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Sammandrag  
Denna undersökning studerar gymnasieelevers användning av skiljetecken i skriftlig 

framställning i det nationella provet i kursen Svenska 1. Syftet med studien är att utvinna ny 

kunskap om elevers användning av skiljetecken, i vilka kontexter dessa skiljetecken används 

samt vilken potential användningen av skiljetecken möjliggör gällande textuell och 

interpersonell funktion.  

Studiens material består av 30 elevtexter skrivna inom det nationella provet i Svenska 1 

under vårterminen 2012. 15 av texterna har erhållit betyget E och 15 av texterna har tilldelats 

betyget C. Undersökningens metod består av en grundlig språklig analys i tre delar: 

inventering, korrekthetsanalys och textuell och interpersonell funktionsanalys.   

Studiens resultat visar att elevernas användning av skiljetecken fyller flera funktioner och 

att användningen bidrar till elevlösningarnas kommunikativa kvalitet i positiv bemärkelse i 

form av gränsmarkerande och prosodiska markörer, vilket i sin tur bidrar till texternas 

tempon, emfaser, läsartilltal och expressivitet. Elevernas skiljeteckenanvändning kan bero på 

skrivuppgiftens situationskontext och tema. Ytterligare en orsak till varierande 

skiljeteckenanvändning är att narrativt inriktade skrivuppgifter tenderar att påverka elevers 

skrivande till en mer expressiv och talspråklig skiljeteckenanvändning.  

 

Nyckelord: skiljetecken, elevtexter, nationella prov, svenska.  
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1 Inledning  
Ett av de viktigaste syftena för utbildningen i dagens skola är att rusta elever med 

kompetenser som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället (Skolverket 2011:5). En 

essentiell kompetens som ingår i att vara en aktiv samhällsdeltagare är att kunna uttrycka sig i 

skrift då vi lever i en ökad globaliserad värld där skriften som ett lärande- och 

kommunikationsmedel har blivit allt mer central. Både inom yrkeslivet och i samhällslivet har 

kraven på skrivfärdighet ökat (Dysthe m.fl. 2011:13). Dagens elever behöver därför utveckla 

en skriftspråkskompetens som är gångbar i olika sammanhang och som kan fungera för olika 

syften.  

I arbetet med att utveckla en funktionell skrivförmåga hos dagens elever ingår det vidare 

att utbilda eleverna i vilka möjligheter och funktioner det svenska språkets olika skiljetecken 

har för olika texters innehåll och syften. En funktionell skrivförmåga innebär att man kan 

formulera sig i skrift på ett adekvat sätt som gör att dess innehåll framkommer och där 

skriften är anpassat efter syfte, mål och mottagare (Yassin 2011:126). Därtill är det viktigt att 

som textdeltagare kunna tolka information i ett skriftligt innehåll och på så vis kunna tolka 

vilken funktion texters skiljetecken fyller. Att besitta en sådan kompetens om skiljetecken 

skapar därför goda förutsättningar för att kunna skriva texter innehållande en hög 

kommunikativ kvalitet. Att kunna använda och tolka skiljetecken blir således en central 

kompetens både som skribent och läsare i vårt samtida litterata samhälle.  

Samtliga gymnasieelever som studerar ett nationellt gymnasieprogram i Sverige läser 

kursen Svenska 1. I det centrala innehållet för kursen står det bland annat att kursen ska 

behandla språkriktighet (Skolverket 2011:162), i vilket kompetens inom skiljetecken-

användning bland annat ingår. Under kursens slutskede genomförs ett nationellt prov i kursen 

Svenska 1 och oavsett framtida sysselsättning kommer de flesta elever att röra sig inom en 

skriftkultur där en funktionell skrivkompetens är nödvändig för olika arbetens uppgifter och 

för att kunna vara en aktiv textdeltagare i samhället.  

Det nationella provet i gymnasiekursen Svenska 1 är en i raden av många examinationer 

som ska bilda underlag för elevers kursbetyg. Prestationerna vid det skriftliga delprovet är 

därför betydelsefulla, vilket gör det intressant att undersöka huruvida användningen av 

skiljetecken har betydelse för elevtexternas tilldelade betyg. Detta motiverar relevansen av att 

undersöka vilken skiljeteckenkompetens elever visar och vad den får för betydelse vid 

betygsättningen av ett nationellt prov i Svenska 1.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utvinna ny kunskap om gymnasieelevers användning av 

skiljetecken i det delprov som är skriftlig framställning det nationella provet i Svenska 1. 

Elevers användning av skiljetecken kommer att studeras vad gäller frekvens och korrekthet 

och vilka funktioner användningen av skiljetecken fyller och vilken potential gällande 

skrifters tempo, expressivitet och grad av personlighet användningen möjliggör.  

