarna är i linje med bland annat 

interaktionsteorins förklaringsvärden. Denna teori utgår från att, vid interaktion mellan talare av 

främmande språk, sker förhandlingar om innehållet i form av pauser i samtalet för att utreda vad som 

egentligen sägs. Dessa förhandlingar påskyndar inlärandet av ord och former, menar teorins 

upphovsman Long (1981, 1996 i Tare el al., 2014). Ett annat förklaringsvärde som Tare et al. (2014) 

betonar är att engagemanget som väcks vid chattande kan, som arbetsform, vara motivationshöjande 

och bidra till lärande. 

För att mäta skrivandets korrekthet, räknar Tare et al. antal fel gällande stavning, ord och grammatik 

och dividerar med antal ord i texten. Vid skrivandets komplexitet mäts ordtyper i förhållande till 

antalet ord med en metod som heter type-token ratio (TTR). Metoden bygger på en tanke att ju fler 

unika ord en text har ju mer avancerad är den (Johansson, 2013). Det finns risker med metoden, menar 

Johansson (2013) som föreläser om statiska metoder vid Göteborgs universitet, eftersom det blir 

missvisande resultat vid jämförelse av två olika långa texter. 

I undersökningen använde författarna olika typer av chattuppgifter och i resultatet menar de att dessa 

kan ha betydelse för språkproduktionen och interaktionen. De uttalar sig dock inte om vilken typ av 

uppgift som är mest effektiv för språkproduktionen utan ser det som ett område för vidare forskning. 

Svensk chattstudie på gymnasieelever 

Den enda svenska chattstudien som anknyter till språkundervisning är Datorn i skolans 

tyskundervisning ur ett elevperspektiv (Fredriksson, 2013). Där analyseras inte språkdata utan den är 

inriktad på svenska gymnasieelevers upplevelse av chattkommunikation som inlärningsverktyg 

jämfört med muntliga samtal. I studien ingår gymnasieelever som studerar tyska steg 3 och steg 4. 

Både chattandet och det muntliga samtalet upplevdes som positiva och gynnsamma för utvecklingen 

av ordförrådet och förmågan att använda tyskan kommunikativt. Chatten var dock något mer effektiv 

än muntligt samtal då den bidrog till större metakognitiv medvetenhet hos eleverna. Eleverna blev 

även mindre oroliga för att kommunicera på annat språk, fick mer kontroll, känt variation och blivit 

positivt utmanade. Fredriksson anser också att chatten främjar den kommunikativa kompetensen och 

utvecklar den språkliga kompetensen i tal (grammatik och ordförråd). Dock bygger hennes uttalande 

om grammatikkompetensen på elevernas egna uppfattningar och tidigare forskning (bland annat 

Pellettieri 2000 som följer nedan). Hennes undersökning är en pilotstudie men verkar inte ha fått 
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någon efterföljare trots hon efterlyser mer forskning på bland annat jämförande språkdata vid 

chattande 

Chattstudie som innehåller grammatisk analys  

Flera chattstudier (bl.a. Fredriksson 2013) refererar till en studie av Pellettieri (2000) även om den är 

lite äldre. Hon är en av dem som har funnit att grammatik utvecklas positivt vid chattande (SSCMC). 

Hon jämför chattande liksom de flesta med talat språk, men även mellan olika typer av chattuppgifter. 

Tio par universitetsstuderande i spanska på B1-nivå (ca steg 4) utförde fem typer av uppgifter, varav 

två byggde på bildsekvenser liknande konceptet i denna studie. Hon såg att det var dessa bilduppgifter 

som efterfrågar en produkt, såsom en berättelse eller ett meddelande till någon, som är uppgifter som 

tenderar att få eleverna att skärpa till sig när det gäller formspråket. Hon tror att eleverna såg 

textprodukten som något de behövde reflektera mer kring språkmässigt än bara själva samtalet 

(Pellettieri, 2000, s. 71). De andra uppgiftstyperna utgick mer ifrån att diskutera problem och finna 

gemensamma lösningar. Emellertid, att denna skrivprodukt finns i en interaktiv kontext, ser hon också 

som bidragande till grammatisk utveckling. Förhandlandet vid språkliga problem synliggör rent 

visuellt olika former av ord på skärmen. Formerna kan bli jämförda och utsatta direkt för feedback 

huruvida de fungerar i interaktionen eller inte (ibid., s. 81). Förstår inte kompisen, måste språket 

justeras men utan samma tidspress som vid tal. Även hon motiverar således de positiva grammatiska 

effekterna utifrån den tidigare nämnda interaktionsteorin. Pellettieri såg också att uppgifter med högre 

svårighetsnivå frammanade mer förhandlande och därmed en mer varierad produktion av ord, idéer 

och koncept (ibid., s. 83). Hon studerade även elevernas självrättande i chattexterna (SSCMC) och såg 

tecken på att de gick tillbaks och förbättrade inte bara stavning och grammatik, utan även syntaxen 

(ibid., s. 81). Pellettieri introducerar även en förtydligande metafor om hur en chatt kan förstås och 

illustreras utifrån en uppgift med där en berättelse ska formas. Chatten är en text på två plan – på ytan 

finns själva berättelsen (”pop up to the main line of discourse”) men ibland går eleverna ner under ytan 

för att komma överens om innehållet (”push down the conversation”) (ibid., s. 75). 

Pellettieri mäter grammatiken i relation till chattandet på ett annat sätt än i denna studie. Hennes 

mätningar ses i ljuset av interaktionens betydelse och mäts utifrån vilken effekt den korrigerande 

feedbacken studenterna ger varandra förbättrar grammatiken längre fram i konversationen. Hon 

registrerar alla tillfällen när eleverna skriver rätt eller fel senare i chatten på något de fått feedback på 

tidigare och det visar sig att 70–75 % av feedbacken införlivas korrekt i skrivandet. På så vis menar 

hon att grammatiken påverkas positivt vid chattande. Dock är hennes underlag något begränsat och 

anknyter inte till något specifikt grammatiskt fält. Det handlar endast om 31 feedbacktillfällen, varav 

23 bedöms som möjliga att införliva senare i konversationen och som procenten räknas ut på 

(Pellettieri, 2000, s. 80–81). 

Pellettieri hänsvisar till en tidigare undersökning som motsäger hennes positiva grammatikresultat. Det 

är Kern (1995) som visar att chattande i och för sig leder till högre ordproduktion och bredare 

variation av verbformer och satstyper men att denna produktion och variation tillkommer på bekostnad 

av grammatisk korrekthet. Till exempel saknas det ofta accenter och verbkonjugationen är förenklad 

(Kern 1995, s. 459). Han drar således slutsatsen att chatt inte förbättrar grammatiken. Pellettieri håller 

inte med (2000, s. 63–64) utan föreslår att avsaknaden av positiva evidens i hans studie beror på att 

uppgiftstypen, som Kern (med flera) har använt i sina studier, inte har varit av den förhandlande typen 

utan av mindre krävande konversationstyper som inte frammanar så mycket av deltagarnas verkliga 

grammatiska förmåga (Pellettieri 2000, s. 64).  
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Jämförande studie i språklig komplexitet vid skrivande i spanska 

Fredholm (2015) har gjort tre studier i spanska steg 4 på svenskt gymnasium mellan 2012 och 2014 

där framför allt den tredje artikeln är av intresse då den mäter effekter på flyt, komplexitet och 

korrekthet vid uppsatsskrivning. Även om studien inte har chatten som analysobjekt så erbjuder den 

relevanta begrepp för grammatisk analys av skrivande i spanska samt även några resultat som går att 

jämföra med i denna studie. Fredholm jämför en online-grupps individuellt skrivna elevuppsatser på 

dator med tillgång till hjälpmedel i Word och på nätet med en offline-grupps individuellt skrivna 

uppsatser utan samma tillgång. Offline-gruppen har istället ordböcker som hjälpmedel. I grunden har 

Fredholm ett intresse, liksom i denna studie, att förstå hur (och om) tekniken kan användas på ett 

motivationshöjande och effektivt sätt i språkundervisningen. Fredholm hävdar att få studier, 

internationellt och i svensk kontext, har egentligen visat på att tekniken kan göra redan omotiverade 

elever mer engagerade i studierna (Fredholm, 2015, s. 119).                

I studien deltog 57 elever som skrev 112 uppsatser varav 84 var online och 25 offline. Elevernas 

kunskapsnivå, kön och gymnasieprogram (SA-elever) redovisas som påverkansfaktorer. 

Kunskapsnivån registrerades utifrån elevernas tidigare steg 3-betyg. 25 % betecknades som 

högpresterande och 75 % lågpresterande elever i online-gruppen samt 26 % högpresterande och 74 % 

lågpresterande i offline-gruppen. Lågpresterande motsvarade betygen E, D och C. Högpresterande 

motsvarade B och A. Skrivtiden för varje uppsats var liksom i denna studie 30 minuter. Uppsatserna 

lästes upp till tio gånger av flera forskare, även av en utomstående. I hans andra två artiklar ingick 

även enkäter om elevernas upplevelser och ett antal elever blev också intervjuade (ibid., s. 123–125).  

Fredholm mäter språkets flyt, komplexitet och korrekthet i texterna och mätmetoderna är inspirerade 

av den s.k. CAF-forskningen (complexity, accuracy, fluency) (ibid., s. 12). Enligt Fredholm har olika 

CAF-mått använts i tidigare studier. Flyt kan till exempel, som i Fredholms studie, med en enklare 

definition motsvara hur många ord elever kan producera under en viss tid. Komplexitet i studien 

definieras grammatiskt och lexikalt. Grammatiskt väljer han ut följande variabler: antal olika 

verbformer (tempus och modus), antal meningar, antal ord per mening och antal självständiga 

meningar i förhållande till totala antalet satser. Vid lexikal komplexitet använder han sig bland annat 

av en variant av TTR (ibid., s.128) där texterna delas upp i lika långa bitar och ett TTR-medelvärde 

räknas ut för varje bit. Enligt Johansson (2013) är det ett bättre mätinstrument för ordvariation än den 

ursprungliga versionen av TTR. För att mäta korrekthet räknas alla fel morfologiskt och syntaktiskt 

och divideras med totala ordmängden. Förutom att jämföra antal fel så kategoriserar Fredholm även de 

mest frekventa feltyperna.  

Slutsatsen i studien är att det är tveksamt om hjälpmedel förbättrar elevernas skrivande på spanska. Å 

ena sidan blev stavning, kongruens och grammatisk komplexitet något bättre med automatöversättning 

i online-gruppen än med ordlistor. Å andra sidan blev det fler meningsbyggnadsfel i deras online-

texter. Gällande flyt och komplexitet så berodde skillnaderna mer på elevernas färdighetsnivå än på 

typ av hjälpmedel. Samma korrelation fanns inte gällande korrekthet (Fredholm, 2015, s. 139ff).  

Fredholms studie bygger på en grundsyn att grammatiken är viktig för att kommunikationen ska 

fungera. I detta ifrågasätter Fredholm skolans tendens att uppmärksamma muntlig kommunikation mer 

än skrivandet och att muntlig kompetens ofta ses i motsatsförhållande till grammatik. Ett exempel på 

det, menar han, är att det finns inga kunskapskrav kring specifika grammatiska kunskaper utan det 

lämnas till lärarna att avgöra vilka grammatiska moment som är nödvändiga. Detta, anser han, kan 

påverka undervisning och skrivande (Fredholm, 2015, s. 120). Samtidigt ansluter han sig till Focus on 

Form-synsättet efter Long (1991) som menar att grammatik ska tränas in i meningsfulla uppgifter och 
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inte enligt den mer traditionella grammatikundervisningen med separat explicit träning först utan 

större förankring i en kommunikativ uppgift (ibid., s. 10ff). Det finns därmed en polemik kring i 

vilken kontext grammatik ska läras ut och Lundahl (2009, s. 292ff) är starkt kritisk mot Longs synsätt 

med Focus on Form då inlärningen blir mycket individualiserad och orealistisk att hinna med i dagens 

skola. Longs arbetssätt skapar även ett motsatsförhållande mellan form och funktion, menar Lundahl 

som hävdar att även traditionell grammatikundervisning kan vara effektiv. 

Studier som beskriver informellt skrivande i chattforum 

För att förstå fenomenet chattande och dess påverkan på språket finns det studier gjorda utanför 

skolmiljö att tillgå. Även om studieobjektet då mestadels är informellt chattande bidrar de med 

förklaringsvärden även för denna studie. Jonsson (2013) har gjort en lingvistisk jämförelse mellan 

stora korpusar av formellt textskrivande, olika talsituationer och två typer av informellt chattskrivande 

(SCMC och SSCMC) på fem offentliga chattforum i USA. De analyserade chattkonversationerna är 

betydligt mer informella än denna studies styrda skoluppgiftschatt.  

Jonsson (2013, s. 147ff) menar att det som gör att chatten blir mer som tal är att den visar tecken på de 

typiska konversationsdragen som saknas i traditionella texter. Det gäller prosodiska inslag (intonation, 

rytm, pauser osv.) och paralingvistiska inslag (röstläge, språktempo, kroppsspråk). Det finns också 

indextal påverkan (kopplat till individen). I skrift är till exempel kohesion lexikal medan i chattande 

kan kohesion även bli prosodisk, paralingvistisk och indextal. Dessa inslag är svåra att representera i 

traditionell textform även om textens mellanrum och interpunktion till viss del kan bidra men en 

skriven text kan aldrig konstituera en talad konversation. Den talade konversationen är också 

förankrad i ett här och nu. Den är snarare en process mellan samtalsdeltagare medan traditionellt 

skrivande är en produkt med en författare. 

Det finns också en lite äldre avhandling av Hård af Segerstad (2002) som jämför 

kommunikationsstrategier på CMC (email och SMS) och CMC (chatt och direktmeddelande3). I vissa 

fall ingår också tal och traditionellt skrivande i jämförelsen. Hennes chattdelstudie grundar sig på en 

korpus av svenska ungdomars inlägg på ett öppet forum och är kompletterad med en enkät om 

nätkommunikation besvarade av 333 högstadie- och gymnasieelever. Studien är inte kopplad till 

skolan eller utbildning, utan är bygger på eget fritt chattande på fritiden.  

