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Abstract 

The aim of this study is to analyse how pupils in grade three use punctuation and how 

they divide texts into sentences. The material in the study consists of 41 texts by pupils, 

divided into two types: narrative text and analytical text, written both by pupils with 

Swedish as their first language and by pupils with Swedish as their second language. In 

the study the pupils’ use of connectives and comma splices has been studied, and the 

relationship between graphical and syntactical sentences in the texts. The study 

compares the results for narrative and analytical texts and the differences between L1 

and L2 pupils. The study is a follow-up of Per Ledin’s (1998) study of pupils’ use of 

punctuation in the low and intermediate levels of compulsory, and therefore the results 

of this study are compared with those obtained by Ledin. This study shows that in this 

respect L1 and L2 pupils produce texts that do not differ to any great extent. The most 

prominent differences between the types of text are that the narrative texts have a 

clearer flow and a seemingly more logical link between sentences and clauses than the 

analytical texts. The results of this study largely agree with Ledin’s results. 
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1 Inledning 

Interpunktion, användningen av skiljetecken, är en viktig del i skriftspråket. 

Interpunktionen är en central aspekt när det gäller att skapa läsbara och begripliga 

texter, och felaktig interpunktion kan göra texter svårlästa. En felaktig utplacering av 

skiljetecken kan dessutom ändra textens innebörd. Precis som det finns olika talade 

språk i världen finns det också olika skriftsystem och regler för hur interpunktion ska 

användas (Strömquist 2013). Det innebär att elever med svenska som andraspråk kan 

stöta på ett nytt sätt att skriva eller andra regler för användning av interpunktion. I 

kunskapskraven för årskurs tre, i både svenska och svenska som andraspråk, står det att 

eleverna ska kunna använda sig av stor bokstav och punkt (Skolverket 2011), vilket 

visar att interpunktion är en viktig del av språkkunnandet redan i de första skolåren och 

den tidiga skrivutvecklingen.  

Trots att skiljetecken har ett så stort inflytande på texten och dess betydelse är 

interpunktion, enligt Hall (2009), en av de minst studerade aspekterna vad beträffar 

barns skrivutveckling. Det innebär dock inte att studier på området helt saknas. Ledin 

(1998) har genomfört en undersökning av elevtexter från låg- och mellanstadiet och 

studerat hur eleverna har använt sig av interpunktion. Av hans undersökning framgår att 

bedömningen av elevtexter ofta följer vissa normer – med krav inte minst på 

behärskning av interpunktion. Om barnen inte följer det system för interpunktion som 

gäller i skriven svenska kan barnens texter uppfattas som inkonsekventa och bristfälliga. 

Ledin (1998) visar dock att det finns logik och ett konsekvent användande av 

interpunktion även i barns texter, om än inte samma logik och konsekvens som i mer 

avancerade skribenters texter.  

I denna studie utgår jag från Ledins tidigare undersökning och griper mig an 

frågan hur elever i årskurs tre använder sig av interpunktion. Det empiriska underlaget 

för studien består av 41 elevtexter, skrivna av elever med både svenska som förstaspråk 

och svenska som andraspråk. Därigenom vill jag kunna jämföra de båda gruppernas sätt 

att utnyttja skiljetecken för att skapa mening i texter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka meningsindelningen i texter skrivna av 

andraspråkselever respektive förstaspråkselever i årskurs tre. Som framgick ovan är 

studien en uppföljning av en tidigare studie av Per Ledin. Ledin (1998) lanserar 

hypotesen att den meningsindelning som barn gör snarare är textuellt än syntaktiskt 

motiverad. Enligt Ledin (1998:5) skulle det alltså vara vanligt ”att det som utgör en 

sammanhängande del av texten blir en mening, oavsett om det är en syntaktisk enhet”. I 

denna studie prövar jag Ledins hypotes på ett nytt material. 

I linje med Ledin (1998) undersöker jag tre aspekter av meningsindelningen hos 

barn. För det första studerar jag förhållandet mellan grafiska och syntaktiska meningar. 

För det andra undersöker jag användningen av konnektiver och för det tredje 

användningen av satsradning. Var och en av dessa tre aspekter behandlas utifrån tre 

frågeställningar: 

• Hur skiljer sig resultaten mellan elever med svenska som förstaspråk och elever 

med svenska som andraspråk? 

• Hur skiljer sig resultaten mellan berättande och utredande texter?  

• Har det skett någon förändring över tid sedan Ledin (1998) genomförde sin 

studie – och i så fall vilken? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel görs först en kort redogörelse för barns skrivutveckling och 

andraspråksutveckling ur ett generellt perspektiv. Därefter behandlas några viktiga 

begrepp för denna studie, och det görs även en beskrivning av elevers utveckling av 

interpunktion. Slutligen beskrivs Ledins (1998) undersökning och det teoretiska synsätt 

som studien vilar på. 

2.1 Barns skrivutveckling 

Barns skrivutveckling kan sägas ta sin början redan i deras tidiga produktion av bilder. 

De upptäcker att de kan skapa någonting och förmedla sig till omgivningen genom 

bilderna. Så småningom utvecklar de även en form av skriftspråk, som bland annat kan 

visa sig genom sicksackmönster och tecken. Tecknen är ofta strukturerat utplacerade på 

avgränsade delar av papperet. Barnens mönster och tecken är inspirerade av det sätt att 

skriva som råder i den kultur där barnet växer upp. Barnet börjar så småningom forma 

bokstäver, både påhittade och riktiga, och sätter ihop dessa i ord och meningar. Till slut 
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lär sig barnet även bokstavsljuden och att bokstäverna behöver sättas ihop i olika följd 

för att bilda ord (Taube 2013).  

Enligt Björk & Liberg (1996) lär sig barn både tal- och skriftspråk i ett samspel 

med omgivningen. De tittar, lyssnar och tar efter omgivningen på sin väg framåt i 

utvecklingen. Det som skiljer skriftspråket från talspråket är att det är ett språk som inte 

sker här och nu, utan den som tar del av skriftspråket behöver inte närvara vid det 

tillfälle när skriften skapas (a.a.). Detta är något som även Ledin (1998) tar upp, och han 

menar att det ställer stora krav på textskaparen att klara av att förmedla någonting utan 

att mottagaren närvarar vid den kontextuella situationen (a.a.). Att tyda barns tidiga 

skriftspråk utan en kontext kan vara svårt, men får barnen förtydliga det de har gjort 

visar det att de skapar text på ett logiskt och konsekvent vis utefter de kunskaper de har 

(Björk & Liberg 1996).    

2.2 Andraspråksutveckling 

Hur snabbt en person som lär sig ett andraspråk utvecklas och hur likt målspråket 

personen lär sig att tala är olika från individ till individ (Abrahamsson 2009). Det som 

dock är viktigt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt är att 

andraspråksinläraren vistas i en miljö där andraspråket används. De som bor i områden 

som inte till så stor del är integrerade i majoritetssamhället, och där det bor många med 

samma modersmål, behöver längre tid för att utveckla sitt andraspråk (Salameh 2012a). 

Det finns dock några generella mönster som går att se. Det som är generellt för 

barn som utvecklar ett andraspråk är att de ofta följer samma mönster i utvecklingen av 

andraspråket som enspråkiga yngre barn som har språket som modersmål. Det betyder 

att ord förenklas i början genom att ta bort stavelser, precis som hos små barn. När det 

gäller den grammatiska utvecklingen lär sig barnen successivt att sätta ihop allt längre 

meningar och satser (Salameh 2012a).  

Ett vanligt fenomen i andraspråksinlärning är så kallad transfer, det vill säga 

påverkan från tidigare inlärda språk. Transfer kan beröra både uttal, så kallat fonologisk 

transfer, och exempelvis ordföljd, så kallat grammatisk transfer (Salameh 2012a). Enligt 

Abrahamsson (2009) är det vanligt med transferfel när andraspråkets grammatiska 

struktur skiljer sig från förstaspråket (a.a.).  

Modersmålets inverkan på andraspråket genom transfer ska dock inte enbart ses 

som negativt. Modersmålet är en viktig del i utvecklingen av ett andraspråk eftersom 

modersmålet fungerar som en hjälp för barnet att organisera nya ord och begrepp på 
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andraspråket. Barn som lär sig ett andraspråk i skolan utvecklar ofta olika ordförråd i 

språken eftersom de i skolan lär sig andraspråket relaterat till skolan och hemma 

utvecklar sitt förstaspråk relaterat till vardagen. Detta innebär att deras förråd av basord 

och vardagsord på andraspråket inte utvecklas lika mycket (Salameh 2012a).  