De undersökta elevtexterna är indelade i två grupper. Dels en elevgrupp som har tilldelats 

betyget E på det skriftliga delprovet, dels en elevgrupp som har tilldelats C på det skriftliga 

delprovet. Å ena sidan utgår uppsatsen från ett bristperspektiv eftersom den valda faktorn är 

två olika betygssteg och då uppsatsen till viss del syftar till att undersöka om användningen av 

skiljetecken mellan de två elevtextgrupperna skiljer sig åt. Å andra sidan syftar 

undersökningen till att studera elevers användning av skiljetecken utifrån ett resursperspektiv 

(Franker 2013:798 f.) då uppsatsen dessutom avser att svara på frågorna: Vilken potential, 

vilka möjligheter till variation och nyansering finns vid användningen av skiljetecken i de 

undersökta elevtexterna? 

  

Frågeställningarna är således dessa:  

 

1) Hur ser användningen av skiljetecken ut i de undersökta elevtexterna?   

2) Kan skillnader fastställas i användningen av skiljetecken mellan betygen E och C? Om ja, 

vilka skillnader framkommer gällande hur många olika skiljetecken som används, deras 

frekvens och beträffande språklig korrekthet?  

3) Vilken potential, vilka möjligheter till variation och nyansering av prosodi, expressivitet 

och emfas finns vid användningen av skiljetecken hos de undersökta elevtexterna? Vilken 

potential rymmer elevernas skiljeteckenanvändning för texternas kommunikativa kvalitet 

och textuella och interpersonella funktion?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen är indelad i 7 kapitel. I uppsatsens andra kapitel beskrivs den teoretiska ram som 

delar av studien utgår från. Kapitel 3 består av en forskningsöversikt och en historisk 

redogörelse för svenska skiljetecken. Det fjärde avsnittet innehåller en beskrivning av den 

undersökta skrivuppgiften, olika skrivuppgifters innehåll och konsekvenser på elevers 

skrivande samt en presentation över språkriktighet i ämnesplanen i Svenska 1. Därefter följer 
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en redogörelse för undersökningens metod och material i uppsatsens femte avsnitt. I kapitel 6 

redovisas och analyseras studiens resultat. Uppsatsens sjunde avsnitt innehåller en 

diskussions- och avslutningsdel där resultaten diskuteras vidare och sammanfattas. 

Uppsatsens bilaga består av en presentation av de förekommande skiljetecknen och vilka 

funktioner dessa fyller i ett nutida svenskt normerat skriftspråksperspektiv.  

 

2 Teoretiska utgångspunkter   
Undersökningens teoretiska avstamp utgörs av två metafunktionella begrepp inom den 

systemisk-funktionella grammatiken: den textuella funktionen och den interpersonella 

funktionen.1 I detta avsnitt ges en beskrivning av dessa begrepp i förhållande till studiens 

tema skiljetecken och den skrivuppgift eleverna valde att genomföra i det nationella provet i 

Svenska 1.  

 

2.1 Textuell funktion  
Inom den textuella funktionen fokuseras textens form. Funktionen består av tre huvudinslag: 

lexikogrammatik, textbindning och komposition. Lexikogrammatiken handlar om ord och 

mening, textbindningen om länkar mellan satser och meningar och kompositionen rör de 

övergripande förbindelserna mellan stycken och avsnitt (Hellspong & Ledin 1997:65). 

Angående textens situationskontext2 består provuppgiften av att eleverna, inom en angiven 

tids- och platsram, ska skriva en krönika tänkt att bli publicerad på elevens skolas nättidning 

(Skolverket 2012a). Genren är således en krönika och mediet en digital skoltidning. Syftet 

med uppgiften är att skribenten redogör för en betydelsefull relation samt underhåller och 

intresserar tilltänkta läsare. Skrivuppgiften kan även ses utifrån en skolkontext och då blir 

genren, syftet och mediet annorlunda. Texttypen blir då en elevtext, syftet blir att bedöma och 

examinera elevens skriftiga förmågor och mediet blir den bedömande läraren/de bedömande 

lärarna.    

 

2.1.1 Lexikogrammatik  
Lexikogrammatiken fokuserar på textens lexikala och syntaktiska sida formmässigt (1997:67) 

                                                        
1Den tredje metafunktionen inom SFG, den ideationella, berörs inte i denna uppsas, eftersom skiljetecknets 
huvudfunktion kan sägas vara att dels strukturera texter, dels skapa samspel med läsaren (jfr Dahl 2015:44 ff; se 
även avsnitt 3.1). 
2 Situationskontext betyder i vilken social verksamhet en text verkar inom där syfte, tid och plats utgör det 
centrala (Hellspong & Ledin 1997:50). 
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och ställer frågor som: ”Finns det ofullständiga meningar?”, ”Används bisatser på ett 

påfallande sätt?”, ”Hur ser fundamenten ut?” och ”Är meningarna vänster- eller högertunga?” 