Hård af Segerstad (2002) har valt att studera strategier som finns i chatten för att förbättra 

kommunikationen, såsom till exempel extralingvistiska inslag; icke-verbala signaler som förmedlar 

känslor och prosodisk information utöver det som sägs med orden i texten. Enligt Hård af Segerstad 

(2002, s. 113, 150) används de i skriftliga samtal för att göra dem mer explicita och mer lika talad 

interaktion ansikte-mot-ansikte. Hon menar att de kan ses som strategier för att minimera missförstånd 

och för att spara in skrivtid. Vanliga extralingvistiska tecken i hennes studie är asterisker (för att 

markera ord som uttrycker känslor), förkortningar (för att spara tid), versaler (för att ändra prosodi), 

extensiv användning av skiljetecken (för att uttrycka attityd, ställa frågor och göra sig hörd) och 

emotikons (för att uttrycka en känsla). Emotikons (även kallade smileys) är tangentbordstecken som 

kombineras till ansiktsuttryck, som t.ex. :) Hon anser dock inte att dessa extralingvistiska tecken står 

för ett nytt fenomen som uppstått i samband med CMC utan de har redan existerat länge även i 

traditionellt skrivande (ibid., s. 129).  

                                                      
3 Direktmeddelande (engelska instant messaging) är en variant där vanligen två personer skickar korta 

meddelanden till varandra (NE, chatt) 
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I sin studie har Hård af Segerstad (2002) även undersökt ungdomarnas bruk av ord och grammatik och 

finner bland annat att få svenska elever chattar på andra språk än svenska och engelska (ibid., s. 

138ff). Hon ser också att informellt chattspråk har låg densitet (få lexikala ord med eget innehåll) och 

är kortfattat på grund av det synkrona förfaringssättet och anser att det endast jämförbart med talat 

språk (ibid., 253ff). Här har hon använt sig av måttenheten medellängd per yttrande (medelantal 

tecken per meddelande). Chattyttrandet var kortast med snittet 9.24. Tal hade 12.45 och ett 

traditionellt skrivet brev hade 433,43 (ibid., s. 254).  

Slutsatserna Hård af Segerstad (2002) drar är att skriftspråket inte försämras på grund av sättet som det 

används i CMC utan ska ses i ljuset av att människor alltid anpassar sitt språk efter olika typer av 

situationer. Normativt språkbruk krävs inte i en informell chatgrupp. Snarare ger normativt språk fel 

signaler i den typen av kommunikativ situation – man måste anpassa språkbruket (ibid., s. 255). 

Människor är flexibla och anpassar sitt beteende efter vad situationen kräver när det gäller tid och 

ansträngning (ibid., s. 260) och hon anser att det är en viktig uppgift för skolan är att lära ut hur man 

skriver texter med olika syften (ibid., s. 262). Hon frågar sig dock publiceringsåret 2002 huruvida det 

kan bli så att normerna från snabba, informella och datamedierade skrivsituationer kommer att 

överföras till de mer traditionella (ibid., s. 264). 

I spanska chattstudier kan man se att det finns typiska språkdrag för just spanska. Pano (2008 i Plaza, 

2010, s. 7) redogör för typiska kännetecken som modersmålstalare använder. Det kan vara att vissa 

bokstavskombinationer förkortas (t.ex. blir ’que’ ett k eller q; ’bue’ och ’gue’ blir w) och att vissa 

språkljud ersätts med andra bokstäver (t.ex. kan ’ch’ bli x; ’ll’ kan bli ’y’). Det är också vanligt att 

man förkortar hela uttryck. Exempelvis kan ’quédate más’ bli ’qdt+’. Att modersmålstalare utelämnar 

accenter är också brukligt vid chattande (da Silva Castela, 2005).   

 

Centrala begrepp  

De grammatiska begrepp som hamnar i förgrunden i denna studie är kopplade till syntax och 

verbkonjugation. Det är inom dessa områden språklig komplexitet mäts. Begreppen definieras utifrån 

SAG:s beskrivande grammatik.  

Syntaktiska begrepp 

Meningen är den största enheten som regleras av grammatiska regler i en text och utgörs vanligen av 

en huvudsats samt eventuella bisatser. Huvudsatsen bildar mycket ofta själv en mening och består då 

av ett finit verb och ett subjekt. Vanligtvis inleds den med versal och avslutas med skiljetecken samt 

indelas i sex typer: påstående, fråga, uppmaning, värdering, önskan och antagande (SAG 4, 1999, s. 

677, 674, 680). Uppmaningar kategoriseras som huvudsatser även om de i normalfallet saknar subjekt 

(å andra sidan finns en referens till en lyssnare). Exempel: Stäng datorn! (ibid., s. 70).  

 

En bisats är en underordnad sats som ingår som satsled i en annan sats och inleds med en 

bisatsinledare. Exempel på bisatsinledare är att, som, om, eftersom, därför att, där, när och så. I 

svenska kan att och som utelämnas vid särskilda betingelser (SAG 1, 1999: s. 462–464), vilket kan 

leda till interferensproblem i spanska där de är obligatoriska. Ibland motsvaras svenska bisatser även 

av satsförkortningar i spanska. Under avdelningen ”Uppläggning och genomförande” beskrivs hur 

dessa interferensproblem löstes.  

Icke satsformade meningar är i SAG (del 1, s. 180, del 4, s. 783) uttryck som fungerar som 

huvudsatser och som har en egen språkhandling men som saknar kombinationen subjekt och predikat. 



14 

 

De kan fungera som enkla självständiga meningar eller som delmeningar i komplexa meningar. Det 

finns flera typer av dessa meningar men i den här studien omvandlas de till endast två kategorier – 

interjektioner och ofullständiga satser. Interjektioner uttrycker reaktion (åh!), uppmaning (sjas!), 

berättande (krasch!), ställningstagande (nej!), reglering av samtal (hursa?), hövlighet (tack!) eller 

annan konventionell handling (amen!) (del 4, s. 784ff). Alla andra icke satsformade meningar räknas 

här som ofullständiga satser, dvs. fullt fungerande funktionella satser men som saknar antingen subjekt 

eller predikat eller båda. Anledningen till varför de kallas satser och inte meningar i denna studie är för 

att grundvariabeln är satsen (jämför huvudsats och bisats).   

 

I denna studie används begreppet komplexa meningar för meningar med fler än två satser eller 

meningar med en huvudsats och en bisats/satsförkortning. Två huvudsatser med konjugation räknas 

inte här som en komplex mening. Enligt SAG kan en komplex mening vara allt som inte är enkel 

mening. Det vill säga om minsta led i huvudsatsen fungerar som led i någon annan sats kan det bli 

betraktat som en komplex mening. Exempelvis definieras Ta min bil som en enkel huvudsats medan 

Ta min bil, Sven klassas som en samordnad komplex mening med en huvudsats och en icke satsformad 

mening. Därmed betecknas två huvudsatser som samordnas med en konjunktion också som komplex i 

SAG (1999, s. 674). Samtidigt påpekar SAG (del 4, s. 832) att några entydiga kriterier för vad som ska 

uppfattas som en komplex mening finns inte och menar att ”ibland pekar ett kriterium åt ena hållet och 

ett annat åt det andra”. Här väljer studiens författare således att förenkla kriterierna i det insamlade 

underlaget för att tredjespråksmeningar är enklare än dem i SAG samtidigt som de kan innehålla 

interferensproblem. I SAG är utgångsläget modersmålets mer avancerade och mer korrekt använda 

grammatik. En mening som består av två huvudsatser och en konjunktion blir sällan komplex i denna 

studie med en steg 3-elev i spanska då meningen vanligtvis består av två mycket enkla huvudsatser 

med ett enkelt sammanbindande och. I jämförelse är, en huvudsats sammanbunden med en 

underordnad bisats, syntaktiskt en betydligt större utmaning för en elev i spanska eftersom den kräver 

mer samordning kring subjektet och dessutom alltid behöver en bisatsinledare. Fredholm (2015) 

kategoriserar inte heller två huvudsatser med konjugation som komplexa och hänvisar till en studie av 

Wolfe-Quintero et al. (1998, s. 73) där denna typ av meningar ofta anses visa låg nivå gällande 

grammatisk komplexitet.  

Begrepp vid verbkonjugation 

Verb kännetecknas av ett ganska rikt böjningssystem i svenska (SAG 3, s. 543) och ett mycket rikt 

böjningssystem i spanska (García-Pelayo et al., 1982). Denna skillnad leder till att svenska elever får 

svårigheter med spanska verbens former och konjugation med följd att dessa blir centrala för att 

beskriva komplext språk. Med verbformer avses tempus, infinita verbformer och modus. 

Konjugationen studeras genom personkongruens i presens. Här är det svenska språket ovanligt bland 

jordens språk då det finita verbet inte kongruensböjs med subjektet (SAG 1, 1999, s. 22). Det betyder 

att verbformer i svenska är de samma oavsett vilket subjektet är: jag såg, du såg, han såg, vi såg, ni 

såg, de såg. I spanska finns däremot mycket personkongruens och dessutom utelämnas ofta det 

framförställda subjektet eftersom det syns tydligt på verbändelsen vilket subjekt det handlar om: vi, 

viste, vio, vimos, visteis, vieron. 

 

 

 

 

 



15 

 

Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel förklaras och diskuteras studiens metodologi. Vidare beskrivs hur studien genomfördes 

praktiskt och hur bearbetning samt konstruktion av data gjordes. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse av dess tillförlitlighet och etiska aspekter.  

När man ska jämföra en chattext med en uppsats inser man ganska snabbt att det blir svårt att göra det 

utifrån den gängse bilden av vad en text är – en sammanhängande text med meningar. Chattexten ser 

inte ut som denna traditionella typ av text utan det blir nödvändigt att inrikta sig på variabler som 

relativt enkelt går att återfinna oavsett texttyp och som är viktiga för att kommunikationen ska fungera 

i spanska, som till exempel ordförråd, verbkonjugation och satsbyggnad. Chattextens tydliga drag av 

informalitet och interaktivitet tänktes också kunna påverka språket och därmed inkluderades några 

enstaka textstilistiska variabler, nämligen noggrannhet vid skrivandet (accenter och bokstaven ñ), 

användning av extralingvistiska tecken (emotikons) och samarbete kring textskrivandet. 

Lagerholm (2010, s. 44) menar att variabelanalys är en användbar kvantitativ metod när en studie 

innehåller ett antal språkliga variabler vars förekomst beräknas och jämförs med andra materials 

uppgifter. Metoden kan användas för att göra en jämförande stilanalys av olika grammatiska variabler 

i olika typer av texter. Vanliga variabler i detta sammanhang är olika kategorier av ord, ordklasser, 

syntaktiska konstruktioner, meningslängd, fundamentlängd, bisatsfrekvens och så vidare. Enligt 

Lagerholm (2010, s. 44–45) kan man sammankoppla variablerna med en given funktion och därmed se 

dem som ett grovt mått på en texts stilistiska egenskap. Han varnar dock för att mycket i språket går 

inte att kvantifiera utan kräver ett mer kvalitativt angreppssätt. Beräkningar har ett informationsvärde 

men vad exakt detta värde består i beror på urval av kategorier, hur stort underlaget är och vilka 

frågeställningar som ska besvaras. Matematiska värden ska i första hand ses som indikatorer på 

tendenser i texters stil och inte som förklaringar till hur konstruktionerna används. Även variation är 

svårt att mäta med genomsnitt och frekvenser. Lagerholm (2010, s. 45) illustrerar detta med exemplet 

på att den genomsnittliga fundamentslängden kan vara 3,5 i två olika material men i det ena fallet 

varierar fundamentet mellan 1 och 23 medan i det andra mellan 2 och 5. Denna variation, som inte 

syns i genomsnittsvärdet, påverkar språkets karaktär. Samtidigt, menar han (ibid., s. 94), att i vissa 

sammanhang är matematiska uträkningar av exakt mängd nödvändiga för att kunna beskriva vår 

upplevelse av språk. Detta gäller exempelvis beskrivning av syntaktisk komplexitet då det blir för vagt 

med information som endast påstår att det är ”relativt många” bisatser i texten. Dessutom är exakta 

värden användbara i jämförelser med andra liknande studier för att fastställa vad som är mycket, lite 

eller genomsnittligt.  

 

Fredholm (2015) använder, liksom i denna undersökning, språkliga variabler för att beskriva en texts 

grammatiska komplexitet vid skrivande på spanska. En identisk kategorisering som finns i båda 

studierna är antal verbformer (tempus och modus) (ibid., s. 126). Fredholm har dessutom använt 

samma tid (30 min) för uppgiftslösandet som i denna studie vilket gör hans siffror jämförbara. De 

andra kategorierna är snarlika men inte identiska då Fredholm utgår från meningen som grundenhet 

vid skrivande medan denna studie baseras på satsen. Att grundenheten vid analyserna skiljer sig kan 

bero på att chattande har drag av dialogspråk och i detta spelar satsen huvudrollen emedan meningen 

tillhör grammatikens kärna vid textbundet skrivande (Linell, 2005. s. 311–312). Vid urval av variabler 

i chatten upplevdes satsen lättast att identifiera och naturligast att utgå ifrån, vilket stämmer väl med 

Lagerholms rekommendationer (2010, s. 47) att välja variabler som förekommer relativt ofta och är 

lättidentifierade. Dock innebär Fredholms undersökning av meningsvariabler att han även analyserar 
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satser vilket är av relevans för denna studie, dels för det bekräftar att satser kan anses som en del av 

språklig komplexitet och dels för att det ger ett jämförelseunderlag för denna studie. Andra begrepp 

som används i Fredholms studie är till exempel komplexa meningar, oklara satser, huvudsats och 

bisats. Båda studierna har också kodat antal ord som en variabel. Stora skillnader som dock ständigt 

måste beaktas vid jämförelser är att Fredholm har högre krav på språklig korrekthet, hans jämförelse 

gäller två uppsatser (inte uppsats-chatt), hans informanter har använt hjälpmedel samt att 

informanterna går i steg 4, dvs. har studerat spanska ett år längre än eleverna i denna studie. Det finns 

också skillnader när det gäller måtten. Fredholm (och många andra forskare) använder sig av 

måttenheten signifikant skillnad vilket inte görs i denna studie då dess författare har begränsade 

kunskaper i statistik. Fredholm använder dock även antal och medelvärden vilket möjliggör relevanta 

jämförelser trots allt.  