Andraspråksinlärare kan också stöta på problem i skriftspråket på sitt andraspråk 

eftersom det finns olika skriftsystem i världen. Vissa system bygger på att ett tecken har 

betydelsen av ett helt ord medan andra system tar utgångspunkt i ljudsystemet; de är så 

kallade fonetiska skriftsystem. Inom de fonetiska skriftsystemen finns dock skillnader: 

japanska tecken betecknar exempelvis en stavelse medan svenska tecken svarar mot ett 

enskilt språkljud (Wagner, Strömqvist & Uppstad 2010). Salameh (2012b) nämner 

också att olika kulturer har olika syn på skriftspråket och skrivande. I vissa kulturer är 

sånger, ramsor och poesi det centrala medan det i andra kulturer är högläsning av texter 

som prioriteras. Detta innebär att barnen kan ha olika mycket erfarenhet av skriftspråket 

även på sitt modersmål, och detta påverkar således varifrån de startar sin 

skrivutveckling i andraspråket. 

2.3 Viktiga begrepp 

I detta avsnitt behandlas begreppen interpunktion, grafisk mening, syntaktisk mening, 

konnektiv och satsradning som alla är viktiga nyckelbegrepp i denna studie. 

2.3.1 Interpunktion 

Interpunktion, det vill säga skiljetecken, som exempelvis punkt, kommatecken och 

styckeindelning, är ett sätt för skribenter att dela in en text i olika delar (Strömquist 

2013). I talat språk används intonation och prosodi (satsmelodi) för att exempelvis en 

pausering, dela upp talet i olika partier som tillhör varandra ämnesmässigt och för att 

betona och framhäva viktiga påståenden. Denna möjlighet finns inte i skrift (Ledin 

1998). Informationen måste följaktligen förmedlas till läsaren på ett annat sätt, och 

interpunktionens funktion i skrift är en hjälp för skribenten att visa hur texten ska läsas, 

förstås och delas in, och vilka delar som är viktiga och ska framhävas. Varje 

skiljetecken har sin alldeles egna grammatiska funktion och uppgift i en text 

(Strömquist 2013). Interpunktion är med andra ord viktigt för texters läsbarhet. 

Interpunktion har idag en grammatisk funktion i skriften, vilket innebär att det 

finns olika regler för hur skiljetecknen ska och får användas. När användandet av 

skiljetecken uppkom var dock inte det primära användningsområdet grammatiskt utan 

skiljetecknens uppgift var att skapa tydlighet och förståelse när talat språk överfördes 
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till skrift. Under 1800-talet förändrades denna syn och interpunktion fick istället en mer 

grammatisk funktion i skriften och visar idag istället hur satser och meningar hör ihop 

och förhåller sig till varandra – denna funktion har interpunktionen mestadels än idag 

(Strömquist 2013).  

2.3.2 Grafiska och syntaktiska meningar 

Kress (1994) menar att meningar är någonting som är skapat för skrift och som 

egentligen inte finns i talet (a.a.). I talet konstruerar vi olika stycken av information som 

ämnesmässigt hör ihop och som innehåller den mängd information vi klarar av att 

hantera samtidigt. Detta innebär att de pauser som finns i talet således inte behöver vara 

grammatiskt korrekta meningar i skrift (Ledin 1998). För att en mening ska svara mot 

skriftspråkets normer är ett kriterium att meningen ska börja med en versal och sluta 

med det som kallas ett stort skiljetecken, det vill säga punkt, frågetecken eller 

utropstecken (Bolander 2012). I exempel (1) har några olika grafiska meningar 

formulerats för att tydliggöra vad en grafisk mening är. Exempel (1a) är ett påstående, 

(1b) är en fråga, (1c) är en uppmaning och (1d) är en samordning av två satser: 

 

(1) a. Nu ska det bli gott med kaffe. 

 b. Vem kommer där? 

 c. Spring genast hem! 

 d. Birgitta spelar och Sven sjunger. 

 

Att enbart beskriva meningsbegreppet utifrån grafiska förhållanden är dock 

problematiskt ur en rent språklig synvinkel eftersom det skulle innebära att meningen 

kan vara hur lång som helst och ändå vara korrekt så länge den inleds med en versal och 

avslutas med ett stort skiljetecken. Bolander (2012) skriver emellertid också att en 

mening ska vara ”ett stycke språk som har mening” (Bolander 2012:195). Detta 

kriterium nämner även Ledin (1998), och beskriver det som att meningen ska vara ”en 

tankemässig enhet” (Ledin 1998:11). Han problematiserar dock detta kriterium och 

menar att denna beskrivning av en mening är diffus eftersom en tanke kan vara lång och 

innehålla mycket, vilket gör att en mening i så fall kan innehålla många huvudsatser och 

bisatser. Det finns dock även rent språkliga kriterier för att avgränsa meningar. Dessa 

utgår från att en korrekt uppbyggd mening ska svara mot vissa syntaktiska krav. Detta 

innebär att en mening kan innehålla olika satser – huvudsatser och bisatser – och en 

syntaktisk mening består av en huvudsats samt eventuella bisatser (Ledin 1998). 
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Naturligtvis kan den grafiska meningen (GM) och den syntaktiska meningen (SM) 

sammanfalla, som i exempel (2), men en grafisk mening kan också innehålla flera olika 

syntaktiska meningar (som i exempel (3a)) eller bestå av endast en del av en syntaktisk 

mening (som i exempel (3b)) där den syntaktiska meningen är splittrad över två grafiska 

meningar). 

 

(2)   Nu ska det bli gott med kaffe.    (GM=SM) 

   ---------------SM---------------- 

 

(3)  a. Birgitta spelar och Sven sjunger.   (GM≠SM) 

   -------SM------  -------SM-----   (GM=flera SM) 

 

  b. Då på kvällen.  Förstod vi alltsammans.   (GM≠SM) 

   ------------------------SM-------------------------  (GM=del av SM) 

 

2.3.3 Konnektiver 

Konnektiver är ord som binder ihop satser och satsdelar, vilket visar relationen och 

sambandet mellan dem. Det kan vara ord som och, men, eller och dylikt. Konnektiverna 

delas in i olika grupper beroende på vilken relation de skapar mellan satserna och 

satsdelarna, det vill säga vilken betydelse de har (Josefsson 2009). Ledin (1998) 

benämner dessa grupper: additiv, komparativ, temporal, och kausal. I den additiva 

gruppen finns ord som sammanför de olika satserna och satsdelarna, exempelvis ordet 

och. Inom gruppen komparativa konnektiver tillhör ord som exempelvis eller, som 

jämför satser och satsdelar på olika sätt. De temporala konnektiverna beskriver 

tidsförhållandet mellan satser och satsdelar, som exempelvis ordet sen eller sedan. I 

gruppen kausala konnektiver återfinns orden som exempelvis om och så som binder 

ihop satser och satsdelar genom att ange orsak till hur satserna hör samman (Ledin 

1998).  

2.3.4 Satsradning 

Meningar består av en eller flera huvudsatser och/eller bisatser. En huvudsats är en 

självständig sats som kan fungera som en egen mening, medan en bisats behöver ingå i 

en huvudsats. Satser kan sammanfogas med exempelvis konnektiver (Josefsson 2009). 



 

7 

 

När en grafisk mening består av två syntaktiska meningar som inte har sammanfogats 

med någon konnektiv kallas det satsradning (Jansson & Levander 2001):  

 

 

(4)   Jag skyndar mig till skolan  jag är sen. 

   ---------------SM-------------    ----SM---- 

 

När två syntaktiska meningar ingår i en grafisk mening måste de sammanfogas med 

konnektiver (som i exempel (5)):  

 

(5)   Jag skyndar mig till skolan  för jag är sen. 

   ----------------SM------------  ----SM---- 

2.4 Barns förståelse och utveckling av interpunktion 

Hur barn utvecklar sin förståelse för interpunktion är, enligt Hall (2009) och Taube 

(2013) ett av de minst undersökta områdena inom barns skrivutveckling. Det finns dock 

några steg som barnen går igenom i sin utveckling och de stegen bygger på två olika 

sätt att förstå interpunktion som Hall (2009) benämner Pre-linguistic punctuation och 

Linguistic Punctuation. I det första steget att förstå interpunktion, Pre-linguistic 

Punctuation, använder barnen ofta egna strategier för interpunktion. Det kan till 

exempel innebära att de helt och hållet utelämnar alla skiljetecken i en text, eftersom 

dessa är små och otydliga och därför inte upplevs som nödvändiga, eller också att 

skiljetecken kan placeras ut i texten på sådana ställen där det ”ser bra ut”. Det finns 

också några mer konsekventa strategier där barnen exempelvis sätter ut punkt i slutet på 

varje rad, eller sist i texten för att visa att den är slut.  