(1997:113). Lexikogrammatiken rymmer obegränsat många språkdrag vilket gör att en 

grundläggande genomgång av dessa inte är lämpligt här. I grova drag rör de språkliga dragen 

ordklasser, ordbildning (1997:67 ff.), ordlängd samt ordkategorier som allmänord, fackord, 

innehållsord och formord (1997:71 ff.). Lexikogrammatiken berör även textens utseende på 

en frasnivå där exempelvis bruket av nominalfraser kan studeras (1997:73). Även textens 

satsnivå studeras där man förslagsvis kan analysera användningen av huvud- och bisatser 

(1997:74).  

Eftersom vissa språkliga led, både på fras- och satsnivå, är underordnade och fungerar som 

bestämningar till andra led är det i detta sammanhang befogat att analysera elevernas 

användning av skiljetecken: Markerar de olika led med kommatecken? Kommaterar de efter 

långa fundament för att gränsmarkera fundament och finit verb och vad blir exempelvis den 

kommunikativa konsekvensen när en grafisk mening består av fler än en huvudsats? 

Lexikogrammatiken berör därför även texten på en meningsnivå (1997:75). Vid sidan av 

meningslängd kan som ovan nämnt fördelningen mellan fullständiga och ofullständiga 

meningar studeras. Sätter eleverna exempelvis ut en punkt mellan ofullständiga meningar 

(1997:77) som en stilistisk strategi?   

 

2.1.2 Textbindning  
Textbindningen belyser textens indelning av satser och meningar och hur dessa samspelar 

med varandra (1997:80). Vanliga   frågor   som  ställs   är:   ”Hur hanterar skribenten nya ämnen 

språkligt?”,  ”Hur  ser  referensbindningen  ut?”,  ”Finns en tematisk bindning (exempelvis tema-

rema)?” och ”Hur ser textens konnektivbindning  ut?” (1997:81 ff.). I detta sammanhang är 

det därför motiverat att studera elevlösningarnas textbindning: Markeras till exempel stycken 

som efterföljs av additiva konnektivbindningar 3  (och, dessutom) och finala 

konnektivbindningar 4  (för att) (1997:88 f.) med skiljetecken? Vad händer med textens 

expressivitet och prosodiska drag och kan användningen möjliggöra en paus- och 

uppmärksamhetsmarkör? 

 

                                                        
3 Additiv konnektivbindning innebär att två meningars logiska samband markeras och att sambandet har en 
tilläggsmässig  orsak:  ”Rundturen  gavs  av  en  guide,  dessutom fanns det skyltar med information vid varje stopp. 
4 Final konnektivbindning innebär att meningars logiska samband markeras och att sambandet är avsiktsmässigt: 
”Jag  råder  dig  därför  att  plugga  effektivt  i  början  för annars kommer allt i slutet.  
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2.1.3 Komposition  
Kompositionen rör den högsta textnivån och studerar texten som helhet. Kompositionen 

består närmare av tre delaspekter: textmönster (hur texten är uppbyggd funktionellt), 

disposition (hur den är sammansatt logiskt) och metatexten (hur den kommenterar sin 

framställning) (1997:96 f.). Angående textmönster består elevernas skrivuppgift av dels en 

förklaring, dels en presentation och dels en redogörelse. Dispositionen svarar på frågan om 

vilka principer en text följer för hur den sammanfogar sina huvuddelar (1997:98). Detta kan 

ske på olika sätt: exempelvis enligt tid, rum, orsak, jämförelse eller tema. Dessa 

indelningsprinciper är framåtblickande och kan upplevas som statiska. Även 

temadispositionen kan realiseras på liknande sätt i form av en utveckling åt ett visst håll som 

till exempel att börja i det övergripande för att senare gå över till det mer specifika.  Då blir 

dispositionen specificerande. En temadisposition kan också ordnas efter inbördes vikt och 

ordningen sker då emfatiskt. Denna disposition kan både ske efter fallande och stigande 

betydelse. Det som skribenten vill framhålla mest kan inleda eller avsluta texten (1997:98 ff.).  

Ytterligare består kompositionen av metatext, som till exempel: ”Detta   avsnitt   berör  

uppsatsens   teoretiska   utgångspunkter”,   ”Här   ges   ett   citat   från   krönikan”.   Användning av 

metatext beror på texters genrekrav på en exakt, explicit och systematisk framställning. 