Dock vid studiens uppläggning och materialbearbetning fanns inte tillgång till Fredholms studie där 

grammatik är analyserat vid tredjespråksskrivande i svensk skolmiljö. Ett mer abduktivt arbetssätt 

tillämpades således som varierade mellan styrdokument, teoretiska perspektivet, tidigare forskning och 

beprövad erfarenhet som lärare. Detta utmynnade till slut i att språklig komplexitet i chattskrivandet 

kom att konstitueras av antal ord, satsbyggnad, antal verbformer och variation av personböjning vid 

presens. Satsbyggnad, verbtempus och presensböjningen analyserades även utifrån korrekthet. Utifrån 

mitt lärarperspektiv uppmärksammas ständigt verbkonjugation och syntax vid skrivande eftersom det 

är där förstörande fel ofta finns och där jag som lärare delvis kan bedöma elevers skriftliga prestation. 

Annat som oftast inte påverkar förståelsen av elevtexter är bland annat substantivkongruens, 

adjektivkongruens, stavning och accenter. Dessa fel stör men kommunikationen mellan sändare och 

mottagare fungerar. Variablerna utvaldes således initialt mest utifrån vad som oftast förstör 

textintrycket tydligast vid grammatisk bedömning utifrån ett lärarperspektiv.  

 

Först i slutstadiet av sammanställningen av studien uppmärksammades Fredholms licentiatuppsats 

(2015) som undersöker skrivande ur ett grammatiskt perspektiv i spanska som främmande språk. Hans 

uppsats avhandlar inte skrivande specifikt inom chattande men ger variabler för samma typ av 

grammatikanalys och diakrona perspektiv som i denna studie. Dess informanter är dessutom på 

ungefär samma kunskapsnivå i samma främmande språk och går i svensk skola. Även Lagerholms 

metodbok Språkvetenskapliga uppsatser (2010) påträffades i slutarbetet och kunde ge verktyg för att 

strukturera analysen. Fredholm och Lagerholm bestyrker, som framgår nedan, att det är möjligt att 

välja variablerna i olika texter såsom gjordes i denna studie i syfte att analysera och jämföra språklig 

komplexitet. 

Kvantiteter som undersöks gällande språklig komplexitet är i denna studie:  

Typ av språklig komplexitet Variabel  Kommentar 

 

”Flyt” Antal ord  

Morfologisk Antal verb totalt Både inkorrekta och korrekta 

former för att beräkna procent fel 

Antal felkongruerade verb 

 

Mäter korrekthet 

Antal verbformer  Former konstitueras av tempus, 

infinita verbformer och modus 

Antal personkongruens av  

verb i presens 

Mäter korrekthet  

Syntaktiskt Antal satser  

Antal huvudsatser  

Antal bisatser/satsförkortningar  
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Kvantiteter som undersöks kring textstilen: 

 

 

 

 

 

 

 

Urval 

Eleverna 

I studien deltog 38 elever från kursen spanska steg 3 från två olika gymnasieskolor i en medelstor stad 

i mellersta Sverige. Eleverna hade studerat sitt tredjespråk i drygt 3,5 år vid tidpunkten för 

genomförandet och nivån motsvarar ungefär A2.2 enligt GERS (Skolverket, 2011 i Francia & Riis, 

2013, s. 55). Ingen elev hade spanska som modersmål. 15 av eleverna gick på ett gymnasium med 

teknisk inriktning och de 23 andra eleverna gick på en gymnasieskola från programinriktningarna 

humanistiska, teknik, naturvetenskapliga och estetiska. Med undantag för humanistiska programmet är 

språkvalet på dessa program frivilligt, men det är inte ovanligt att elever väljer att fortsätta med sitt 

språk ett år till på gymnasiet, främst för att få en halv meritpoäng (Österberg & Bardet, 2016, s. 23). 

Samtliga elever var 16–17 år gamla och gick i årskurs 1. Deltagandet var frivilligt men alla elever i de 

två grupperna ville vara med, vilket kan borga för en viss spridning av motivation och kunskapsnivåer 

i språket. Frivillighetsnivån att studera språk på gymnasiet är förmodligen inte lika hög som i många 

av de tidigare studierna på universitetsnivå som nämnts i kapitel 2.  

Grupperna i studien bestod av en blandad sammansättning av pojkar och flickor med sammanlagt 20 

pojkar och 18 flickor. Deras lärare bedömde att de låg på följande kunskapsnivåer: 12 elever på 

A/B/Högre nivå, 14 elever på B/C/D/Mellannivå och 12 elever på D/E/Lägre nivå. I samråd med 

lärarna kombinerades eleverna i möjligaste mån i par där ena eleven låg på en något högre språklig 

nivå med tanke på att samtalet skulle kunna drivas på av en av partnerna men samtidigt inte bli för 

svårt för eleven på lägre nivå. Med intentionen att öka intresset för chattandet kombinerades eleverna 

även i möjligaste mån i par med en elev från varje skola, med större chans att chatta med någon man 

inte kände så väl som befann sig på annan plats. På grund av praktiska omständigheter blev dock båda 

Antal meningar  

huvudsats + huvudsats 

 

Antal meningar  

Huvudsats + bisats/satsförkortning 

Räknas som komplex mening 

Antal meningar med  

minst 3 satser 

Räknas som komplex mening 

Antal ofullständiga satser  

Antal interjektioner  

Samarbete i chattexten Antal satser som eleverna skriver 

tillsammans 

 

Antal rättningar som eleverna gör i 

varandras repliker 

 

Stilmarkör Variabel 

Användning av accenter Tecken på användning 

Användning av ñ Tecken på användning 

Samarbete Antal satser med tecken på 

samarbete 

Antal tillfällen när eleven rättar i 

den andras repliker 

Extralingvistiska tecken Antal tillfällen av användning av 

extralingvistiska tecken  
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deltagarna i 7 par på samma ungefärliga språknivå, varav 3 par består av elever där båda parterna är på 

lägre nivå. Dock undveks kombinationen högre och lägre nivå i samma par. Av praktiska anledningar 

så utgjordes också 4 par av elever från samma skola, dock inte från samma program. I slutresultatet 

utgår 6 elever eftersom de eller deras partner inte var med vid båda skrivtillfällena på grund av anmäld 

frånvaro. Det slutgiltiga deltagarantalet i studien är således 32 elever.  

Lightbown & Spada (2006: 150–154) redogör för studier gjorda kring parsammansättningar och 

överlag förespråkas en nivåskillnad. De nämner bland annat en studie av Yle och MacDonald (1990) 

där interaktionen blev både längre och mer variationsrik vid olika nivåer eftersom det blev fler av de 

tidigare nämnda förhandlingstillfällena. Dessa forskare betonar dock att detta positiva utfall förutsätter 

en uppgift där båda deltagares information är viktiga för slutförandet (se även avsnitt nedan).  

Uppgiften 

Enligt flera studier kan uppgiftens utformning ha stor betydelse för hur språkets form blir i chatten 

(Pellettieri, 2000; Tare et al., 2014 m.fl.). Pellettieri rekommenderar uppgifter där båda deltagarnas 

information är viktig, samtidigt som svårighetsnivån på ordförrådet inte är för lätt. I denna typ av 

uppgifter framlockas mer interaktion och förhandling – förutsättningar som ses som speciellt 

utvecklande för grammatiken i Pellettieris studie och i annan tidigare forskning (t.ex. Shekary & 

Tahririan, 2006). Så kallade jigsaw-uppgifter (även benämnda information gap-uppgifter) framhåller 

Pellettieri som speciellt framgångsrika i det hänseendet och dessa uppgifter går ut på att deltagarna 

förses med olika information som måste presenteras för varandra för att uppgiften ska gå att lösa (one 

outcome possible). I sin studie jämför hon med andra typer av uppgifter som är mer öppna i sin 

karaktär och som kan få olika lösningar (multiple outcome possible). Dessa uppgifter är ofta mer 

diskuterande där syftet är att hitta en lösning tillsammans. I Tare et als. studie (2014) finns förutom 

information gap-uppgifter, även uppgifter där att eleverna undersöker varandras åsikter (opinion gap) 

eller uppgiftskombinationer där man exempelvis har gissningslekar där de ska ta reda på information 

om ett objekt kompisen har och sedan dra en slutsats om vad det är (information och reasoning gap). I 

Kerns studie (1995, s. 462) består chattuppgifterna av diskussioner kring ämnen som senare ska 

diskuteras muntligt. Uppgifterna ses således mer som en möjlighet att utveckla vokabulär och 

ämneskunnande innan ett annat moment. Det är denna typ av diskussionsuppgifter som Pelletttieri 

kritiserar som inte tillräckligt utmanande för eleverna och som inte frammanar elevernas egentliga 

kunnande om grammatik. Som nämnts tidigare i kapitel 2 drog nämligen Kern slutsatsen att chattande 

inte är utvecklande för grammatiken, i motsats till Pellettieri.  

Mot bakgrund av detta valdes till denna studie en jigsaw-uppgift där ordförrådet inte var alltför enkelt. 

Både uppgiften vid uppsatsen och chattandet är uppbyggda kring sex separata bilder som kombineras i 

valfri ordning till en sammanhängande berättelse. Eleverna uppmuntrades att beskriva vad som händer 

på bilderna och försöka inkludera vad människorna tänker och känner. Vid det individuella skrivandet 

la eleverna de sex lösa bilderna i valfri ordning och skrev en berättelse medan vid chattandet fick 

eleverna vardera tre lösa bilder och inte visste vad som fanns på kompisens tre andra bilder. Här hade 

respektive elev i paret således information som den andra behövde för att kunna slutföra en berättelse. 

Följden blir att de måste interagera och förhandla för att uppnå en gemensam förståelse för hur 

berättelsen ska se ut.   

Bildserierna från de två skrivtillfällena (se bilaga 5) är olika men påminner om varandra då båda visar 

en persons vardagliga liv i förhållande till vardagsteknik, arbete och relationer med andra människor. 

Att ha olika bildserier sågs som nödvändigt för att upprätthålla intresset för uppgiften och göra den 

tillräckligt utmanande. Dock, för att göra uppgifterna jämförbara behövdes det bildserier vars innehåll 
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var jämförbart utifrån ordförråd och berättelsestruktur. Innehållet behövde även ligga på en enklare 

grundläggande nivå eftersom det tidsmässigt inte var möjligt att förbereda eleverna med till exempel 

ordförrådsövningar innan skrivtillfällena. Att inför uppgifter förbereda eller inte förbereda elever 

grammatiskt och med vokabulär är ett eget forskningskapitel som har kopplingar till de tidigare 

resonemangen kring Focus on Form. Här blev således av praktiska skäl valet att inte förbereda, vilket i 

stället kan ses som ett sätt att eventuellt utöka förhandlingstillfällena och höja grammatiknivån i denna 

studie, enligt Pellettieris (2000) slutsatser. 

Eleverna i studien fick inte använda några hjälpmedel eller få hjälp av lärare eller andra kamrater i 

klassrummet eftersom detta skulle påverka analysunderlaget på ett okontrollerbart sätt. Vid chatten 

samarbetade man förstås med sin partner. 

Chattverktyget 

Chattverktyget heter TitanPad och är en gratis webbaserad ordbehandlare. Ett konto öppnades där 

eleverna i separata rum kommunicerade kring uppgiften med varandra i realtid dvs. man såg hela tiden 

vad den andra skrev enligt SSCMC-modellen. Innan chattuppgiften genomfördes hade eleverna i 

studien bekantat sig med verktyget med sin ordinarie lärare. Jag gjorde förtester med min egen steg 3-

grupp med chattverktyget för att prova tekniken och olika uppgifter.  

Fördelen med TitanPad är att eleverna får varsin färg och det framgår tydligt vem som har yttrat vad i 

dokumentet. En annan fördel är att via en ”time slider” går det att spela upp hela konversationen från 

början till slut och se hur textskrivandets fortskrider med raderande, ändringar och pausande. Det går 

även att se om eleverna kopierar ord och meningar från t.ex. Google translate då hela ord eller 

meningar uppenbarar sig på skärmen med ett klick. Dessa kopierade avsnitt borttogs från 

analysunderlaget. En begränsning med TitanPad kan vara att verktyget kan upplevas statiskt då det 

inte går att använda andra tecken än tangentbordstecken och det går inte att ändra stil, färg, storlek och 

annat utseendemässigt. Å andra sidan gör det att eleverna oftast måste använda ord för att lösa 

språkliga problem och inte exempelvis bara kopiera in en bild för att förklara vad något är.  

Det finns flera skillnader mellan att skriva på papper och penna i jämförelse med chattande i 

undervisningen i främmande språk. Eleverna är vana vid uppsatsskrivande på spanska. De har skrivit 

individuella texter i ämnet tidigare, fått återkoppling kring resultatet och har en förståelse för vad en 

uppsats på spanska är. Bland annat skriver de i årskurs nio en uppsats utan hjälpmedel i form av ett 

kursdelsprov. Vad en chattext är framstår förmodligen inte lika tydligt för eleverna och inte för lärarna 

heller eller ens för författaren av denna studien, då studiens syfte att lära sig mer om denna 

skrivpraktik. I och för sig har eleverna med ganska stor säkerhet chattat tidigare men, enligt lärarna, 

inte i skolmiljö på spanska. Det kan vara så att eleverna ser chatten mer som ett samtal än som en typ 

av text, såsom de flesta chattforskarna har gjort. Vid interaktivt chattskrivande finns också fler andra 

påverkansfaktorer än vid individuellt skrivande med penna och papper. Det kan påverka hur vana 

eleverna är vid att chatta, hur de tolkar hur man gör en uppgift i en chatt, om de eventuellt känner 

samtalspartnern sedan tidigare, hur väl eleverna samarbetar, hur mycket de vågar göra fel, hur väl 

tekniken fungerar och så vidare. 
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Uppläggning och genomförande 

Materialbearbetning 

Studien genomfördes under två ordinarie lektionspass à 90 minuter under en vecka vårterminen 2016. 