Nästa steg att förstå interpunktion är mer grammatiskt, och som ett steg i 

utvecklingen mot denna förståelse börjar barn ofta sätta ut skiljetecken för att skapa 

meningar som har en sammanhängande betydelse (Hall 2009). Att dela in texter i 

meningar som har en sammanhängande enhet är något som även Kress (1994) belyser 

och menar att barns meningar, istället för att vara syntaktiskt uppbyggda, är textuellt 

uppbyggda (a.a.). Det kan således vara så att barn använder sig av punkt för att markera 

att den aktuella delen av texten hör ihop textuellt och ämnesmässigt. För ett korrekt 

grammatiskt skriftspråk hade kanske snarare en styckeindelning varit lämplig, men detta 

visar att barnen följer sina egna tankar och regler om interpunktion och gör rätt utefter 
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sina premisser. Det finns därför en logik i barns användande av interpunktion, även om 

den inte är grammatiskt korrekt (Ledin 1998).  

2.5 Per Ledins tidigare studie: en sammanfattning 

Ledin (1998) har genomfört en studie med fokus på hur elever i låg- och mellanstadiet 

delar in sina texter i meningar och hur de använder sig av interpunktion. Han har utgått 

från tre olika hypoteser i sin studie. Den första hypotesen i hans studie går ut på att 

antalet syntaktiska meningar per grafisk mening minskar under skoltiden. Den andra 

hypotesen som han utgår ifrån är att elever i lågstadiet i högre utsträckning använder sig 

av konnektiver inom meningar än vad elever i mellanstadiet gör. Slutligen undersöker 

han hypotesen att satsradningar är vanligare bland elever i lågstadiet än i mellanstadiet.  

Ledin gjorde först en kvantitativ studie av dessa fenomen som redovisas i tabeller 

och därefter genomförde han en kvalitativ analys av resultatet för att kunna ta reda på 

om hypoteserna han hade ställt upp stämde. De generella resultat som framkom i 

undersökningen visar att det i lågstadiet är vanligare med satsradning och fler 

syntaktiska meningar per grafisk mening än vad det är i mellanstadiet. Användningen av 

konnektiver är också mer frekvent i lågstadiet än i mellanstadiet.  

Vid en kvalitativ analys fann han att det var lättare att urskilja elevernas 

textstruktur i berättande texter än i utredande texter. Det var dock två olika sätt att 

strukturera meningsuppbyggnaden som var framträdande. Den ena strukturen innebär 

att meningarna fungerar som egna stycken och inte har någon relation till varandra utan 

kan placeras i valfri ordning. Som exempel använder han en elevtext som beskriver för- 

och nackdelar med glömska där en mening får behandla fördelar och en mening får ta 

upp nackdelarna (som i exempel 6). 

 

(6)   Vad som är bra och dåligt med glömska 

[1] Det som är bra med glömska är att om man har drömt nåt så glömer man inte 
det. [2] Det som är dåligt med glömska är om man säger nåt så glömer man det. 

(Ledin 1998:33) 

 

 Den andra strukturen bygger på att en mening är en ämnesmässig helhet, det vill säga 

en sammanhängande händelse. Här tar han upp ett exempel från en text om en man som 

går till en spelbutik för att handla bingolotter. Den första meningen får bära hela 

inledningen av berättelsen. I den meningen får man reda på att det är lördag, att det går 

en man på torget, att han heter Eric och att han går in i en spelbutik. Den slutsats Ledin 
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drar är således att det finns en logisk tanke bakom barns meningsindelning och att deras 

skriftspråk ändras genom skolåren.  

Eftersom Ledins undersökning ligger till grund för denna studie är resultaten från 

den undersökningen viktig. Eftersom ett syfte med min studie är att jämföra mina 

resultat med Ledins presenteras hans resultat mer ingående nedan i samband med att jag 

redovisar mina resultat för att det därigenom ska vara möjligt att göra en jämförelse. 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiskt utgår denna studie från samma synsätt på skrivutveckling som Ledin (1998) 

ger uttryck för i sin tidigare undersökning. Detta synsätt innebär att skrift och tal ses 

som skilda uttrycksformer som löper parallellt med varandra. Det betyder att människan 

använder sig av olika mekanismer i tal och skrift för att skapa ett sammanhang i 

budskapet som förmedlas, vilket benämns kohesionshypotesen. För att skapa detta 

sammanhang i skrift, där det inte går att använda sig av prosodi, har regler för 

användning av interpunktion utvecklats. Eftersom konventionerna för hur prosodi, i 

talat språk, och interpunktion, i skrivet språk, inte är likvärdiga blir mötet med 

interpunktion någonting nytt för barn som börjar skriva. Kress (1997) menar att 

eftersom skriftsystemet är nytt för barn kommer de att göra grammatiska fel i sina 

texter, men dessa fel har en logisk bakgrund därför att barnen har skapat sina texter med 

hjälp av den kunskap de hittills har. Även Evensen & Hoel (1997) framhåller, i teorier 

om skrivande med koherensstrategier, att det finns en logik i barns tidigare skrivande 

som baseras på att de skapar text som till en början är lokal och ämnesfokuserad för att 

sedan utveckla ett mer globalt skriftspråk som är mer sammanhängande och generellt 

(a.a.). Sammanfattningsvis bygger denna studie på ett synsätt som innebär att ”[…] barn 

beter sig rationellt i ett delvis nytt semiotiskt system” (Ledin 1998:6). Det betyder att 

det finns en logisk tanke bakom barnens sätt att skapa mening och förståelse i sina 

texter. 

3 Material och metod 

I detta kapitel presenteras materialet som studien bygger på, samt materialkritik, följt av 

en beskrivning av den analysmetod som används och metodkritik. 
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3.1 Material: Urval och avgränsningar 

Enligt Hall (2009) är barns användande och utveckling av interpunktion ett av de minst 

studerade områdena inom skrivutveckling. Även Ledin (1998) påpekar (i sin tidigare 

studie) att kunskapen om barns skrivande i låg- och mellanstadiet är bristfällig. Mot 

denna bakgrund fokuseras urvalet av texter till denna studie på lågstadiet. Materialet 

består av elevtexter från nationella prov i årskurs tre från åren 2009, 2010 och 2011. 

Texterna är hämtade från en databas med elevlösningar som finns tillgänglig via 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. I databasen finns totalt 41 

elevtexter som alla utgör materialet i den här undersökningen. Texterna är från början 

redan anonymiserade och, den enda information som finns är huruvida texten är skriven 

i svenska eller svenska som andraspråk och vilket år den skrevs. Det var därför inte 

nödvändigt att göra fler etiska överväganden. Urvalet av texterna har sin grund i att 

texterna ska vara skapade utifrån samma förutsättningar och eleverna har i 

provinstruktionerna för alla de tre nationella proven fått i uppgift att skriva texterna med 

utgångspunkt i olika teman.  

Texterna i materialet är skrivna av både elever med svenska som förstaspråk och 

elever med svenska som andraspråk. Det är totalt 26 texter skrivna i svenska och 15 

texter skrivna i svenska som andraspråk. Texterna är också uppdelade i de två 

texttyperna: berättande texter respektive utredande texter. Tabell 1 redovisar hur antalet 

texter fördelar sig mellan förstaspråks- och andraspråkselever samt mellan berättande 

respektive utredande text. I tabellen framgår också antalet ord i texterna eftersom detta 

är viktigt eftersom resultatet av de olika aspekterna som undersöks redovisas i 

förekomst per 1000 ord och i procent. 

 
Tabell 1. Material. 
Texttyp Svenska  Svenska som andraspråk 

Antal 
ord 

Antal 
texter 

Antal 
ord/ text 

Antal 
ord 

Antal 
texter 

Antal 
ord/ text 

Berättande 1 159 11 105  939 8 117 
Utredande 731 15 49  556 7 79 
        
Totalt 1 890 26 73  1 495 15 97 
 

3.1.1 Materialkritik 

Eftersom antalet texter skrivna av förstaspråkselever respektive andraspråkselever 

skiljer sig i mängd kan en direkt jämförelse förefalla svår att göra. För att möta denna 
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svårighet omvandlas siffrorna i analysen till relativa tal, vilket medför att det blir 

möjligt att göra jämförelser mellan de olika texterna i materialet.  

Ytterligare kritik som kan riktas mot materialet är att proven som texterna är 

hämtade ur är skapade utifrån två olika läroplaner, det vill säga Lpo94 och Lgr11, vilket 

skulle kunna innebära att texterna inte har skapats med samma förutsättningar och 

därför skulle skilja sig åt. Det är dock inget som utgör ett problem för studien eftersom 

de två texttyperna som eleverna har arbetat med har samma ramar och regler i båda 

läroplanerna och huruvida proven är uppbyggda efter läroplanerna ska heller inte ha 

någon inverkan på hur elever använder sig av interpunktion. 

Eftersom elevtexterna från början är anonymiserade finns ingen information om 

eleverna som har skrivit proven i svenska som andraspråk. Det innebär att jag inte vet 

hur länge eleverna har bott i Sverige eller hur pass mycket svenska som språk 

förekommer i hemmet. Detta skulle kunna påverka hur eleverna behärskar det svenska 

skriftspråket.  

3.2 Analysmetod 

Valet av analysmetod måste utgå från frågeställningarnas formulering för att kunna 

svara upp till studiens syfte. Därför kan det i vissa fall vara nödvändigt att använda sig 

av mer än en analysmetod för att få fram ett resultat av forskningsfrågorna (Carlsson 

1991). För att uppnå syftet med denna studie görs en komparativ textanalys som till sin 

metod både är kvantitativ och kvalitativ. Vid en komparativ textanalys kan texter 

studeras för att finna olika strukturer som sedan kan analyseras eller kan olika aspekter 

som ska undersökas på förhand plockas ut. Därefter kan resultatet från analysen av de 

enskilda texterna jämföras med varandra för att hitta likheter och skillnader (Johansson 

& Svedner 2010). I denna studie utgår den komparativa textanalysen från givna 

grammatiska kategorier: interpunktion respektive konnektiver. För att studera hur 

författarna av texterna, det vill säga eleverna, har använt sig av interpunktion och 

konnektiver studeras tre från början bestämda aspekter: förhållandet mellan grafiska och 

syntaktiska meningar, användningen av konnektiver och användningen av 

satsradningar. Varje aspekt kvantifieras i varje text. Grafiska och syntaktiska meningar 

räknas var för sig och konnektiverna delas även in i olika kategorier beroende på vilken 

typ av konnektiver det är för att kunna få fram ett resultat på vilken typ av konnektiver 

som är vanligast förekommande. Resultatet sammanställs och för att en jämförelse 

mellan texterna ska vara möjlig redovisas resultatet i tabeller i form av relativa tal 
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(procent eller förekomst per 1000 ord). Denna del av studien är därmed kvantitativ; 

resultatet är enkelt mätbart och redovisas enbart i siffror (Starrin & Svensson 1994). 

När de enskilda kvantitativa textanalyserna har genomförts görs en komparativ 

studie av texterna där de texter som är skrivna av förstaspråkselever jämförs med de 

texter som är skrivna av andraspråkselever. Det görs även jämförelse mellan de 

berättande och de utredande texterna, samt mellan den här studien och Ledins (1998) 

undersökning. Denna analys visar eventuella skillnader och likheter mellan texterna och 

ger en möjlighet att tolka och se strukturer och logik i användningen av interpunktion i 

texterna.  

3.2.1 Metodkritik 

Vid den kvalitativa analysen görs en tolkning av hur eleverna tänker logiskt och 

strukturerar sina texter när de använder interpunktion. Eftersom jag inte har kunnat 

diskutera detta med varje elev får jag göra en egen tolkning av vilka bakomliggande 

intentioner eleverna har haft vid textproduceringen. I studien ligger dock fokus på att 

belysa generella strukturer och mönster i de analyserade texterna och inte individuella 

skillnader. 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras först de kvantitativa resultaten i form av tabeller som 

kommenteras. Resultaten från andraspråks- och förstaspråkselever redovisas var för sig 

och jämförs, liksom resultaten från berättande och utredande texter. Det sker även en 

jämförelse mellan resultaten från den här studien och Ledins (1998) tidigare 

undersökning. 

Slutligen redogörs för de kvalitativa resultaten där några återkommande drag i 

uppbyggnaden av meningar presenteras. 

4.1 Förhållandet mellan grafiska och syntaktiska meningar 

Det första resultatet som redovisas, i tabell 2, är förhållandet mellan grafiska (GM) och 

syntaktiska meningar (SM). Tabellen visar det procentuella förhållandet mellan grafiska 

och syntaktiska meningar. Närmare bestämt redogörs för i vilken utsträckning den 

grafiska och syntaktiska meningen sammanfaller och när de inte gör det och därtill även 

huruvida den grafiska meningen då består av flera syntaktiska meningar eller om den 
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består av delar av en syntaktisk mening. I tabellen presenteras också längden (i antal 

ord) vad beträffar de grafiska och syntaktiska meningarna. 

 

Tabell 2. Grafiska och syntaktiska meningar 

Texttyp Svenska  Svenska som andraspråk 
GM=SM GM≠SM Längd GM=SM GM≠SM Längd 

Flera 
SM 

Del 
SM 

GM SM   Flera 
SM 

Del 
SM 

GM SM 

Berättande 71 % 26 % 3 % 10,8 7,2  69 % 24 % 7 % 9,8 7,6 
Utredande 85 % 14 % 1 % 8,7 7,7  74 % 26 % 0 % 10,5 8,4 
            
Totalt 77 % 21 % 2 % 9,9 7,4  70 % 25 % 5 % 10,0 7,9 
 

Resultatet visar att de flesta grafiska meningarna sammanfaller med de syntaktiska (77 

% av meningarna skrivna av elever med svenska som förstaspråk och 70 % av 

meningarna av elever med svenska som andraspråk) men det finns även exempel på att 

de grafiska meningarna i texterna innehåller fler än en syntaktisk mening. Det totala 

resultatet av de båda texttyperna visar att ungefär var femte (21 %) grafisk mening i 

förstaspråkselevernas texter och var fjärde (25 %) grafisk mening i 

andraspråkselevernas innehåller flera syntaktiska meningar. I de berättande texterna är 

förhållandet mellan grafiska och syntaktiska meningar i princip lika för svenska och 

svenska som andraspråk; det vill säga att ungefär var fjärde grafisk mening består av 

flera syntaktiska meningar. Något som däremot framträder i resultatet är att utredande 

texter skrivna av förstaspråkselever i högre grad har grafiska meningar som 

sammanfaller med syntaktiska meningar.  Det går inte att säga varför dessa elever 

skriver annorlunda i sina utredande texter. Den skillnad, i dessa texter, som emellertid 

går att urskilja är att vissa av texterna kan uppfattas som om de vore skrivna i 

punktform. Ett exempel ur materialet får visa detta. 

 

 (7) Utredande text, svenska. 

Strutsens ägg väger 2 kilo. Strutsens ägg är Runda. Strutsen är den största fågeln nu. 
Sillgrisslors ägg är sPetsiga och avlånga. Sillgrisslans hane har sina ägg På foten. 
När hanen har ägen på foten så är det honan som ska äta sej met. Sin är det hanen 
som ska äta sej met. 
 

I exempel 7 syns denna punktliknande form framförallt i de fem första meningarna. 

Eleven räknar i sin text upp en kunskap om fåglarna för varje mening. I synnerhet de tre 

första meningarna om strutsen skulle kunna organiseras i punktform under rubriken 
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”Tre fakta om strutsen”. En punktlista innehåller sällan långa eller avancerade 

meningar och i denna text sammanfaller alla grafiska meningar med de syntaktiska. 

Som framgår av tabell 2 är det relativt ovanligt att en grafisk mening endast 

innehåller delar av en syntaktisk mening, det vill säga meningsfragment. Endast 2 % av 

det totala antalet meningar för svenska respektive 5 % för svenska som andraspråk 

innehåller meningsfragment. Det är dock vanligast förekommande med 

meningsfragment i de berättande texterna och till största del hos andraspråkseleverna. 

Tabell 2 visar även att förstaspråkseleverna skriver längre meningar i berättande 

texter (10,8 ord/GM) medan andraspråkseleverna istället har längre meningar i 

utredande texter (10,5 ord/GM). Denna skillnad är dock inte alls lika framträdande vad 

gäller de syntaktiska meningarna, och skillnaden är än mindre när de båda texttyperna 

betraktas tillsammans. Resultatet visar att meningslängden i svenska och svenska som 

andraspråk är näst intill densamma. 

Analysen av förhållandet mellan grafiska och syntaktiska meningar visar således 

att den grafiska och syntaktiska meningen till största del sammanfaller och när den inte 

gör det består den grafiska meningen oftast av flera syntaktiska meningar. Resultaten 

för förstaspråkselever och andraspråkselever är närmast likvärdiga. Den avvikelse som 

finns är att i de utredande texterna skrivna av förstaspråkselever sammanfaller grafisk 

och syntaktisk mening i större grad än i utredande texter skrivna av andraspråkselever 

och berättande texter skrivna av båda elevgrupperna.  

4.1.1 Jämförelse med Ledins resultat 

Tabell 3 är hämtad från Ledins (1998) undersökning och redovisar de resultat som 

framkom under hans studie. 

 

Tabell 3. Ledins undersökning: grafiska och syntaktiska meningar 

Texttyp GM=SM GM≠SM  Längd 
Flera SM Del SM  GM SM 

Berättande 62 % 37 % 2 %  10,6 7,0 
Utredande 82 % 16 % 3 %  13,8 11,1 
       
Totalt 71 % 26 % 2 %  12,9 9,7 
Anm: Data från Ledin (1998:21). 