Elevernas ordinarie lärare höll i genomförandet under ledning av studiens författare som befann sig på 

den ena gymnasieskolan med en av studiegrupperna och i telefonkontakt med den andra gruppens 

lärare. Under första lektionspasset skrevs den individuella uppsatsen med penna, papper och sex lösa 

bilder (bilaga 5) under 30 minuter. Elever fick instruktioner både muntligt och skriftligt på ett papper 

(bilaga 3). Under andra lektionspasset några dagar senare blev paren uppkopplade och fick samarbeta 

kring en liknande uppgift i 30 minuter (bilaga 5). Eleverna fick även då instruktioner både muntligt 

och skriftligt (bilaga 4). Vid chattande fick varje elev i paret vardera tre bilder som skulle kombineras 

till en berättelse. De flesta elevparen var uppdelade så att de satt på olika gymnasieskolor men några 

par befann sig på samma skola men då i olika klassrum. 

Det finns ett bortfall av sex elever i studien. Studien är beroende av att båda chattpersonerna har varit 

närvarande vid båda skrivtillfällena och kan bidra med jämförelsematerial. Var någon frånvaroanmäld 

vid ett av skrivtillfällena utgick därmed även samtalspartnern ur studien.  

Första steget vid materialbearbetningen var att skriva om uppsatserna exakt likadant från papper till 

Word-dokument och i chattexterna separerades elevernas individuella bidrag i chatten till separata 

dokument. Vid samarbete om satser och ord i chatterna hölls extra noga kontroll på vem som hade 

skrivit vad. Här var chattverktygets färguppdelning till stor hjälp. För få god översikt sekvenserades 

alla texterna till en mening per rad redan från början.  

Därefter analyserades och kodades satserna och meningarna utifrån de centrala grammatiska 

begreppen nedan. Även annat kodades i underlaget men då studien fick begränsas utelämnas detta här.  

 

Syntax 

hs huvudsats 

bs bisats 

sf satsförkortning 

os ofullständig sats 

interj interjektion 

 

Verbform 

grått verb 

pres  presens 

pret preteritum 

fut futurum  

inf infinitiv 

imp imperfekt 

imperativ imperativ 

perf perfekt 

gerund gerundium  

konj konjunktiv 

1–6 person (från första person singular  

till tredje person plural) 

 

 

Ordantal i varje text räknades ut med Words funktion ”Räkna ord”. Ord på engelska/svenska, 

googlade sekvenser, emotikons, samtalspartners ord samt extralingvistiska tecken borttogs vid 

beräkning av antal ord. Alla andra variabler räknades manuellt men beräkningar av medelvärden 

gjordes i Excel. Vid chattandet är det slutprodukten som är utgångspunkten för analysen men för att 

veta vad som googlats (och skulle uteslutas) studerades inspelningarna av själva skrivprocessen också.  

Övrigt 

stav inkorrekt stavning 

+ satser/ord är samordnade 

*                      inkorrekt 

sam samarbete 

rätt rättning i den andra elevens text 

tecken extralingvistiskt tecken 

?  utgår för det går inte att förstå vad 

eleven menar 
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Slutligen sammanställdes alla variabelresultat i tabeller (se bilaga 6) för jämförelse mellan de två 

texttyperna. Här uppstod ett problem. När studier omfattar beräkningar av siffror och variabler är det 

bra att ha grundläggande kunskaper i statistik (Lagerholm, 2010, s. 48) för att kunna räkna ut till 

exempel TTR och signifikanta skillnader eftersom detta möjliggör jämförelser med andra studier som 

ofta använder dessa begrepp. Signifikansnivåer krävs också för att hävda om det finns statistiska 

orsakssamband i ett underlag (Eliasson, 2013, s. 149). Dessvärre har inte studiens författare dessa 

kunskaper så därför fick beräkningar göras i antal, procent och genomsnitt och jämföras utifrån dessa 

variabler. Till viss del går det ändå att göra jämförelser med andra studier. Därtill undviks i denna 

studie anspråk på statistiska orsakssamband och ersätts med huruvida det går att urskilja vissa 

tendenser i underlaget.  

 

I tabellerna (se bilaga 6) jämfördes först elevens individuella resultat av antal ord/verbformer/satser 

osv i uppsats och chatt. Var antalet lika blev båda resultaten grönmarkerade men vanligtvis var 

resultaten olika och högsta sifferantalet, antingen i uppsats eller chatt, blev gulmarkerat. Sedan 

sammanräknades det totala antalet fall när man presterat fler/lika antal ord/verbformer/satser osv, 

procentuellt och genomsnittligt, för att se skillnader mellan texttyperna. För att göra utfallet mer 

överskådligt i resultatkapitlet konstruerades mestadels cirkeldiagram men även några stapeldiagram. 

Backman (2008, s. 104) bedömer överlag cirkeldiagram som mindre lämpliga för att redovisa data 

överskådligt, men då data i denna studie delvis utgår från procentandelarna 1–100 % blev det naturligt 

att se delresultaten som delar av en full cirkel (100 %). Det är oftast i detta syfte cirkeldiagram 

används (ibid).     

 

Alla delresultat, med ett undantag, grundar sig på grammatiskt korrekt data utifrån dess funktion i 

texten och i interaktion med läsaren/samtalspartnern. Det betyder att data kan innehålla störande 

stavfel men inte förstörande för det centrala i studien – att kommunikationen fungerar. Den 

resultatkategori som kan innehålla data med inkorrekt användning i sin kontext är antal verb. I denna 

kategori ingår alla verb i respektive text i statistiken för att beskriva verbfrekvens överlag och för att få 

ett underlag för att kunna beräkna frekvensen av korrekt konjugerade verb. I övrigt är inkorrekta 

former och satser bortsorterade från statistiken och markerade med en asterix (*) i exempelmeningarna 

i resultatet.  

 

Svårigheter som uppstod vid kodningen var framför allt hur interferens mellan språken skulle hanteras 

och var gränsen skulle gå mellan det som kan fungera/inte fungera kommunikativt och kvarstå/utgå 

från statistiken. SAG bistår med begreppsliga verktyg för att kunna beskriva grammatiken men som 

tidigare nämnts är språk också ett mycket komplext fenomen som inte alltid låter sig beskrivas så 

enkelt. Därför blev det nödvändigt att utveckla en systematik kring tolkningsbara gränsfall och här blir 

studien mer kvalitativ till sin natur. Här är det exempelvis inte säkert att man tolkar exakt det som 

eleverna ville kommunicera i skrivande stund. Följande beslut togs: 

 

• En godkänd fungerande mening/sats i denna studie är en mening/sats som går att begripa 

innehållsmässigt och som innehåller fungerande subjekt och predikat. Det finns inga anspråk på 

annan formell korrekthet utifrån ordföljd, kongruens, avsaknad av småord, interpunktion och 

störande stavning. För att undvika förvirring därvid så kommer begreppet ”fungerande sats” att 

användas istället för ”korrekt sats”. Fungerande subjekt och predikat innebär att konjugationen av 

verbet fungerar gällande person och tempus. 

 

• Det finns syntaktisk interferens mellan svenska och spanska gällande utelämnad bisatsinledare 

”att” enligt svensk modell vid vissa verb (SAG 4, 1999, s. 462). Satsen kom att registreras som 
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fungerande på spanska även om bisatsinledaren ”att” saknas och egentligen är obligatorisk på 

spanska. Det beror på att ganska många elever utelämnar ”att” i denna position då det inte är en 

särskilt befäst konstruktion för elever i spanska i steg 3. Felet är dessutom endast störande, inte 

förstörande. Svenska exempel (Viberg et al., 1986, s. 53): ”Mannen sa att han var trött.” ”Jag tror 

att Lena kommer hit ikväll.”  

 

• En annan syntaktisk interferens gäller satsförkortningar med infinitiv i spanska som motsvaras av 

bisats i svenska (Falk, Sjölin & Lerate, 2003, s. 209). I analysen kodas sådana satser som 

satsförkortningar om de är korrekt skrivna på spanska med infinitiv, annars utgår de. Bisatser och 

satsförkortningar sorteras gemensamt i kategorin ”Bisatser/Satsförkortningar”.  

Exempel (ibid., 209):  

Lo haré antes de venir.   Jag ska göra det innan jag kommer.  

                satförkortning med infinitiv      bisats med s+p 

 

Tillförlitlighetsfrågor 

Som tidigare sagts är språk mycket komplicerade och den här studien kan bara göra anspråk på att 

beskriva och förklara en liten del av den språkliga komplexiteten. Undersökningen består endast av 64 

texter skrivna av 32 elever vid två tillfällen under en vecka vilket betyder att studien är begränsad och 

resultatet kan inte generaliseras. Vid frekvenser används dessutom procent för att få överblick vilket är 

ett mått som kan leda till att några få individers resultat kan få ett illusoriskt högt värde. För att 

motverka detta har dock oftast även antal personer angetts i resultatet. (Eliasson, 2013, s. 148). I övrigt 

betraktas kvantitativ variabelanalys som en metod med validitet vid grammatiska och stilistiska 

analyser (Lagerholm, 2010, s. 44). Hela underlaget är kontrolläst i detalj tre gånger av författaren 

utifrån en avprickningslista med hur alla tolkningsbara fall skulle bedömas. Detta kan borga för en viss 

tillförlitlighet men med en kunnig medbedömares kontrolläsning kunde reliabiliteten ha höjts 

betydligt.  

Gällande informanterna kommer de från olika program och har varierande intresse för spanskämnet 

vilket kan ge ett utfall som beskriver verkligheten i skolan mer trovärdigt än om alla elever skulle ha 

valt ämnet av intresse och varit motiverade. Denna studie kunde dock med fördel ha triangulerats med 

en kompletterande undersökning med elevernas egna uppfattningar av chattandet men då studien 

inledningsvis hade ett designdidaktiskt perspektiv var inte egna uppfattningar inte i fokus vid 

genomförandet. Vid designdidaktiskt perspektiv uppmärksammar forskaren nämligen endast 

kunskapsrepresentationer i det empiriska materialet, inte det inre tänkandet.  

Vid jämförelse mellan individuellt skrivande och interaktivt skrivande finns skillnader, som nämnts 

tidigare, och dessa kan eventuellt påverka resultatet. Individuellt skrivande är eleverna vana vid sedan 

länge i utbildningen och vet hur det fungerar och vad som krävs. Interaktivt skrivande på spanska i en 

chatt kan däremot vara ett nytt sätt att arbeta för eleverna med följd att de är mer osäkra kring hur 

uppgiften ska tolkas och hur själva verktyget fungerar. Andra påverkansfaktorer kan vara hur väl 

tekniken fungerar vid chattillfället och hur väl samarbetet fungerar i paret. För att motverka dessa 

faktorer fick eleverna bekanta sig med verktyget och sättet att skriva innan undersökningen. Tekniken 

och uppkopplingen kontrollerades innan och konstaterades fungera väl. Angående samarbetet 

kombinerades eleverna så att de inte skiljde sig alltför mycket i språkliga nivåer.  
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Etiska aspekter  

I enlighet med Vetenskapsrådets huvudkrav blev deltagarna informerade om att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under undersökningen (se bilaga 1). 

Alla de ursprungliga 38 eleverna i de två grupperna samtyckte till att delta. Inledningsvis insamlades 

även målmännens skriftliga samtycke men det visade sig vara en omständlig process och enligt 

Vetenskapsrådet räcker samtycke från eleverna själva om de över 15 år och innehållet i 

undersökningen inte är av etisk känslig karaktär. Eleverna i studien var mellan 16–17 år och innehållet 

var inte känsligt.  

I samstämmighet med Vetenskapsrådet rekommendationer skedde även elevernas deltagande utan 

någon påverkan utifrån och de var inte heller i beroendeställning till den som höll i undersökningen. 

Deras ordinarie lärare deltog inte i studien. Eleverna fick också veta att deras textbidrag inte skulle bli 

betygsgrundande eller användas till något annat än till studien.  

De begrepp som skulle kunna uppfattas som känsliga i studien är svagpresterande/högpresterande 

elev men då alla eleverna är anonymiserade och exempel från texterna är lösryckta ur sin kontext är 

det mycket svårt att känna igen sig i underlaget.  
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Kapitel 4 Resultat  

I detta kapitel beskrivs vad som framkommit i den språkliga och stilistiska jämförelsen mellan de 

individuellt skrivna uppsatserna och de interaktiva chattexterna. Beskrivning och analys av data 

presenteras analogt eftersom underlaget är detaljrikt. Data delas in i fyra delområden: ord och satser, 

verb och verbkonjunktion, syntax samt textstil. Varje avdelning avslutas med en sammanfattning för 

att få en helhetsbild av resultatet.   

 

Ord och satser 

 
                   Figur 1 

 

I denna studie tenderade ordproduktionen att bli något högre i chatterna, vilket överensstämmer med 

liknande undersökningar som gjorts tidigare (t.ex. Kern, 1995). I 66 % av chatterna (21 elever) skrev 

eleverna fler ord än i de individuellt skrivna uppsatserna. I uppsatserna skrev eleverna mellan 30 och 

214 ord vilket ger ett medelvärde på 101 ord. I chattexterna varierade textproduktionen mellan 54 och 

195 ord med ett medelvärde på 116 ord per chatt. I Fredholms studie (2015, s. 131) konstateras att det 

inte finns en signifikant skillnad mellan textlängdernas medelvärden vid offline-skrivande (113 ord) 

och online-skrivande (135 ord), vilket gör att skillnaden i denna studie blir ännu mindre signifikant. 

Däremot är den individuella skillnaden stor i denna studie, liksom i Fredholms (2015). Samma elevs 

ordmängd kunde skilja sig mycket beroende på om det var individuellt eller interaktiv skrivande. Nio 

elever hade en differens på över 50 ord mellan sina två texter och i sju av dessa fall var det chattexten 

som var minst 50 ord längre än uppsatsen. Största skillnaden sågs hos en elev som skrev 30 ord i 

uppsatsen och 150 i chattexten (120 ords skillnad). Motsvarande fall där uppsatsen hade fler ord var 

171 ord i uppsats och 98 i chatt (73 ords skillnad).  

 

Om högre ordproduktion ses som ett tecken på mer flyt, såsom Fredholm (2015, s. 126) formulerar det 

i sin studie, finns det därmed en tendens i denna studie att språket överlag verka flyta på något lättare i 

chattinteraktion än när man sitter själv med penna och papper.  