 

I tabell 3 finns Ledins (1998) resultat för lågstadiet. Det är det resultat som kan jämföras 

med resultatet för den här studien. Ledins undersökning, liksom denna studie, visar att 
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den grafiska och den syntaktiska meningen oftast sammanfaller och det är allra 

vanligast i utredande texter, men det finns en tendens att de grafiska meningarna består 

av fler än en syntaktisk mening. Inte heller i Ledins undersökning är det vanligt att den 

syntaktiska meningen splittras på flera grafiska meningar. Det enda som avviker lite i 

min studie, i jämförelse med Ledins resultat, är att det är en något högre frekvens av 

splittrade syntaktiska meningar för svenska som andraspråk. Detta kan bero på att Ledin 

inte har delat in sina texter i svenska och svenska som andraspråk och därmed inte 

studerat detta närmre.  

I min studie har som framgår av tabell 2 förstaspråkseleverna längre meningar i 

berättande texter medan andraspråkseleverna har längre meningar i utredande texter. I 

Ledins resultat är det de utredande texterna som har längst meningar. I detta fall är det 

texterna i svenska som andraspråk som stämmer bäst överens med Ledins resultat och 

istället resultatet för texter i svenska som avviker. Sammantaget är dock likheterna 

mellan Ledins och min studie påfallande. 

4.2 Användningen av konnektiver 

I tabell 4 redovisas fördelningen av de olika konnektiverna, och siffrorna visar hur 

många gånger konnektiven förekommer per 1000 ord. Alla konnektiv, både inom 

meningar och mellan meningar, har räknats, men det har inte gjorts någon skillnad på 

dem, utan resultatet visar den totala mängden. Tabellen visar även det totala antalet 

konnektiv per 1000 både för de olika elevgrupperna och för de olika texttyperna. 

 

Tabell 4. Antalet konnektiver per 1000 ord. 
 Additiv Komparativ Temporal Kausal Totalt 
Svenska      
Berättande 33,6 12,9 36,2 12,1 94,9 
Utredande 27,4 16,4 27,4 26,0 97,1 
      
Totalt         31,7 7,4 29,1 18,0 86,2 
      
Svenska som 
andraspråk 

     

Berättande 45,8 9,6 41,5 22,3 119,2 
Utredande 30,6 9,0 28,7 23,4 91,8 
      
Totalt 40,1 9,4 36,8 22,7 109,0 
 

Tabellen visar att när alla konnektiv i båda texttyperna räknas samman är det inom både 

svenska och svenska som andraspråk vanligast att använda sig av additiva konnektiv 

(konnektiv som sammanför och lägger till) och temporala konnektiv (konnektiv som 
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visar hur satserna förhåller sig till varandra tidsmässigt). I alla berättande texter är 

användningen av additiva och temporala konnektiv dominerande. Vad gäller de additiva 

konnektiven så är det vanligt att och används för att beskriva hur berättelsen fortskrider 

och vilka mer händelser som utspelar sig. Ett exempel från en förstaspråkselev får 

illustrera detta. 

 

(8) Berättande text, svenska. 

Det var en gång en kille som hete Pelle. Han skulle spela golf för forsta gången.  
Han var jätte blyg men då träffade han en kille som kände likadant. Och [min 
kursivering] dom började spela golf med varandra varje dag. Och [min kursivering] 
dom lekte och skratade helatiden. Och [min kursivering] så blev om bästa vänner. 
 

I den här texten binder och ihop händelserna i berättelsen. Den additiva konnektionen 

berättar att något nytt händer i berättelsen.  

De temporala konnektiven används också för att berätta hur historien löper vidare 

där ordet sen (sedan) är vanligt förekommande. Även här får ett utdrag ur en elevtext 

exemplifiera detta. 

 

(9) Berättande text, svenska som andraspråk. 

En gång gick jag till leserdum vi var på busen sen [min kursivering] kräkte min 
lilebror sen [min kursivering] buskafören Slengde utt ås från busen. Sen [min 
kursivering] fi ck vi prinonera till entre […] 
 

I denna elevtext används temporala konnektiv för att tydliggöra i vilken ordning allt 

sker, genom att säga ”först gjorde vi detta, sen hände detta, sen hände detta osv”. 

I de utredande texterna skrivna av förstaspråkselever är de additiva och temporala 

konnektiven fortfarande vanligt förekommande, men de är inte lika dominerande och 

det förekommer mer kausala konnektiv (konnektiv som anger villkor mellan satser). Det 

är ofta satser med om eller så som eleverna använder sig av när de ska beskriva fakta. 

Som exempel finns denna elevtext som beskriver hur djur kommunicerar.  

 

(10) Utredande text, svenska. 

Om [min kursivering] en häst visar tänderna är de arga. hästen är glad om [min 
kursivering] den har stengd munn. Schimpansen är är om [min kursivering] den 
morrar. 

 

Denna elev har använt sig av det kausala konnektivet om för att redogöra för djurens 

olika känslolägen genom att säga ”om djuret gör si är känsloläget så”.  
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I de utredande texterna av andraspråkselever är det de additiva och temporala 

konnektiven som är mest förekommande. De är fortfarande dominanta, men inte i lika 

stor utsträckning som i berättande texter.  

De komparativa konnektiven (jämförande konnektiv) är mer sällan förekommande 

i båda texttyperna, och i synnerhet hos elever med svenska som andraspråk.  

Den totala användningen av konnektiver i de olika texttyperna är hos 

förstaspråkseleverna jämn medan den hos andraspråkseleverna är mer förekommande i 

berättande texter än i utredande. Det totala resultatet av konnektiver i svenska och 

svenska som andraspråk visar också att andraspråkselever är mer benägna att använda 

sig av konnektiver än vad förstaspråkseleverna är. 

4.2.1 Jämförelse med Ledins resultat 

I tabell 5 redovisas Ledins resultat vad beträffar användningen av konnektiver i 

elevtexter från lågstadiet.1 

 
Tabell 5. Ledins undersökning: antalet konnektiver per 1000 ord. 
Texttyp Additiv Komparativ Temporal Kausal Totalt 
Berättande 28,4 11,1 48,5 22,2 110,5 
Utredande 17,4 21,7 27,3 22,1 88,5 
      
Totalt         20,0 19,2 32,3 22,8 93,6 
Anm: Data från Ledin (1998:23). 

 

Ledins resultat visar att det är additiva och temporala konnektiv som är vanligast 

förekommande i berättande texter, vilket är jämförbart med resultaten i den här studien.  

Det som skiljer resultaten i denna studie från Ledins är att användningen av additiva 

konnektiv i berättande texter är mer framträdande i den här studien av den orsaken att 

det i svenska förekommer fler än 30 sådana konnektiv per 1000 ord och i svenska som 

andraspråk fler än 40.  

Vad de utredande texterna beträffar visar båda undersökningarna att det inte är en 

eller två konnektivgrupper som framträder lika dominant, utan det är en jämnare 

fördelning. Temporala konnektiver är även här, liksom i berättande text, vanligt 

förekommande. Det som skiljer undersökningarna åt är att additiva konnektiver är 

vanliga i de utredande texterna i mitt material medan de i Ledins studie är mer ovanliga. 

                                                 
1 Ledin (1998) har till skillnad från min studie även redogjort för huruvida 
konnektivbindningarna är meningsinterna eller meningsexterna. Den aspekten utesluts i 
jämförelsen. 
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Även användningen av komparativa konnektiv skiljer sig åt eftersom det i Ledins 

resultat är betydligt vanligare med dem i utredande texter (21,7/1000 ord) jämfört med 

berättande texter (11,1/1000 ord). I mitt material är det lite vanligare med komparativa 

konnektiver i utredande texter (16,4/1000 ord) skrivna av förstaspråkselever i 

jämförelse med berättande texter (12,9/1000 ord) medan andraspråkseleverna är väldigt 

sparsamma med dessa i båda texttyperna (ca 9/1000 ord).  

Sammanfattningsvis är temporala konnektiver vanliga i båda undersökningarna. 

De resterande tre konnektivgrupperna har i Ledins undersökning en närmast likvärdig 

användningsfrekvens sett till materialet i sin helhet, medan de i mitt material är mindre 

jämnt fördelade: additiva konnektiv är mer framträdande, i synnerhet hos 

andraspråkseleverna, medan kausala och komparativa konnektiv inte är lika vanligt 

förekommande. 

Ledins resultat visar att det är vanligare att använda konnektiver i berättande 

texter än i utredande texter. Detta överensstämmer med andraspråkseleverna i den här 

studien, medan förstaspråkseleverna har en mer jämn fördelning av användningen. Dock 

ska det sägas att andraspråkseleverna är mer benägna att använda konnektiver totalt sett, 

medan Ledins totala resultat stämmer bättre överens med mitt totala resultat för 

förstaspråkseleverna.  

4.3 Användningen av satsradningar 

I tabell 6 redovisas antalet satsradningar per 1000 ord, samt hur många procent av 

satsradningarna som görs med eller utan kommatecken. 

 

Tabell 6. Satsradningar. 
Texttyp Svenska  Svenska som andraspråk 

Satsradningar 
/1000 ord 

Satsradningar 
utan komma 

Satsradningar 
/1000 ord 

Satsradningar 
utan komma 

Berättande 36,2 98 %  23,4 100 % 
Utredande 2,7 100 %  16,1 100 % 
      
Totalt 23,2 98 %  20,7 100 % 
 

Resultatet visar att det är betydligt vanligare med satsradningar i berättande texter än i 

utredande texter hos både förstaspråks- och andraspråkselever, och satsradningar totalt 

sett är vanligast hos förstaspråkseleverna. I de utredande texterna är däremot det 

vanligast med satsradningar hos andraspråkseleverna. Det som är framträdande i 

resultatet är att skillnaden i antalet satsradningar bland förstaspråkseleverna är stor. I de 
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utredande texterna sker det endast 2,7 satsradningar per 1000 ord medan det i de 

berättande texterna är 36,2 satsradningar per 1000 ord. Nedan följer ett utdrag ur en 

elevtext med många satsradningar. 

 

(11) Berättande text, svenska. 

[…] Då skulle Johan ta stöd så inte vägen Kassa då byggde kalle taket och de 
andra sakerna när vi va klara då skulle vi gå hem till kalle Jag skulle såva över 
oss han nästa dag skulle vi gå ditt då va den försöd. efter vi hade byKt den koJan. 
då skulle vi aldri byga KoJa i den sKogen igen. 

 

Majoriteten av satsradningarna sker utan kommatecken i båda elevgrupperna, men 

bland förstaspråkseleverna förekommer det ändå en viss om än mycket blygsam 

användning av kommatecken medan det inte alls gör det bland andraspråkseleverna.  

4.3.1 Jämförelse med Ledins resultat 

I tabell 7 redovisas Ledins uträkningar av satsradning. 2 

 

Tabell 7. Ledins undersökning: satsradningar. 

Texttyp Satsradningar 
/1000 ord 

Satsradningar 
utan komma 

Berättande 28,9 100 % 
Utredande 7,5 100 % 
   
Totalt 10,2 100 % 
Anm: Data från Ledin (1998:25). 

 

Av tabell 7 framgår att det även i Ledins material finns en tydlig skillnad mellan 

texttyperna i användningen av satsradningar. Det är betydligt vanligare med satsradning 

i berättande texter än i utredande texter. Detta är alltså jämförbart med texterna från 

förstaspråkselever. Vad gäller satsradningar i utredande texter avviker resultatet från 

andraspråkseleverna i den här studien både från förstaspråkseleverna och från Ledins 

resultat.  

I Ledins undersökning gjordes 100 % av satsradningarna utan kommatecken, 

vilket är detsamma som resultatet för svenska som andraspråk, men även jämförbart 

med förstaspråkseleverna. Båda studierna visar att det är ovanligt att kommatecken 

används. 
                                                 
2 Ledin har även räknat ut det totala antalet kommatecken och hur ofta styckeindelning 
förekommer. Dessa resultat tas inte upp i jämförelsen eftersom den här studien inte har 
inkluderat denna aspekt. 
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4.4 Några återkommande drag i den språkliga uppbyggnaden av meningar 

I detta avsnitt görs en redovisning av vissa återkommande språkliga drag i de två 

texttyperna vad gäller uppbyggnaden av meningar och vilken logik som kan ligga 

bakom. Det görs även en jämförelse med Ledins resultat för varje texttyp. 

4.4.1 Utredande texter  

I de utredande texterna finns det en tendens att de – som tidigare nämnts – kan uppfattas 

som skrivna i punktform. Eleven presenterar en ny faktakunskap i varje mening. Att 

hela tiden föra in ny information på detta sätt bidrar knappast till sammanhanget i 

texten. 

 

(12) Utredande text, svenska som andraspråk. 

Olika fåglar – Olika ägg 
Struksens ägg väger 2 kilo. Strutsen gräver en grop och leger äggen. Strutsens föter 
är longa. Strutsens ägg är fi na. Strutsens fjädrar är jäte monga och baken är rolig 
Sillgrislan ser ut som en hund. Sillgrislans mage är tjock. Sillgrislans neb ser ut som 
en spik. Sillgrislans föter ser ut som en grodas föter. 

 

I det här exemplet (som även behandlas i exempel (7) i kapitel 4.1) har eleven följt 

uppgiftsbeskrivningen och skrivit fakta om två fåglar, i detta fall strutsen och 

sillgrisslan. Varje mening är som en egen punkt, och meningarna har ingen egentlig 

inbördes ordning utan de skulle kunna ordnas i punktform i olika konstellationer utan att 

förståelsen försvinner. Detta syns även genom att eleven först beskriver två olika 

faktadelar som berör strutsens ägg, men de skrivs i två olika meningar. Först får vi veta 

vad äggen väger och sedan var äggen ligger. Därefter beskrivs strutsens utseende och 

sedan kommer ytterligare en mening som beskriver strutsens ägg. Det finns ingen direkt 

koppling mellan meningarna, och konnektiverna är få; på ett ställe har dock eleven 

knutit ihop två satser, som inte berör samma aspekt hos strutsen, med konnektiven och.  

Tendensen att utredande texter kan uppfattas som skrivna i punktform syns hos 

både förstaspråkselever och andraspråkselever. För att belysa detta ges även ett exempel 

skrivet av en förstaspråkselev. 

 

(13) Utredande text, svenska. 

[…] Karlavangnen är en stjärnbild. I karlavangnen finns det två stjärnor som siter så 
tät att det ser ut som en stjärna. Karlavangnen är en del av stjärnbilden Stora 
björnen. Det finns en stjärn-bild som heter Lilla björnen. 
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I det här exemplet går det dock att se en logik och samhörighet mellan meningarna, men 

de binds inte ihop med några konnektiver vilket gör att texten kan upplevas som ett 

uppräknande av kunskap i punktform. Detta punktformsliknande drag i utredande texter 

behandlas inte i Ledins undersökning. Han beskriver det istället som att varje mening 

innehåller all kunskap om den aktuella aspekten och på så sätt blir som ett eget litet 

mini-stycke. Detta sätt att bygga meningar går dock att urskilja även i materialen för 

denna studie och i synnerhet i texterna skrivna av andraspråkselever.   

 

(14) Utredande text, svenska som andraspråk. 

Stjänor 
Stjänor liger långt bårt ingen menika har varit nära den. Man bräner seg om man pillar 
den. Det finns stjänbillder dom liknar fiskar björnar och andra sårters Djur. Det fans 
ingen luft i rumden. Stjnor luser stark. 

 

I denna elevtext har varje mening ett eget ämne. I den första meningen redogörs för att 

stjärnor ligger långt bort och att det är så långt att människor inte har kunnat vara där. I 

nästa mening får vi veta vad som händer om man rör en stjärna och i den tredje 

meningen beskrivs hur stjärnbilder kan se ut. Varje mening skulle alltså kunna få en 

egen rubrik och fungera som ett eget litet stycke, exempelvis ”Varför människan inte 

har besökt stjärnorna?”, ”Vad händer om man rör en stjärna?” och ”Hur ser stjärnbilder 

ut?”.  

Ytterligare ett exempel som visar att meningarna kan delas in i teman eller 

ämneskategorier är den här texten. 

 

(15) Utredande text, svenska som andraspråk. 

[…] Elefanten har snabel i munen betyder att den är närvös när han tar upp snable 
och örat samtidigt betyder att den är arg. Dem hälsar också med snabel […] 

 

I denna text berör den första meningen elefantens känslolägen och den andra meningen 

berör hur elefanten hälsar. Detta drag beskriver även Ledin och han benämner det som 

att meningar fungerar ” […]som mini-stycken” (Ledin 1998:33). Ledin exemplifierar på 

bland annat följande sätt (som även beskrivs i exempel (6) i kapitel 2.5): 

 

(16) Ledins undersökning: utredande text. 

Vad som är bra och dåligt med glömska 
[1] Det som är bra med glömska är att om man har drömt nåt så glömer man inte 
det. [2] Det som är dåligt med glömska är om man säger nåt så glömer man det. 

(Ledin 1998:33) 
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I denna text går också tydligt att se att varje mening är ett eget litet stycke. Den första 

meningen redovisar det positiva med glömska och den andra det negativa. 

4.4.2 Berättande texter 

I de berättande texterna är det, till största delen, ett tydligt flyt i texterna som helhet, och 

det går oftast att förstå meningarnas relation. De berättande texterna har inte alls samma 

tendens att upplevas som ett stycke i punktform eller som egna små stycken vilka 

behandlar särskilda aspekter, som det kan upplevas i de utredande texterna.  

Det finns en tendens, som även Ledin beskriver, att en mening representerar en 

episod, det vill säga en egen del av berättelsen. Ledin exemplifierar detta med en 

elevtext, där han även med hakparentes markerat ut vilken episod i texten som 

meningen behandlar. 

 

(17) Ledins undersökning: berättande texter. 