 

 

 

 

 

66%6%

28%

Texttyp med flest antal ord

Chatt Lika Uppsats
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                                                     Figur 2                                                             

 

17 elever (53 %) skriver fler fungerande satser i sin chatt än i sin uppsats i jämförelse med 15 elever 

(47 %) som skriver fler satser i sina uppsatser än vid chattande. Man kan också utläsa att i genomsnitt 

skriver eleverna 18,4 satser per uppsats och 17,4 satser per chatt. Med andra ord skiljer sig inte 

texttyperna mycket åt gällande hur många satser eleverna hinner skriva på 30 minuter. Som 

fungerande satser räknas huvudsatser och bisatser som innehållsmässigt går att förstå och som har 

korrekt verbkonjugation. Givet från förra avsnittet, att 7 elever skrev över 50 fler ord i sin chatt än i 

uppsatsen, betyder inte att de skriver många fler fungerande satser. I tre fall är det så men i fyra fall 

verkar orden snarare ha använts till interaktion via ofullständiga satser och interjektioner. 

Exempel på sats som ingår i studien trots att den inte är helt korrekt: 

Que foto empezemos hs  

Vilket foto börjar vi? 

(Elev 13 chatt) 
 

Exempel på sats som inte ingår på grund av att subjekt saknas (även om det går att räkna ut av 

kontexten): 
 

Ducharse y desayuna. *hs+ hs 

Duscha och han äter frukost. 

(Elev 22 uppsats) 
 

Exempel på sats som är svår att förstå och som inte ingår i sammanräkningen: 
 

Qué está caliente la chica? *hs  

Vad är varm tjejen? 

(Elev 16 chatt) 
 

Elever kan ha svårigheter med att särskilja satser med korrekta skiljetecken, både i uppsatser och 

chatter. Inte sällan skriver de komma i stället för punkt. Vid sammanräkning av satser ingår inte 

korrekt användning av skiljetecken, utan alla satser som fungerar i kontexten räknas. Även Fredholm 

(2015, s. 127) uppmärksammar elevernas svårigheter med skiljetecken i sitt underlag.  

Exempel på meningar som inte särskiljs med korrekta skiljetecken: 

Son las quatro y media, Alejandro salido y habla con una amigo que se llama Pedro.  hs   hs+hs+bs 

Klockan är halv fem, Alejandro gått ut och han pratar med en kompis som heter Pedro. 

(Elev 10 uppsats) 

 

Sammanfattningsvis producerade eleverna överlag ungefär lika många ord och satser på trettio minuter 

oavsett det gällde individuell uppsats eller interaktiv chatt. Eventuellt kan det finnas en liten tendens 

53%

47%

Texttyp med flest fungerande satser

Chatt Uppsats
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att språket flyter på lite mer i chatten. Individuella elever kunde dock uppvisa stora skillnader i antal 

ord och satser i de två olika skrivsituationerna.  

 

Verb och verbkonjugation 

 

 

                                     Figur 3                                                                                          Figur 4 

 

Det finns en tendens att producera något färre verb i chattexterna än i uppsatserna men å andra sidan är 

verben i chatterna oftare rätt konjugerade. 59 % av eleverna (19 st.) konjugerar mer korrekt i sina 

chatter än i uppsatserna medan 12 elever (38 % av eleverna) konjugerade mer korrekt i sina uppsatser. 

Man kan också se det som att i genomsnitt är 27 % av verbkonjugationerna inkorrekta i uppsatserna 

medan genomsnittet i chatterna är 21 %. En elev presterade lika oavsett texttyp. Att verbkonjugation 

blir något mer korrekt under chatten, i alla fall inte sämre trots tidspress och situationens komplexitet, 

kan ses i ljuset av Pellettieris studie (2000, s. 81). Hon drar slutsatsen, att det kan vara att former 

utsätts för direkt jämförelse och feedback huruvida de fungerar i interaktionen eller inte, som bidrar till 

grammatisk förbättring.  

Som framgår av figurerna 5–7 finns det även andra viktiga parametrar att ta hänsyn till som påverkar 

värden kring verbkonjugationen, nämligen hur många former och personer eleverna varierar mellan i 

respektive text. I sammanfattningen i slutet av avsnittet diskuteras detta.  

Alla verb som är korrekta i kontexten ingår i figur 3 men det betyder inte att de alltid är rätt 

konjugerade. Rätt konjugation på form och person gäller dock i figur 4. I några enstaka fall konjugerar 

elever korrekt men med fel verb i sammanhanget med följd att verbet räknas i figur 4 men inte i figur 

3. Eventuella mindre störande stavningsfel i böjningen noteras men diskvalificerar inte konjugationen. 

Samma gäller avsaknad av diftonger. Att inte kunna särskilja användningen av ser/estar/haber (olika 

verb för ”att vara” på svenska) påverkar inte heller förståelsen och räknas inte som inkorrekt. Däremot 

är fel verb i kontexten eller fel konjugation förstörande fel och gör att kommunikationen riskerar att 

fallera.  

Exempel på inkorrekta verbkonjugationer som inte räknas i figur 4: 

 

En la trabaja tomar caffe y trabaja con computados.         hs+hs        *pres 3+pres 3 

På jobbet dricka kaffe och han jobbar med datorer.  

(Elev 1 uppsats) 
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Vale ahora vamos a escrita una historia….                       interj+hs   *fut 4 

Ok nu ska vi skriva en historia…. 

(Elev 14 chatt) 

 

Exempel på mindre störande stavfel i verbkonjugation och som godkänns:  

 
Cenemos a las siete y media,           hs               pres 4 *stav 

Vi äter kvällsmat klockan halv åtta.  

(Elev 13 uppsats) 

 

Exempel på felanvänd form av “vara” men som ändå går att förstå och godkänns: 

 
Foto seis una chica *es en el supermarket y comprar una telefon.                              Hs+hs       pres 3+*pres 3 

Foto sex en tjej är på affären och köpa en telefon. 

(Elev 22 chatt) 
 

 

 

 

 

                            

 Figur 5                                                                                                   Figur 6 

 

Eleverna varierar mellan fler verbformer i uppsatserna än i chattexterna men i över hälften av fallen 

använder eleverna lika många i chatt som i uppsats. I fyra fall lockar chatten fram fler former än 

uppsatsen men studerar man dessa fall verkar det mest ha varit en tillfällighet att det blev fler. De mest 

använda verbformerna är presens, infinitiv och futurum, både i uppsatser och chatter. Helt överlägset i 

båda texttyperna är presensanvändningen och det är endast dessa former som studeras utifrån 

personkonjugation. I genomsnitt använder eleverna 2,3 verbformer vid uppsatsskrivande och 1,9 vid 

chattande. Vid enkel avrundning av siffrorna skulle således medeleleven använda ungefär två former 

oavsett skrivsammanhang och variera mellan presens, infinitiv och/eller futurum.  

De andra verbformerna som förekommer i uppsatserna är perfekt (3 elever), preteritum (3 elever), 

imperfekt (2 elever), gerundium (2 elever) och konditionalis (1 elev). I chatten representeras övriga 

former endast av gerundium (3 elever) och perfekt (2 elever). Att andra verbformer utöver de tre 

vanligaste används mycket mer sällan kan bero på att de oftast inte introducerats förrän under steg 3, 

med undantag för perfekt som brukar ingå under högstadiet. Att elever överlag har svårt att expandera 

sitt formbruk i båda texttyperna kan bero på deras svårigheter att skriva text på spanska (Francia, G. & 

Riis, U., 2013) och/eller att spansk verbkonjugation är mer komplext och svårbemästrat än i svenska. 

Uppgiftens utformande måste också beaktas i sammanhanget eftersom eleverna kan välja att berätta i 
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nutid och behöver inte nödvändigtvis vidga tidsperspektivet. Dock är det något anmärkningsvärt att så 

pass få elever använder sig av perfekt eftersom det är kopplat till nutid, samtidigt som det är ett 

tempus som introduceras tidigt under språkstudierna.  

Imperativformen ingick inte som ett alternativ för att formen är svår att hantera generellt sett i steg 3. 

Ingen elev visade heller tecken på att använda den böjningsformen. Dock kan det ses som acceptabelt 

att använda infinitivformen som imperativ i spanska. I dessa fall har eleven fått tillgodoräkna sig 

infinitivformen som korrekt, även om eleverna förmodligen inte är fullt medvetna om dess funktion. 

Det hade blivit mer missvisande att inte godkänna en fungerande användning av ett verb.   

Exempel:  

escribir una historia hs inf (eg imperativ) 

vi skriver en historia! 

(Elev 21 chatt) 

 

I Fredholms studie (2015) kring skrivande med hjälpmedel, är som väntat variationen högre med 4,85 

olika verbformer i online-uppsatsen och 3,89 i offline-uppsatsen. Där betecknas skillnaden som 

signifikant. De mest frekventa formerna var desamma som i denna studie. Att verbkonjugationen är 

svårt anas också i hans studie då det finns en kategori för icke-existerande verbformer i offline-

materialet även om eleverna hade tillgång till ordböcker. Med icke-existerande former menar han verb 

med ändelser eller stammar som inte finns i spanska. 

 

 

                                       Figur 7 

Det förefaller bli mer variation gällande personkongruens av verb i chatterna. 19 av eleverna (59.4 %) 

använder fler personböjningar i sina chatter jämfört med uppsatserna. 10 elever (31,2 %) 

personkongruerar lika mycket oavsett texttyp. Endast 3 elever varierar sig mer i uppsatserna. I 

uppsatserna begränsar sig eleverna i hög grad till tredje person singular eftersom berättelserna skildrar 

vad huvudpersonen på bilderna gör och tänker. I den interaktiva chatten utökas repertoaren naturligt då 

skribenten ibland måste uttrycka egna tankar (första person singular) och tilltala samtalspartnern 

(andra person singular). Här verkar eleverna förstå att de måste särskilja formerna för att upprätthålla 

kommunikationen. Att jag och du spelar en viktig roll i chattandet bekräftas i Hård af Segerstads 

chattkorpus (2002, s. 135) där dessa ord är bland de mest högfrekventa.  
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Dock som förväntat har elever i allmänhet svårigheter med personkongruensen av verben i spanska, 

oavsett texttyp. Med hjälp av kontexten går det relativt enkelt som uttolkare att bedöma när det blir rätt 

och fel.  

Några exempel när personkonjugationen inte fungerar: 

Bebe café con leche y como un boqadillo con qeso. hs + hs pres 3 + *pres 3 

Han dricker kaffe med mjölk och *jag äter en macka med ost. 

(Elev 23 uppsats) 

 

Me y tu terminar escribir?   hs *pres 4 + inf 

Mig och du sluta skriva? 

(Elev 32 chatt) 

 

Några gånger blir det emellertid mycket svårt att tolka vilket subjekt eleverna åsyftar, beroende på att 

det inte går att utläsa vem de menar utifrån sammanhanget. Dessa konjugationer markeras som 

inkorrekta. Detta illustreras med ett exempel på ett komplicerat fall med flera osäkra 

personkonjugationer för en uttolkare. Även eleverna uttrycker osäkerhet i detta avsnitt, vilket gör att 

de hemfaller till några av de ganska få fallen av svenska i underlaget. Deras förvirring tros dock inte 

bero på verbböjningen utan för att de har tittat på olika personer på bilderna och det är svårt att komma 

tillrätta med att killen heter Lisa.  

Elev 14:  como se llama?                   vad heter hon? 

Elev 13: Toma Lisa.                                            *Han tar Lisa./Ta Lisa.   

Elev 14: empezo.                   jag börjar. 

Elev 13: Pero para mira un (chico amigo)??                men för *han tittar en (kille kompis)?? 

Elev 14: No promprende?                                                                 *Ni/Han förstår inte? 

Elev 13:  Inte jag heller                  Inte jag heller 

Elev 14: Vale ahora vamos a escrita una historia para                   Ok nu *ska vi skrivit en historia för en 

el chica en el fota.                  en tjej i fotot.  

 

Episoden kategoriseras på följande vis: 

Elev 14:  como se llama?   hs pres 3                 

Elev 13: Toma Lisa.    hs *pres 4? 

Elev 14: empezo.   hs                      pres 1                  

Elev 13: Pero para mira un (chico amigo)?? *hs *pres 1? 

Elev 14: No promprende?                                      hs *pres1, 2?            

Elev 13:  Inte jag heller   borträknas helt                 

Elev 14: Vale ahora vamos a escrita una historia para  interj+hs *fut 4                   

el chica en el fota. 

 

Överlag i underlaget verkar det relativt ovanligt att elever tappar tråden på grund av felaktig 

verbkonjugation, men det skulle behöva undersökas grundligare för att kunna uttala sig om mer säkert. 

Även Fredholm (2015, s. 138) noterar i sitt material att eleverna inte reagerade för felaktiga 

verbböjningar när automatöversättning på nätet slumpartat varierade mellan tilltalsformerna du och Ni. 

Skillnaden i verbkongruensen är mycket grundläggande i spanska och lärs ut tidigt i språkstudierna på 

högstadiet. Det är möjligt att elevernas acceptans av verbfel kan bero på interferens från svenskans 

förenklade böjningssystem med bara en böjning för alla personer och att det oftast går att utläsa ändå 

vem som gör vad i satserna utifrån kontexten.  

Vid analysen av texterna, kan det ibland bli så pass svårt att veta för en uttolkare vad eleverna menar, 

att det kan finnas en risk för övertolkning. Det är en balansgång. Blir det för mycket tolkning får 
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underlaget helt enkelt inte ingå i statistiken. I första exemplet nedan går det att någorlunda att förstå 

vad eleven menar men det saknas ett centralt predikat och satsen kan inte godtas. I andra exemplet 

saknas subjekt i två av satserna men de godtas eftersom de tolkas som direkta satser (något som chefen 

säger) och vänder sig till en du-person. Dessa exempel kan ses som prov på att till synes kvantitativ 

statistik i vissa fall baseras på en kvalitativ tolkning av materialet.   

 

En casa, pedro furtivamente pero no despuertarse los hijos de Pedro.    *hs? inf 

Hemma, pedro i smyg men inte vakna Pedros barn. 

(Elev 16 uppsats) 

 

Mi jefe habla. Para no trabaje con nosotros, ir a casa.             hs+hs+hs              pres 3 + *pres 2? + inf (imperativ?)  

Min chef pratar. För/Till inte jobbar med oss, gå hem.  

(Elev 19 uppsats) 

 

Sammantaget när det gäller verb och verbkonjugation verkade chattverktyget erbjuda vissa möjligheter 

för mer variation och mer korrekthet än vid individuellt skrivande. På grund av interaktiviteten 

använde eleverna mer personkongruens, men anledningen till varför de dessutom hade något färre fel 

vid verbkonjugation vid chattandet, har inte undersökts. Möjligtvis kunde det bero på att eleverna 

koncentrerar sig mer eftersom de vill att kompisen ska förstå eller att eleverna kan se formerna de 

behöver i kompisens skrivande. Alternativt kunde det beror på att eleverna använde något färre 

verbformer i chatten och förenklade sitt skrivande. Emellertid, att elever kunde formulera verb lika 

korrekt i en relativt snabb chatt och ibland lite bättre än i uppsatsskrivande är anmärkningsvärt 

eftersom verbkonjugation är mycket komplicerat i spanska. Att eleverna därtill inte verkade ha några 

större förståelseproblem om verben trots allt blev inkorrekt konjugerade, komplicerar bilden ännu mer. 

För forskaren å sin sida är det komplicerat att tolka satser med verb som konjugeras med subjekt som 

är svåra att härleda.  

 

   

Syntax     

 

 

                                         Figur 8                                                                                            Figur 9 

 

Eleverna skriver i hög grad med huvudsatser. I genomsnitt finns 14 huvudsatser per uppsats och 14,3 

huvudsatser per chatt. I jämförelse skrevs det endast 2,3 bisatser/satsförkortningar per elev i 

uppsatserna och 1,5 bisatser/satsförkortningar per chatt. Sammantaget betyder det att eleverna skriver 

ganska lika gällande huvudsatser och bisatser med undantag för att det kan bli något fler 
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bisatser/satsförkortningar i uppsatserna. 14 elever (44 %) formulerar fler bisatser/satsförkortningar i 

sina uppsatser än i sitt chattande men samtidigt är det 13 elever (41 %) som skriver lika många bisatser 

oavsett det är en uppsats eller chatt. Endast 5 elever (16 %) skriver fler bisatser/satsförkortningar i 

chatterna än i uppsatserna. 5 elever utvecklar inte sina texter med några bisatser/satsförkortningar alls 

oavsett skrivsituation medan en elev kan kontrastera med 8 bisatser/satsförkortningar i uppsatsen och 

11 bisatser i chatten. Ytterligare en elev skriver 8 bisatser i uppsatsen men endast 1 i chatten. Den 

individuella variationen är således stor. När det gäller huvudsatser är det däremot relativt jämnt 

fördelat där det kan bli flest antal – vid uppsats eller chatt.  

För att en bisats ska accepteras i statistiken ska den ha en bisatsinledare, med ett undantag då det finns 

ett problem med interferens (se nedan). I uppsatserna varierar eleverna oftast och jämt fördelat mellan 

bisatsinledarna porque (därför), que (som) och cuando (när) medan i chatterna begränsas 

bisatsinledaren i hög grad till que (som). De två andra inledarna porque och cuando är också de mest 

frekventa i chatterna men i mycket lägre grad än que (se figur 10).  

 

 

                            Figur 10 

Att välja bisatsinledare i spanska kan vara svårt och därför godtas alla bisatser som försetts med 

bisatsinledare. Detta innebär att det ibland kan bli fel ordval men dessa förstör inte kommunikationen. 

Som sagts tidigare finns det också interferens här med svenskan som kan utesluta bisatsledaren ”att” i 

vissa fall medan de är obligatoriska i spanska. Dessa bisatser utan ”att” i spanska godkänns som 

fungerande (se förklaring under ”Uppläggning och genomförande”).  

Exempel på interferensen med en bisats utan ”att”: 

Juan piensa[que] Roberto es un jefe bien y un amigo muy bien.  hs + bs  pres 3 + pres 3 

Juan tänker [att] Roberto är en bra chef och en mycket bra vän. 

(Elev 2 uppsats) 

 

Exempel på fel bisatsinledare men som ändå ger en fungerande bisats:  
 

Me gusta también, *por yo nunca tengo tiempo estar con mis niños.       hs + bs          pres 1x2 + inf 

Jag gillar det också, för jag har aldrig tid att vara med mina barn. 

(Elev 5 uppsats) 

 

Det finns även interferens kring bisatser och satsförkortningar mellan språken (även det förklarat i 

”Uppläggning och genomförande”) och av den anledningen ingår satsförkortningar i bisatsstatistiken. 

0

5

10

15

20

25

30

que (som) cuando (när) porque (därför)

Vanligaste bisatsinledarna

Chatt Uppsats



32 

 

Godtagna satsförkortningarna är lågfrekventa i underlaget och sammanlagt finns bara sex fall 

registrerade i fyra uppsatser och fem fall i tre av chattexterna.  

Exempel på en mening med bisats på svenska men satsförkortning i spanska: 

mi foto primera es una chica hablando por telefono hs + sf            pres 3 + gerundio 

mitt första foto är en tjej som pratar i telefon 

(Elev 15 chatt) 

 

Fredholm (2015, s. 127, 133, 136) noterar samma brist på bisatsinledare i vissa bisatser i sitt underlag 

men han låter dem ingå i underlaget i en speciell kategori benämnd ”Syntactically unclear clauses per 

essay” eftersom han även mäter korrekthet vid skrivande. Dessa bortfall av bisatsinledare är bland de 

vanligaste syntaktiska felen i hans underlag.  

 

 

                            Figur 11              Figur 12 

Eleverna har överlag lättare att binda samman huvudsatser i uppsatserna. I genomsnitt skrev eleverna 

2,1 meningar av den här typen i sina uppsatser och 1,1 meningar av typen i sina chatter. Dessa räknas 

inte som mer komplexa meningar i denna studie då satserna relativt enkelt binds samman med en 

konjugation och inte behöver underordnas. De vanligaste konjunktionerna i underlaget är y (och) och 

pero (men). Däremot skulle man kunna beteckna meningar med underordnade satser som mer 

komplexa. Dessa typer av meningar är ungefär lika frekventa i jämförelsen. Hälften av eleverna (16 

elever) formulerar dessa mer komplexa meningar oavsett skrivsituation. Det är dock något vanligare 

att elever skriver dem i sina uppsatser (10 elever) än i sin chatt (6 elever). I uppsatserna varierar 

eleverna dessutom mer mellan olika bisatsinledare, som nämnts tidigare (se figur 10). Dock verkar 

huvudsats + bisats/satsförkortning svåra att producera. Det finns i genomsnitt bara 1 mening av denna 

typ per uppsats och 0,8 per chatt.  

Exempel på meningar med inkorrekta bisatser som utgår från statistiken: 

Cuando empeza trabajar, Pedro está muy cansado,                    bs + hs + hs + *bs        pres 3 + inf + pres 3x3 

y nota no tiene ningún café. 

När han börjar arbeta, är Pedro mycket trött, 

och han märker har inte något kaffe. 

(Elev 24 uppsats) 

 

en mi tercera fotografía es una chica toma café con un chico                hs + *bs       pres 3 + pres 3 

på mitt tredje foto är en tjej dricker kaffe med en kille 

(Elev 7 chatt) 

 

16%

28%56%

Texttyp med flest            
huvudsats + huvudsats

Chatt Lika Uppsats

 

19%

50%

31%

Texttyp med flest                 
huvudsats + bisats/satsförkortning

Chatt Lika Uppsats



33 

 

Det är inte ovanligt, oavsett texttyp, att elever har svårigheter att särskilja satser och meningar korrekt 

med skiljetecken. Svårigheten bekräftas av Fredman (2015, s. 127, 132) som beräknade att det fanns 

0–10 oklara satser per text i hans underlag. Avsaknad eller felanvändning av skiljetecken försvårar 

tolkningen av syntaxen. I denna studie bestämdes att även en huvudsats som avskiljs med punkt, från 

något som kan likna en underordnad eller samordnad bisats, räknas som en sammanhållen mening. 

Avgörande är om det finns en sammanbindande relation mellan de olika satserna som gör att de lika 

gärna skulle kunna ha skrivits ihop utan punkt. (SAG 1, 1999, s. 33). Emellertid är utgångsläget att det 

som skrivs mellan stor bokstav och punkt i huvudsak ses som en mening. I chatten där skiljetecken 

används än mer fritt kan det dock ibland bli så att en mening blir definierad utifrån att orden står ihop, 

har korrelerande subjekt-predikat och omfattar en språkhandling. Att chattande medför mindre respekt 

för normativ interpunktion är typiskt för chattande (Jonsson, 2013, s. 242). Eftersom eleverna i denna 

studie inte kunde använda hjälpmedel kan antalet grövre meningsbyggnadsfel eventuellt ha minskat 

men detta har inte undersökts här. Fredholm (2015, s. 48) menar att internetbaserade hjälpmedel i hans 

studie kan ha bidragit till att eleverna gett sig in i för svåra konstruktioner som sedan försvårat den 

syntaktiska analysen. 

Exempel på en mening med felaktig interpunktion: 

 

En mi fotografia es un chica, habla en el telefono                                     hs   hs           pres 3    pres 3 

I mitt foto är en tjej, hon pratar i telefon 

(Elev 25 chatt) 

 

 

 

 

                                 Figur 13                                                                                              

Långa meningar på tre satser eller mer förekom mest vid uppsatsskrivande. 15 elever (47 %) skrev fler 

sådana meningar i sin uppsats än i sin chatt medan endast 4 elever gör detsamma i chatten. Nära 

hälften (13 elever) skriver inte denna typ av meningar varken i uppsats eller chatt. I genomsnitt skrevs 

1,2 komplexa meningar av typen per uppsats och motsvarande 0,3 per chatt.  

Exempel på en lång mening med tre satser: 

Es una chica, que se llama Lisa y tiene viente y dos años.    hs + bs + bs     pres 3x3 

Det är en tjej, som heter Lisa och är tjugotvå år. 

(Elev 14 chatt) 
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                                              Figur 14                                                                                          Figur 15  

Det är i chatterna som alla elever skriver överlägset flest interjektioner och ofullständiga satser. I 

genomsnitt finns 0,4 ofullständiga satser per uppsats och motsvarande frekvens per chatt är 4,8 satser. 

23 elever (72 %) skriver inte några ofullständiga satser alls i sina uppsatser och av dessa tenderar 12 

elever (52 %) inte göra det i högre grad i chatten heller, utan de begränsar sig till tre eller färre 

ofullständiga satser per chatt.  

5 elever börjar skriva betydligt fler ofullständiga satser än genomsnittet i sina chatter. Dessa elever 

uppbringar 10–14 av dessa satser per chatt. Av dessa fem elever är, enligt deras lärare, en 

högpresterande, två mellanpresterande och två lågpresterande. I studien ligger de två lågpresterande 

eleverna något under genomsnittet i några andra grammatikvariabler men de utmärker sig inte överlag 

med mycket låga resultat. Det går således inte utifrån underlaget att se en tydlig anledning till denna 

utökade användning av ofullständiga satser hos dessa fem elever.  

Exempel på en ofullständig sats: 

Muy bien con dinero y muy bien personas.  Os 

Mycket bra med pengar och mycket bra personer. 

(Elev 22 uppsats) 

 

Eleverna skriver 9,5 interjektioner i genomsnitt per chatt och 0,5 motsvarande i uppsatserna. 

Interjektionerna är frekventa i chattande som en form av kommunikationsmarkörer. De förekommer 

även i nio uppsatser (28 %) men då i mycket blygsammare omfattning vid 1–3 tillfällen per uppsats. 

Dessa fall beror på att hälsningsfraser har inkluderats i berättelsen. En elev har fått med hela 6 

interjektioner i sin uppsats men det har sin förklaring i att hen har kompletterat berättelsen med en 

dialog.  

Exempel på meningar som innehåller interjektioner: 

Um, comó se dice Dejt en Español? interj + hs             pres 3 

Um, hur säger man dejt på spanska? 

(Elev 29 chatt) 

 

P: ¡Ah si, ¡Hasta luego en la cine!                   interj + interj + os  

P: Ah ja, vi ses på bion! 

(Elev 10 uppsats) 

 

Sammanfattningsvis när det gäller syntax, skrev eleverna i hög grad med självständiga huvudsatser i 

båda skrivsituationerna. I jämförelse med chattexterna, varierade dock eleverna syntaxen i uppsatser 

med något fler samordnade huvudsatser, komplexa meningar och bisatsinledare. Vid chattandet å sin 

sida fanns betydligt fler ofullständiga satser och interjektioner. Inte desto mindre konstaterades 
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individuella skillnader återigen mellan skrivandet i de två situationerna hos en och samma elev eller 

elever sinsemellan. Det var också ganska frekvent med elever som presterade likartat oavsett texttyp. 

För uttolkaren av underlaget fanns utmaningar, både i uppsatser och chatter, i form av interferens och 

inkorrekt användande av skiljetecken vid satsbyggnad.  

 

Textstilen 

 

 

                                                                        Figur 16 

Elever uppmanades att vara så noga som möjligt med stavning och grammatik vid de två 

skrivtillfällena. När det gäller accenter glöms de lätt bort, är ganska svåra att hantera och är oftast inte 

betydelseskiljande men hälften av eleverna visade ändå tecken på att använda dem både i uppsats och 

chatt. Om de utelämnade dem i chatten, var det ganska vanligt att de hade undvikit dem även i 

uppsatsen. 22 % av eleverna (7 st.) utelämnade dem i både uppsats och chatt. Modersmålstalare 

skriver vanligtvis inte ut accenter alls när de chattar informellt (da Silva Castela, 2005). 

 

 

              Figur 17 

För att se hur noggranna och teknikkunniga eleverna var kontrollerades även bokstaven ñ som kan 

vara lite svår att få fram på datorn. Den kan inte heller utelämnas i spanska för att förenklas med ett n. 