 [1, orientering] Tänk om jag har röda vantar och någon anan också. [2, episod 

inleds] och tänk om jag tapar dom. [3, huvudepisod] och tänk om den andra också 
tapar dom också hitar jag dem också sejer den andra att det är dens. 

(Ledin 1998:32) 

 
 

Den här texten är en tydlig beskrivning där författaren först leder in oss i vad berättelsen 

handlar om, inleder en episod och sedan beskriver handlingen i den episoden. Den här 

studien visar också att det finns en tendens att eleverna skapar sina texter på det här 

viset. Ett exempel från svenska som andraspråk får visa detta. 

 

(18) Berättande text, svenska som andraspråk. 

Mitt äventyr 
En gång gick jag till leserdum vi var på busen sen kräkte min lilebror sen bus 
kafören Slengde utt ås från busen. Sen fi ck vi prinonera till entre Så det tog en time. 
Vi va dom röda dom gröna van dom var Jätte snälla mott mej. Sen gick vi till borje 
king vi fi ck äta snapt min lilebror ville gå hem sen gick vi hem. Sen lekte vi lite 
kuru jöma det var Jätte kul Sen lek te vi Pet Sen Spela vi fot boll 

 

Den här texten är indelad i fem meningar och de kan ses som fem olika händelseförlopp 

i berättelsen. Den första meningen berättar för oss att det ska handla om laserdome och 

att de är på väg dit med bussen. Den händelsen tar slut genom att de blir utslängda från 

bussen. Då kommer en ny del av berättelsen som beskriver hur de på ett nytt sätt får ta 

sig fram. Därefter tar ytterligare en ny episod vid som beskriver vad som händer under 
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laserdome-spelets gång. Sedan följer ytterligare en del i handlingen där de besöker 

Burger King innan de går hem och slutligen beskriver författaren också hur dagen slutar 

med olika lekar hemmavid. Det här är ett tydligt exempel på hur meningarna markerar 

berättelsens olika episoder. 

Tendensen att meningarna får markera textens olika händelser finns både bland 

andraspråks- och förstaspråkselever. Det här exemplet är från en förstaspråkselev. 

 

(19) Berättande text, svenska. 

Krabbjakten 
Dom skulle fiska krabba mit i Atlanten och dom hade en stor båt. Men dom fick inte 
många krabbor så dom åkte längst ut på havet. Sen fick dom met krabbor och några 
äckliga små bläckfiskar. Sen gick dom in och gjorde lite gott. Sen åt dom krabborna 
sen åkte dom tillbaka till USA. 

 

Även i den här texten blir vi introducerade i berättelsen i den första meningen. Därefter 

kommer en episod där det uppstår ett problem som språkligt representeras av en grafisk 

mening. I den följande meningen löses problemet. Efter det får vi i en mening reda på 

vad som hände efter att de lyckats lösa problemet och slutligen beskriver den sista 

meningen hur berättelsen slutar. 

Ledin beskriver ytterligare ett språkligt drag i de berättande texterna som inte 

framträder på samma vis i den här studien. Där menar han att varje mening i sig är som 

en liten egen berättelse i berättelsen. 

 

(20) Ledins undersökning: berättande texter. 

Pojkar och flickor 
[1] När jag spelar fotboll så får jag inte vara med [additiv satsradning] så leker jag 
med någon, men sedan får jag vara med. [2] Men nu är det snö och då gör man 
snögubbar och snö-bollar men sedan är det jul [temporal satsradning] då måste 
man vara snäll [kausal satsradning] om man är snäll då får man presenter. [3] Och 
snart är det julafton. 

(Ledin 1998:28) 

 

Här beskriver författaren tre olika saker i en och samma berättelse. Först beskrivs lekar 

på rasten, sedan får läsaren veta lite om vad som händer på vintern och slutligen 

klargörs också att det snart är jul. Detta sätt att skapa text finns inte representerat i 

materialet för den här studien, utan de språkliga drag som går att märka är just att 

meningarna fungerar som representanter för olika episoder i berättelsen. Det går inte att 

säga varför detta sätt at skapa text inte syns i mitt material. 
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En stor del av de berättande texterna kan också upplevas som talspråkliga i sin 

utformning. Följande exempel får illustrera detta. 

 

(21) Berättande text, svenska. 

 EN Naten så va en Pojke Pojken Hörde ett skrik Han tog fram sin fiklamp Han 
Härde Skriket ijen Han blev rädd så såg Han en såmbi Han spraj i veg men såmbijen 
sPraj Efter Pojke jömde sej bagå en Låda såmbijer va Nera Då så sLog Pojke 
såmbijen Men fara va inte över alla såmbijerna va FotFar tre kvar Han jik till Den 
gamla LaDan. Pojken va i LaDan Då såg HaN en till såmbi Pojken sLog såmbijen 
och en till såmbi Men Den Här va stor Pojken såg Han ett jivär och sköt såmbin en 
kvar 
  

Den här texten återger en händelse. Den målar inte ut så mycket runtikring handlingen, 

utan återger endast händelseförloppet. Den här texten är uppbyggd på samma vis som vi 

strukturerar en berättelse i talspråk: ”först hände det, sen det, sen det, sen det”. Texten 

kan också vara lite svår att förstå om man som läsare inte koncentrerar sig. Delvis för att 

den kanske skulle behöva lite bilder för att förtydligas och delvis eftersom det är ont om 

skiljetecken. Avsaknaden av skiljetecken gör att texten innehåller få och långa grafiska 

meningar, vilket kan vara ett tecken på talspråk eftersom talet inte har några 

skiljetecken. Förekomsten talspråkliga berättelser är något även Ledin tar upp i sin 

undersökning. 

5 Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur elever i årskurs tre använder sig av 

interpunktion. Enligt Hall (2009) är interpunktionen ett av de minst undersökta 

områdena i barns skrivutveckling. Det finns dock några studier som har gjorts, bland 

annat en av Ledin (1998), och hans undersökning har bildat utgångspunkten för den här 

undersökningen. Ledin undersökte texter från låg- och mellanstadiet för att se hur 

användningen av interpunktion utvecklades under skoltiden, medan den här 

undersökningen enbart har fokuserat på årskurs tre och istället jämfört likheter och 

skillnader dels mellan förstaspråks- och andraspråkselever, dels med Ledins resultat. 

Studien har fokuserat på tre aspekter av barns meningsindelning: förhållandet 

mellan grafiska och syntaktiska meningar, användningen av konnektiver, användningen 

av satsradningar. I analysen har jag utgått från följande frågeställningar: 

• Hur skiljer sig resultaten mellan elever med svenska som förstaspråk och elever 

med svenska som andraspråk? 

• Hur skiljer sig resultaten mellan berättande och utredande texter?  



 

25 

 

• Har det skett någon förändring över tid sedan Ledin (1998) genomförde sin 

studie – och i så fall vilken? 

5.1 Hur skiljer sig resultatet mellan elever med svenska som förstaspråk 

och elever med svenska som andraspråk? 

Vad gäller den första frågeställningen visar resultatet att förstaspråks- och 

andraspråkselever producerar texter som inte skiljer sig i så stor utsträckning. De bygger 

upp meningar på ett relativt likvärdigt vis och är, i det stora hela, benägna att använda 

sig av konnektiver och satsradningar i samma utsträckning. De bygger även upp de 

olika texttyperna på ett liknande sätt.  

Generellt är resultatet för både förstaspråkselever och andraspråkselever relativt 

likvärdiga även om vissa mindre skillnader har kunnat påvisas. Det som skiljer 

elevgrupperna åt är att grafiska och syntaktiska meningar, i utredande texter skrivna av 

förstaspråkselever, i större utsträckning sammanfaller än vad de gör i 

andraspråkselevers texter och berättande text överlag. Ytterligare en skillnad som 

resultatet visar är att andraspråkselever i lite större utsträckning använder sig av 

konnektiver. En tredje skillnad mellan elevgrupperna som framgår av resultatet är att 

det är en märkbar skillnad i användningen av satsradningar hos förstaspråkseleverna. I 

berättande texter är det relativt vanligt förekommande med satsradningar medan det i 

utredande texter är i betydande omfattning mer ovanligt. Andraspråkselevernas texter 

har en mer jämn fördelning av satsradning mellan texttyperna.  