25% av eleverna hanterade den väl i både uppsats och chatt men 13 % (4 elever) utelämnade fastän 

den skulle vara med i chattexten. I övrigt var det besvärligt att se ett mönster då det inte alltid fanns 

något behov av att använda bokstaven i texterna. I Fredholms underlag (2015, s. 44) berättade eleverna 

att de kunde utelämna tecken i spanska för att de helt enkelt inte visste hur de konstruerades på datorn.   
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                                                                       Figur 18 
 

Nästan hälften av eleverna (44 %) samarbetar vid något eller några tillfällen för att skriva meningar 

tillsammans. Eleverna blev varken uppmärksammade på möjligheten eller tillsagda att inte samarbeta 

kring meningar utan det sker spontant i form av att de utökar berättelsen med någon eller några 

detaljer i kompisens mening/ar. Dessa meningar kategoriseras i statistiken utifrån elevens individuella 

insats (hs/bs/sf/os/interj) följt av tillägget ”sam” (samarbete). Ett annat exempel på samarbete 

betecknas med ”rätt.” (rättning) och innebär att en elev korrigerar i ett ord som kompisen redan har 

skrivit. Något färre elever tillämpar detta (9 elever eller 28 %) och det inträffar i så fall vid 1–3 

tillfällen per chatt. Gemensam nämnare för dem som samarbetar kring meningar och korrigerar, med 

ett undantag, är att de är mer högpresterande elever eller det görs av den i paret som betecknas som lite 

mer avancerad. 

Exempel på samarbete på satsnivå (understruket): 

 

Despues Theresa comprar comida para el noche y camina  hs (sam)    *pres 3           os (sam) + hs    pres 3 

en veinte minutos a su apartamento en el centro de la ciudad 

Efter köpa Theresa mat för kvällen och går  

om tjugo minuter till sin lägenhet i stadens centrum. 

(Elev 11 och elev 12 chatt) 

 

Exempel på rättning av stavning i ett ord i kompisens text (understruket): 
 

Lisa desayuna una bocadillo con leche.. A las once rätt. 

Lisa äter en macka till frukost med mjölk.. Klockan elva 

(Elev 13 rättar kompisens ”bacadillo” till ”bocadillo” chatt) 

 

 

Det finns även andra exempel på samarbete i chattexterna såsom diskussioner på spanska kring ord, 

grammatik eller kring berättelsens innehåll. I vissa fall låter paren denna chattdialog vara kvar i 

textbidraget medan i andra fall raderas den och endast det som paret kom fram till återanvänds i det 

fortsatta skrivandet. Att i detta sammanhang se berättandeuppgifter i en chatt som en text på två plan 

som Pellettieri (2000, s. 75) föreslår, gör att skrivandet framstår som mer organiserat än vad det ser ut 

vid första anblicken. På ytan finns själva berättelsen (”pop up to the main line of discourse”) och 

ibland går alltså eleverna ner under ytan för att komma överens om innehållet och grammatiken (”push 

down the conversation”) för att sedan återvända till berättelsen. En del elever ser förmodligen inte den 

senare som en del av uppgiften och raderar den konversationen.  

 

Antal meningar eleverna samarbetade kring i chatten

5 meningar 4 meningar 3 meningar 2 meningar 1 mening 0 meningar
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                                                Figur 19 

 

38 % av eleverna (12 st.) använder inga av de typiska extralingvistiska tecken (emotikons) som 

vanligtvis brukas vid chattande (Hård af Segerstad, 2002, s. 150), utan använder endast vanliga 

bokstäver och interpunktion som vid uppsatsskrivandet. 31 % av eleverna (10 st.) utnyttjar ett tecken i 

sin chattext för att uttrycka något speciellt. De tre mest frekventa uttrycken är att förstärka utrop och 

frågor med flera utropstecken/frågetecken på rad (7 elever), att betona något genom att skriva ett ord 

med bara versaler (6 elever) samt att markera paus med flera punkter (5 elever). Vanliga smileys 

såsom :)   :(   XD används bara av ett mycket fåtal elever vid några enstaka tillfällen.  

 

Exempel på de vanligaste extralingvistiska tecken i chatten: 

 

que foto es nomero tres??     Flera frågetecken på rad 

(elev 27 chatt) 

 

NO, se llama Roberto haha  Versaler 

(elev 16 chatt) 

 

No se.. Tú foto de una chica que desayuna? Flera punkter 

(elev 23 chatt) 

 

Muy bien! :)   Smiley 

(elev 7 chatt) 

 

Även i uppsatserna använder fyra elever extralingvistiska tecken vid skrivandet. Tre av dessa fyra 

elever infogar även denna typ av tecken i sina chatter. Att man använder strategier för att uttrycka 

något utöver den skriftliga kommunikationen i alla typer av textskrivande är egentligen inte ett nytt 

fenomen, enligt Hård af Segerstad (2002, s. 129). Det behöver således inte betyda att det informella 

språket har influerat traditionellt skrivande. I den tidigare forskningen som ingår i denna studie har 

ingen studerat extralingvistiska tecken som en variabel vid chattskrivandet i skolmiljö.       

 

De fyra fallen av extralingvistiska tecknen i uppsatserna: 

 

Trabajo mañana tambíen, es no divertido. ☹ Smiley           

Jag jobbar imorgon också, det inte är roligt.                

(elev 7 uppsats)  
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No quiere trabajar mas hoy…  Flera punkter 

Han vill inte jobba mer idag… 

(elev 24 uppsats) 

 

A las diez y cuatro, Carlos _____ adios en  Streck för att visa att ett ord saknas 

sus ninjos y novia y va a trabaja en pie. 

Klockan fyra över tio, Carlos______ adjö i   

sina barn och flickvän och går till jobb till fots. 

(elev 28 uppsats) 

 

Lars hes(?) levante antes de novia y  Frågetecken för att man är osäker på ett ord 

su niños.  

Lars *har(?) *gått upp innan flickvän och  

sin barn. 

(elev 32 uppsats) 

 

 

Sammanfattningsvis visade analysen av chattens textstil att eleverna överlag inte hade anammat en 

mer informell chattstil vid skrivandet. De var relativt noggranna med accenter, använde inga typiska 

förkortningar och de extralingvistiska tecknen var av typerna som delvis även fanns representerade i 

studiens uppsatser, om än i högre frekvens. Det som utmärkte sig mest av studiens utvalda stilvariabler 

var att nästan hälften av eleverna hade naturligt samarbetat kring konstruktioner av satser och ord eller 

rättat i varandras texter. Det är så gott som alltid en högpresterande elev eller den mer avancerade 

eleven i paret som är aktiv här. Det fanns även andra tecken på samarbete som raderades från chatten 

för att inte synas i slutprodukten.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser och betydelse 

Utifrån det teoretiska perspektivet och tidigare forskning diskuteras och problematiseras här studiens 

svar på de två frågeställningarna. Parallellt utreds vilken betydelse slutsatserna kan ha avseende 

kunskapsområdet och i slutet av kapitlet görs en reflektion över forskningsprocessen samt över vidare 

forskning. 

Chattskrivandets grammatiska och stilistiska komplexitet 

I denna studie finns exempel på språklig komplexitet både i individuellt uppsatsskrivande och 

interaktivt chattande – men på olika sätt. Det mest utmärkande är att i uppsatserna tenderar elevernas 

meningsbyggnad bli mer komplex medan i chatten får eleverna möjlighet att uppvisa mer variation 

kring verbkonjugation som då dessutom kan bli lite mer korrekt än i uppsatserna. Arbetshypotesen om 

att chattens språk är mindre komplext bestrids därmed delvis. I övrigt gällande flyt, antal fungerande 

satser och antal verbformer är skillnaden i den språkliga komplexiteten marginell oavsett 

skrivsituation. Här tyder det dock på att det finns stora individuella skillnader, både mellan låg- och 

högpresterande elevers språkförmåga, men ibland även mellan samma elevs språkliga prestation i de 

två skrivsituationerna. Även Fredholm konstaterar i sin studie att de individuella elevernas språkliga 

förmåga skiljer sig åt mycket och påverkar resultaten (2015, s. 139).  

Att sociala omständigheter påverkar grammatiken såsom SAG 1 (1999, s. 16) påpekar, stämmer i 

denna studie. Att chattens interaktivitet i ett socialt sammanhang inverkar på språkets grammatik och 

stil blir synligt på flera sätt i undersökningen. De ofullständiga satserna och interjektionerna är 

överlägset flest i chatten. Fler elever inkluderar emotikons i sitt skrivande och det finns tecken på att 

eleverna samarbetar kring textens formuleringar. Dessa inslag kan ses som ett intresse för att 

upprätthålla kommunikation i ett socialt medium. Samtidigt kan det ses som att kommunikation går 

före korrekthet. Att räkna alla fel i en text för att uttala sig om språkets komplexitet, såsom Tare et al. 

(2014), Fredholm (2015) har gjort, blir inte relevant i en chatt eftersom korrektheten inte är nödvändig 

för att kommunikationen vid ett tillfälle ska fungera. I och för sig undersöker Tare et al. (2014) också 

chattexter men de gör detta ur ett longitudinellt inlärningsperspektiv. I denna studie var det i stället 

satserna och verben som hamnade mer i fokus då de är grundläggande för att just kommunikationen 

ska fungera. 

Sammanfattningsvis ser inte denna uppgiftsstyrda chattext på spanska ut som en informell 

chattdiskussion som elever skulle kunna ha haft på fritiden på svenska eller engelska. Den blir inte 

heller en osammanhängande och slarvigt skriven konversation till synes utan struktur och mening. Till 

exempel skriver hälften av eleverna ut sina accenter både i uppsats och chatt och över hälften använder 

inga eller bara ett enda extralingvistiskt tecken i sin chatt. Å andra sidan finns det studier som visar på 

mer stavfel, färre accenter med mera (Kern, 1995). Att chattexten i studien trots allt blir så pass 

språkligt formell i jämförelse med dess informella varianter, kan för det första bero på att eleverna inte 

har kunskap om hur man chattar på spanska som en infödd – de är ”begränsade” till sin skolspanska. 

Dessutom befinner de sig i en formell skolmiljö och har en ganska svår uppgift att lösa som kräver 

koncentration. De ska i och för sig inte bli betygsatta men deras lärare är ändock där och eleverna är 

medvetna om att de deltar i en vetenskaplig undersökning. 
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Möjligheter och begränsningar med chattskrivande 

Möjligheter som chatten erbjöd i denna studie är: den enklare syntaxen, verbkonjugationen, dess 

eventuella motivationshöjande influens samt övningen i olika texttyper. Att språket i chatten förenklas 

syntaktiskt behöver inte enbart vara negativt. En del elever krånglar till sitt språk i tron att ju 

krångligare desto bättre. Detta bekräftas i Fredholms studie (2015, s. 137) där det till exempel finns 

elever som när de har chansen att få hjälp med översättning kan välja att översätta till komplexa 

spanska meningar som de inte ens förstår. I chatten blir eleverna däremot tvungna att fatta sig kort 

eftersom någon väntar på deras svar. De förenklar sin meningsbyggnad och det kan förvisso innebära 

lite mer slarv kring de formella kraven men samtidigt måste eleverna skärpa till sig för att bli 

förstådda, vilket i högsta grad gäller för verbkonjugationen, en avgörande faktor för en fungerande 

kommunikation.  

Att eleverna kan konjugera verb något mer korrekt samtidigt som de varierar verbens personkongruens 

i en chatt är ett intressant resultat. Det är nämligen här eleverna gör flest fel när de skriver mer 

traditionella texter, enligt Fredholm (2015, s. 135). Felen i verbkonjugationen är dessutom ofta 

förstörande för kommunikationen eftersom det kan bli mycket osäkert kring vem som utför eller ska 

utföra handlingen i satsen. Att i mer komplexa chattsituationer med interaktivitet, uppgiftslösande, 

ganska oöverskådlig skrivprocess och mer tidspress ändå kunna visa tecken på att variera och förbättra 

verbkonjugationen är anmärkningsvärt. En liknande iakttagelse gör Tare et al. (2014) när de ser att 

eleverna, som gjorde chattuppgifter istället för traditionella skrivuppgifter, skriva lika korrekt och 

komplext vid formellt skrivande som kontrollgruppen. Förklaringen kan eventuellt gå att finna vid de 

tidigare nämnda förhandlingstillfällena om innehåll (t.ex. Pellettieri, 2000), som också går att se 

tecken på i data till denna studie. I dessa förhandlingar är det av vikt att personkongruensen blir 

korrekt på ett sådant sätt att den andra eleven förstår huruvida denne blir tilltalad, får veta vad den 

andra tycker eller om det handlar om någon person i bildberättelsen. Fungerar inte personkongruensen 

är risken stor att samtalspartnern frågar direkt vad som menas. Chattsituationen med flera personer 

involverade framtvingar således denna variation av jag-, du- och hon/hon-kongruens av verben. I 

individuellt skrivande kommer inte detta variationsmönster naturligt, såvida inte eleverna har skrivit 

en uppsats där en direkt dialog med verb ingår. Letar man efter Focus on form-uppgifter i vilka 

grammatik tränas kommunikativt skulle således chattande kunna vara en möjlighet till träning av 

verbkongruens och för att träna på att skriva enkla tydliga meningar. 

Denna studie gör inte anspråk på att ha undersökt motivation i språkstudier. Emellertid är studien 

sprungen ur motivationsproblematiken i språkundervisningen och ur tanken att social interaktion i en 

chatt eventuellt skulle kunna motivera eleverna att använda språket mer. Några tecken som finns i 

denna undersökning, som eventuellt kan ses som inslag av motivation, är att på individuell nivå finns 

elever som börjat skriva avsevärt mer i chatten (fler ord och mer flyt) än vad de gjorde i den 

individuella texten. Ett annat tecken kan vara nästan hälften av eleverna lägger ner tid och intresse på 

att samarbeta samt förbättra chattexterna fastän det inte ingick i instruktionerna. Ytterligare ett tecken 

kan vara den rikliga användningen av interjektioner vilka upprätthåller och visar engagemang för 

kommunikationen i form av hövligheter, reglering av samtal, reaktioner med mera (SAG 4, 1999, s. 

784). Här kan man sammankoppla chattens kommunikativa natur med en möjlighet att praktisera en 

annan typ av skrivande än den som erbjuds i den traditionella, individuella texten. Enligt Skolverkets 

kursplan ska elever formulera skriftliga framställningar av olika slag och Hård af Segerstad (2002, s. 