Att resultaten för svenska och svenska som andraspråk är likvärdiga skulle kunna 

bero på att skriftspråket är någonting nytt för båda elevgrupperna. Det är i de första 

skolåren som de flesta barn lär sig att skriva och producera texter, och detta gäller både 

elever som är födda i Sverige och elever som har flyttat hit från andra länder. De 

befinner sig således på en relativt likvärdig kunskaps- och utvecklingsnivå. Som både 

Björk & Liberg (1996) och Ledin (1998) beskriver är skriftspråket annorlunda mot 

talspråket. Det krävs mer av författaren för att kunna förmedla en handling och en 

lättläst text eftersom texten inte läses i ett kontextuellt sammanhang, och det finns inte 

möjlighet till gester och naturliga pauser, som i talet. Detta är något som måste finnas i 

texten (a.a.). Detta betyder således att både förstaspråks- och andraspråkselever behöver 

lära sig ett nytt språk, det vill säga ett nytt sätt att uttrycka sig, och därför börjar 

sannolikt de flesta elever från en relativt likvärdig kunskapsnivå.  
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Något som är vanligt i andraspråksutveckling är transfer, när grammatiska strukturer 

och uttal från modersmålet överförs på målspråket (Salameh 2012a). Transfer är något 

som skulle kunna utgöra en svårighet för andraspråkselevers skrivutveckling, i 

synnerhet om de har ett modersmål med ett annat skriftsystem (Wagner, Strömqvist & 

Uppstad 2010), men skillnaderna mellan de båda elevgrupperna i den här studien är så 

små, och det talar för att transfer inte spelar någon större roll i detta sammanhang. 

Studien visar att det i det stora hela inte är någon synbar skillnad på hur 

förstaspråks- och andraspråkselever använder sig av interpunktion, vilket troligen skulle 

kunna bero på att skriftspråk är någonting nytt för båda elevgrupperna. 

5.2 Hur skiljer sig resultaten mellan berättande och utredande texter? 

Vad gäller den andra frågeställningen skiljer sig resultatet för de båda texttyperna åt vid 

användningen av satsradningar. I berättande text är det vanligare att eleverna använder 

sig av satsradningar än vad det är i utredande text. I berättande texter är det även större 

skillnad hur frekvent konnektiver från de olika grupperna används. Användningen av 

additiva och temporala konnektiver är mer dominerande i berättande text än i utredande 

text, där det istället är en jämnare fördelning mellan konnektivgrupperna. 

Texttyperna skiljer sig även åt vad gäller uppbyggnaden. De berättande texterna är 

till stor del lättlästa och har ett tydligt flyt och en relation mellan meningar och satser 

som går att se. De berättande texterna kan också upplevas som talspråkliga och vissa 

sekvenser i handlingen kan ibland upplevas som att de hade behövt förtydligas med en 

bild. Texterna är ofta uppbyggda på ett sätt där varje grafisk mening får representera en 

del eller episod i berättelsen. 

De utredande texterna kan, i relativt stor utsträckning, upplevas sakna ett flyt och 

en koppling mellan meningar och satser. Däremot upplevs de inte som talspråkliga i så 

stor utsträckning. Dessa texter är ofta uppbyggda på ett vis där varje grafisk mening 

fungerar som en faktapunkt som berör en enstaka aspekt av någonting eller där varje 

grafisk mening fungerar som ett helt, eget litet stycke där all fakta om någonting ryms.  

Att meningsindelningen och hela uppbyggnaden av texten skiljer sig åt i de båda 

texttyperna skulle kunna bero på hur välbekanta eleverna är med den aktuella texttypen. 

De berättande texterna består av meningar som avgränsar olika delar och avsnitt i 

berättelsen. Det kan vara ett tecken på att eleverna är medvetna om och väl bekanta med 

att en berättelse består av olika delar, det vill säga inledning, handling och avslut. Detta 

skulle kunna liknas vid det Taube (2013) beskriver om hur små barn lär sig och 
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utvecklas genom att härma skriftspråket och göra symboler i rad på en avgränsad del av 

papperet. De har en förförståelse för hur en text ser ut och är uppbyggd och använder 

den kunskapen för att försöka producera egen text (a.a.). Eleverna utgår på samma sätt, i 

sin produktion av berättelser, från hur berättelser är uppbyggda och försöker i sina texter 

göra likadant genom att använda punkten som en markör för de olika delarna i 

berättelsen. Det är dock inte ett korrekt bruk av interpunktion, men det visar att det finns 

en tanke bakom användningen eftersom eleverna i den här studien samordnar meningar 

som hör ihop texuellt. 

Anledningen till att användningen av interpunktion inte blir grammatiskt korrekt 

skulle kunna vara att eleverna ännu inte är tillräckligt bekanta med och trygga i hur 

skriftspråket fungerar. Denna osäkerhet skulle kunna vara det som tar sig uttryck i de 

berättande texterna som upplevs vara talspråkliga. Strömquist (2013) menar att talets 

pauser inte alltid stämmer överens med var i texten det bör finnas skiljetecken. I skrift är 

användningen av interpunktion grammatiskt reglerad medan talet har sin egen 

intonation och rytm (a.a.). Det skulle kunna innebära att elever som inte är helt 

förtrogna med skriftspråket istället skriver ner talspråket och markerar talets rytm med 

skiljetecken. Enligt Salameh (2012b) har skriftspråket olika status i olika kulturer. I 

vissa kulturer är det muntligt berättande som står i fokus medan det i andra kulturer är 

skriftligt berättande (a.a.). Det kan betyda att eleverna har olika mycket erfarenhet av 

skriftspråk och talspråk, och det skulle kunna påverka hur de skriver texter. Skillnaderna 

i hur mycket tid som ägnas åt skriftspråk är troligen inte bara styrt till stora kulturella 

skillnader utan även mellan olika familjekulturer, vilket innebär att alla elever kan ha 

olika mycket erfarenhet och bekantskap med skriften. 

Att det finns en skillnad i hur flytet kan upplevas i berättande text jämfört med 

utredande skulle kunna ha sin grund i hur vana eleverna är vid att skriva, och läsa, de 

olika texttyperna. Björk & Liberg (1996) menar, liksom Taube (2013) att barnen lär och 

tar efter av sin omgivning. Har eleverna då inte haft möjlighet att möta många olika 

texttyper blir det förmodligen svårt att kunna producera sådana texttyper de inte är 

bekanta med. De utredande texternas punktliknande form skulle också kunna innebära 

att eleverna mött fakta i form av uppslagsverk, där fakta skrivs fram i punkter. Som 

tidigare nämnts kan eleverna ha olika mycket erfarenhet av skriftspråket och texttyper 

hemifrån och därför är det ur ett pedagogiskt perspektiv viktigt att låta eleverna få och 

producera olika texttyper i skolan för att de ska ha en möjlighet att kunna ta till sig 
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skriftspråket, förstå innebörden av interpunktion och lära sig att skriva olika typer av 

text med flyt. 

5.3 Har det skett någon förändring över tid sedan Ledin (1998) genomförde 

sin studie – och i så fall vilken? 

Vad gäller den sista frågeställningen överensstämmer till stor del resultatet från min 

undersökning med Ledins (1998) resultat. Det är endast ett fåtal skillnader som 

framträder. En tydlig skillnad mellan undersökningarnas resultat är att de utredande 

texterna i mitt material i högre utsträckning innehåller additiva konnektiv än vad de gör 

i Ledins material. Likaså användningen av komparativa konnektiv i utredande texter 

skiljer sig då de är mer vanligt förekommande i Ledins material än i mitt och då i 

synnerhet i svenska som andraspråk. Ytterligare en skillnad som framträder är att det i 

mitt material av berättande text inte finns några texter där varje mening fungerar som en 

egen liten miniberättelse. Däremot finns det i mitt material utredande texter som 

upplevs vara skapade enligt punktform, men denna tendens saknas i Ledins material.  

I sin helhet överensstämmer mina resultat med Ledins, vilket innebär att 

hypotesen att den meningsindelning som barn gör snarare är textuellt än syntaktiskt 

motiverad, det vill säga att varje mening representerar en enhet eller del av texten 

(Ledin 1998), får stöd även i min undersökning. Denna meningsindelning går främst att 

se i de berättande texterna. Det går således att se Kress (1997) tes, att det finns en logisk 

tanke bakom elevernas indelning av meningar, i materialet för den här studien. 

Förhoppningen med den här studien är att lärare och vuxna ska bli mer medvetna 

om logiken i barns sätt att skapa texter och meningar och att det kan leda till fler 

pedagogiska samtal med utgångspunkt i elevernas förståelse för och syn på skriftspråket 

och olika skiljeteckens betydelse. 

6 Vidare forskning 

Den här studien har bara gett en ytlig bild av elevers förståelse och användning av 

interpunktion. Eftersom det i studien inte funnits möjlighet att fråga eleverna själva om 

hur de tänkte när de satte ut punkt och hur de har tänkt kring meningsindelningen skulle 

detta vara en intressant fortsatt studie för att kunna ta reda på lite mer om barns logiska 

tankar om interpunktion. Det vore intressant att närmare studera texterna i svenska som 

andraspråk med fokus på vilket modersmål eleverna har och hur deras skriftspråk är 

uppbyggt och om det i så fall påverkar hur de använder interpunktion när de skriver på 
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svenska. En annan möjlig studie skulle kunna undersöka om det har någon betydelse, 

för skrivutvecklingen, i vilken ålder andraspråkseleverna började lära sig svenska. 
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