262) påpekar att en viktig uppgift för skolan är att lära ut hur man skriver texter med olika syften, som 

exempelvis chattande. Om eleverna lär sig mer om hur man chattar på spanska kan det möjligtvis 
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också bli lättare att försöka chatta med modersmåltalare, vilket kan upplevas som motiverande av 

eleverna.  

Begränsningarna med chattskrivande som uppmärksammades i denna studie hamnade inom områdena: 

elevernas språkliga förmåga, den språkliga anpassningen och chatten som produkt. Skälet till att 

elevernas språkliga förmåga kan ses som ett hinder är att i grunden är tredjespråket inte befäst. Det kan 

finnas en risk att fel befästs eftersom det kan hända att ingen rättar dem. Eleverna verkar också ha 

svårt att prestera mer än vad deras förmåga tillåter. Till exempel använde eleverna överlag samma 

verbformer oavsett texttyp. Det finns också återkommande bekymmer med interferens. Fredholm 

(2015, s. 140) konstaterar i sin studie att det är elever som redan är högpresterande som utnyttjar de 

tekniska möjligheterna mest effektivt och att det är osäkert huruvida lågpresterande elever kan 

förbättra sitt skivande med hjälp av tekniska hjälpmedel. Här kan man dra paralleller till denna studies 

högpresterande elever som har förmågan att samarbeta och korrigera under chattandet medan andra 

elever har svårigheter att kommunicera på spanska. Att ha en elev i paret som låg lite högre 

betygsmässigt, som i denna studie, var ett sätt att försöka öka samspelet språkligt (huruvida det blev så 

har inte undersökts här). Men om ingen i paret vet hur rätt form ska produceras eller ens ser att det är 

fel, kan det då finnas en risk att de förhandlar sig fram till något som båda förstår och därefter fungerar 

det ordet/formen även om det är fel? Det finns tecken på det i underlaget men det är inte undersökt i 

detalj. Det är inte heller helt oväsentligt att det i chatten finns fler ofullständiga satser, att 

interjektioner eventuellt ersätter mer utvecklade satser, att något fler accenter fattas samt att 

stavningen och interpunktionen förmodligen är mindre korrekt. Enligt Hård af Segerstad (2002) ska 

chattspråket ses som en funktionell anpassning till situationen som inte ”försämrar” språket, men 

hennes studie undersöker chatt på svenska som modersmål och engelska som befäst andraspråk. 

Skillnaden här är att elever som skriver på främmande språk inte bara ska lära sig att skriva, utan även 

lära sig språket de skriver på (Machón, 2009 i Fredholm, 2015, s. 16). 

Det finns också en fara i att läraren inte kan avgöra om en elev bara har anpassat sitt tredjespråk till en 

mer informell chattsituation eller om eleven faktiskt har brister i sitt språk. Kommunikationen i 

chatten kan hantera ganska många formella fel innan den faller samman. Här uppenbarar sig många 

frågor. Ska man då enbart bedöma den muntliga delen av chatten – kan eleverna kommunicera 

effektivt? Eller ska man även inkludera det skriftliga på så vis att eleverna kan klara av att anpassa sitt 

språk efter situationen? Eller ska man bortse från textformen och den förenklade syntaxen för att 

fokusera på hur varierande verbkonjugationen är? Det är också svårt för eleverna att veta vad som 

förväntas av dem språkligt i en chatt. Ska de vara onaturligt tydliga och formella för att läraren ska se 

att de kan skriva mer korrekt eller ska de fokusera på att vara interaktiva och uttrycka sig med ett 

enklare mer funktionellt chattspråk? Att de är osäkra på vad som förväntas av dem kan exemplifieras 

med radering av förhandlingar om mening i chatten för att de tror att sådana delar inte ska inkluderas.  

Att den slutgiltiga chattexten är svår att hantera kan bero på att chattande är mer som en process 

mellan samtalsdeltagare i ett här och nu snarare än en produkt med en författare (Jonsson, 2013). 

Produkten blir inte en traditionell text utan en skriven konversation som egentligen inte ens går att 

separera i två individuella texter såsom gjorts i denna undersökning. Den ena texthalvan går inte att 

läsa utan den andras kontext och eleverna kan ha samarbetat om konstruktioner ända ner på ord- och 

satsnivå. Flera studier föreslår att chattexterna ska sparas och användas för vidare arbete i 

undervisningen och man skulle också kunna tänka sig att använda dem som betygsunderlag, såsom 

läraren Hemzelius och hans kollegor hade planerat i Vellinge. Det kan vara så att texterna är svåra att 

bedöma på något annat sätt än som mestadels en muntlig förmåga. Kan de bedömas ur ett skriftligt 

perspektiv? Det krävs ganska mycket analys för att fånga elevens skriftliga förmåga i en chattext. 
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Forskare (t.ex. Shekary & Tahririan, 2006) som föreslår att texterna ska sparas för vidare analys 

presenterar ingen tydlig modell för hur det kan gå till.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Forskningsprocessen är en lång process och det är inte säkert att slutprodukten blir vad man tänkt sig 

från början. Till exempel ändrades perspektivet från ett brett didaktiskt designperspektiv till ett mer 

avgränsat deskriptivt grammatikperspektiv under skrivprocessen av denna uppsats. Det har medfört 

konsekvenser för utformningen såsom att elevernas egna uppfattningar om chattande inte undersöktes 

vid genomförandet, då didaktisk designteori endast är intresserad av yttre tecken på lärande. 

Jämförelsen med en individuellt skriven text med just penna och papper, och inte till exempel med 

dator, härrör också från designperspektivet med en tanke att använda olika resurser vid skrivandet för 

att undersöka skillnaderna. Att studien även utvecklades mot en mer kvalitativ metod under arbetets 

gång med mycket statistik var inte heller så genomtänkt. Följden blev att vissa uträkningar såsom 

signifikansnivåer inte kunde ingå på grund av brister i de statistiska kunskaperna hos författaren. Är 

man säker på perspektiv och metod redan från början blir förmodligen resten av undersökningen mer 

väldesignad.  

Under arbetet har också svåra frågor uppstått såsom vad en text egentligen är och går det 

överhuvudtaget att göra en relevant jämförelse mellan så olika texter som en informell 

chattkonversation och en formell uppsats. Vissa forskare säger uttryckligen att det inte går eller att det 

är mindre lämpligt (Hård af Segerstad, 2002; Lagerholm, 2010) och nästan all tidigare forskning på 

chattexter är gjord i relation till talet. Likafullt fanns det dock några forskare, även om de inte är 

många, som har forskat i relation till formellt skrivande (Tare et al., 2014; Jonsson, 2013) eller på 

liknande fenomen (Fredholm, 2015). Att det trots allt fanns lite forskning inom samma område var 

helt avgörande för att få en begreppsvärld för att förstå hur man kan göra en jämförande studie kring 

dessa två textpraktiker. Samtidigt har min beprövade erfarenhet som lärare påverkat mycket. Efter 

över tjugo år som lärare finns en förståelse och osynlig kunskap kring vari de kritiska aspekterna finns 

i skrivandet i spanska och det var uppmuntrande att de variabler jag valde ut abduktivt i början från 

underlaget i ett senare skede visade sig vara relevanta även inom forskningen och 

forskningslitteraturen (Fredholm 2015; Lagerholm, 2010).  

Nya frågor/vidare forskning  

Mycket i underlaget har fått utelämnas på grund av avgränsningen av ämnet. Bland annat behandlades 

inte innehållet i chattexterna i denna studie. En del forskare (t.ex. Hsu, 2015) menar att det inte ens är 

möjligt att åtskilja innehåll från form vid skrivande, vilket kan stämma. I underlaget ser man nämligen 

hur innehållet och berättandet ibland påverkade hela utformningen av chattkonversationen och 

fenomenet skulle erbjuda mycket att studera, både som ett eget studieobjekt men kanske hellre i 

samspel med formen för att få en bättre helhetsbild på vad en chattext är. I underlaget noterades också 

att osäkra elever påverkar varandra kring språkformuleringar. Är denna påverkan mestadels positiv 

eller negativ för språkinlärningen? Och vad skulle hända om eleverna istället chattade med 

modersmålstalare? Vidare skulle de stora individuella skillnaderna mellan eleverna behöva 

djupstuderas mer för att hitta ledtrådar till hur man kan hjälpa dem som har svårigheter att utveckla sitt 

främmande språk och hitta sätt att motivera dem. 
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Bilaga 2 Elevpar till chatten utifrån ungefärliga språknivåer 
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Bilaga 4 Instruktioner chattuppgift 
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                                                                                                                                X-stad 8 mars 2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Till målsmän och elever i Spanska steg 3 på gymnasieskolorna A och B 

 

Jag heter Helen Salinas och är lärare i spanska på XX men även studerande vid Stockholms 

universitet. Just nu håller jag på att skriva en magisteruppsats i didaktik för att undersöka hur man 

kan använda chattande i språkundervisningen för att effektivisera lärandet. För att få ett underlag att 

undersöka behöver jag genomföra en chattsession med elever era spanska steg 3-grupper under 

vecka 12. Lärarna i dessa grupper är XX och XX.  

 

Chattprogrammet vi kommer att använda heter TitanPad och chattsamtalen kommer endast att 

sparas på min användare. En av klasserna kommer också att bidra med en skriftlig uppgift för att jag 

ska få ett jämförelsematerial. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska regler kommer allt 

elevunderlag vara oåtkomligt för obehöriga och endast användas till den här studien. Eleverna är 

också anonyma i min uppsats och varken skolans namn eller ort kommer att nämnas. Det är 

naturligtvis frivilligt att delta i studien och man kan avbryta sitt deltagande när som helst ifall man 

ångrar sig. 

 

Hoppas ni ger samtycke till att delta i studien för det kan bidra till en spännande utveckling inom 

språkundervisningen. Vänligen i så fall fyll i nedanstående talong och sänd åter till respektive 

spansklärare eller till mig. Många varma tack på förhand! 

Hör gärna av er om ni har funderingar! Och blir ni nyfikna på vad jag kommer fram till så skickar jag 

gärna över uppsatsen när den är klar! 

 

Vänligaste hälsningar, Helen Salinas 

Email-adress: helen.salinas@xx.se 

Telefonnummer: 070-73 32 915 

 

 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jag godkänner att _________________________________________deltar i en chatt- och skrivstudie. 

                                                              elevens namn 

 

Målsmans underskrift: ________________________________________Datum: _________________ 

 

 

 

 

Bilaga 1: Missivbrev 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevnr. Gymnasieskola A Ung. nivå Gymnasieskola B Ung. nivå 

1–2 kille 

 

DC kille 

 

Högre 

3–4 tjej 

 

CB tjej 

 

Högre  

5–6 kille 

 

A kille 

 

Mellan 

7–8 kille 

 

BA tjej 

 

Mellan  

9–10 kille 

 

ED tjej 

 

Mellan  

11–12 kille 

 

CB kille 

 

Högre 

13–14 tjej 

 

CB tjej 

 

Mellan  

15–16 kille 

 

E tjej 

 

Mellan  

17–18 tjej 

 

A kille 

 

Högre 

19–20 kille 

 

ED kille 

 

Lägre  

21–22 kille 

 

E tjej 

 

Mellan  

23–24 tjej 

 

BA tjej 

 

Högre  

25–26 kille 

Gymnasieskola B 

Lägre  tjej 

Gymnasieskola B 

Lägre  

27–28 tjej 

Gymnasieskola B 

Mellan tjej 

Gymnasieskola B 

Lägre  

29–30 kille 

Gymnasieskola B 

Lägre  kille 

Gymnasieskola B 

Lägre  

30–31 tjej 

Gymnasieskola B 

Lägre  tjej 

Gymnasieskola B 

Mellan  

Bilaga 2: Elevpar till chatten utifrån ungefärliga språknivåer 



 

 

Bilaga 3: Instruktioner individuell uppgift 

 

 

 

 
Individuella skrivuppgiften 
 
Uppgift:  Kombinera de sex bilderna och skriv en sammanhängande berättelse på 

spanska. Beskriv vad som händer på bilderna och lite vad människorna tänker 
och känner. Använd gärna din egen fantasi också. Få med alla bilderna. 

 
Språk: Skriv bara på spanska. Försök vara så noggrann du kan med stavning och 

grammatik. Du får inte fråga kompisar eller lärare om hjälp med ord osv. 
Förstår du inte själva uppgiften går det förstås bra att fråga läraren. 

 
Målgrupp: Spansktalande läsare som inte kan svenska 
 
Hjälpmedel:  Penna, papper och sex bilder.  
 
Tid:  30 min 
 
Lycka till och många tack för att du är med i studien! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4: Instruktioner chattuppgift 
 

 

 

 

Chattuppgiften 
 
Uppgift:  Du har fått tre bilder och din kompis på den andra skolan har fått tre andra 

bilder.  
Kombinera era bilder till en sammanhängande berättelse på spanska. Beskriv 
vad som händer på bilderna och lite om vad människorna tänker och känner. 
Använd gärna er egen fantasi också.  
Få med alla bilderna.   
Om ni hinner kan ni sammanställa er gemensamma berättelse längst ner på 
sidan. 

 
Språk: I chatten kan ni bara prata på spanska. Eventuellt kan du fråga på spanska vad 

ett svenskt ord heter på spanska. 
Försök vara så noggrann du kan med stavning och grammatik.  
Du får inte fråga kompisar eller lärare i klassrummet om hjälp med ord osv. 
Men fråga gärna din chattkompis!  
Förstår du inte själva uppgiften går det förstås bra att fråga läraren. 

 
Målgrupp: Spansktalande läsare som inte kan svenska 
 
Hjälpmedel:  TitanPad, sex bilder och din chattkompis.  
 
Tid:  30 min  
 
Lycka till och många tack för att ni är med i studien! 
 
 
GLÖM INTE ATT SPARA CHATTEN DÅ OCH DÅ GENOM ATT TRYCKA PÅ 

                                    OCH SEDAN                           

FINNS UPPE I HÖGRA HÖRNET. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saved revisions Save now 



 

 

Bilaga 5: Bildserierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildserie 1 till individuella uppgiften 

Bildserie 2 till chattuppgiften     

 



 

 

Bilaga 6: Ett urval av tabeller med jämförelsedata gällande ord, verbkonjugation, samarbete     

                  och syntax  
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