Eftersom den undersöka skrivuppgiften består av olika krav och exempelvis av att eleven ska 

presentera något från en annan krönika 5  är det aktuellt att undersöka användningen av 

skiljetecken vid sådana eventuella metatextuella presentationer.  

 

2.2 Interpersonell funktion  
Inom den interpersonella funktionen sätts textens mellanmänskliga relationer i centrum. ”Hur 

vill texten  verka  mot  sin  omgivning?”,  ”Vilka  hållningar  intar  texten?”  och  ”Vilka identiteter 

föreskriver   och   uttrycker   den?”   är exempel på frågor som ställs (Hellspong & Ledin 

1997:158). Den interpersonella funktionen består närmare av tre huvudinslag: 

språkhandlingar, attityder och ramar (1997:193). Dessa tre delaspekter samspelar med 

läsaren i situationskontexten. 

 

2.2.1 Språkhandlingar  
Med hjälp av språket kan vi utföra vissa språkhandlingar. Allmänna språkhandlingar är 

                                                        
5 En mer grundläggande beskrivning av den undersökta skrivuppgiften ges i uppsatsens kapitel 4.  
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påståenden, frågor, uppmaningar, interjektioner och utrop (1997:161). Ett påstående och en 

uppmaning ska i normalfallet uttryckas med en punkt eller för en starkare betoning ett 

utropstecken. En fråga signaleras normalt med ett frågetecken, interjektioner – som ofta 

saknar satsform – markeras via specifika ord och utrop, som också vanligen saknar satsform, 

signaleras genom utropstecken för att ge uttryck för känslor eller fånga läsarens 

uppmärksamhet (1997:162). Att uttrycka känslor med hjälp av ett utropstecken är 

betydelsefullt eftersom skiljetecknet signalerar vad skribenten känner för sitt påstående 

(1997:163). Medan frågor inte sällan vänder sig mot det förgångna, det som varit, är 

uppmaningar framåtblickande och passar därför extra bra som en slutreplik eller som en 

”final-text”  (1997:164).   

En mer specifik form av språkhandling är argument (1997:167). I denna språkhandling är 

psykologiska faktorer betydande. Det är viktigt att skribenten bygger upp en gemenskap med 

läsaren då en nära relation mellan sändare och mottagare skapar goda förutsättningar för att 

komma överens. För en lyckad argumentation behöver innehållet i argumentet vara trovärdigt, 

hållbart och angå den aktuella tesen (1997:168). Denna studies undersökta skrivuppgift i det 

nationella provet i Svenska 1 är inte argumenterande, men sett till skiljeteckenanvändningen 

är det befogat att undersöka vilken potential skiljetecken har vid argumenterande textpartier i 

form av exempelvis tydlighets-, paus- och uppmärksamhetsmarkörer.  

 

2.2.2 Attityder  
Delaspekten attityder ställer bland andra frågorna:   ”I vilken utsträckning visar texten vad 

någon  tycker  eller  känner  i  olika  frågor  och  vilka  attityder  rör  det  sig  om?”  och  ”Förekommer  

understrykningar  där  skribenten  visar  hur  säker  hen  är  på  sin  sak?”  (1997:194). Garderingar är 

också något som ingår i attityd-aspekten där skribentens attityd till det som påstås inte är fullt 

tillförlitligt. Garderingar hänger vidare ihop med makt och kan vara ett tecken på att 

skribenten befinner sig i underläge. Motsatsen är understrykningar som fungerar som 

säkerhets-, tillförsikts- och auktoritetsmarkörer (1997:171).  

 

2.2.3 Ramar 
En texts ramar handlar om textens inre förutsättningar (1997:172). Centrala frågor är till 

exempel: ”Vilka  sändar- och mottagarroller bygger upp texten (textjag6 och textdu7) och med 

vilken röst talar  de?”,  ”Finns  ett  direkt   tilltal?”,  ”Förekommer  direkt  anföring  av  vad  någon  

                                                        
6 Ett textjag är den tilltänkta eller inskrivna sändaren av en text (Hellspong & Ledin 1997:172).  
7 Ett textdu är den tilltänkta eller inskrivna mottagaren som texten pekar mot (Hellspong & Ledin 1997:172).  
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talar eller tänker i första person eller är anföringen indirekt, återgiven i tredje person med den 

omgivande   textens   tempus  och   tonläge?”   (1997:194   f.).  Textens textjag kan exempelvis via 

anföring överlämna ordet till en annan person. Ett textjag kan även byta tonläge och 

exempelvis distansera sig från läsarna i vissa partier (1997:172). Textens tilltal är även 

betydande för textens ramar. Frågor inbjuder exempelvis till dialog med läsaren vilket bidrar 

till att skapa ett direkt tilltal till läsaren. Tilltalet är betydelsefullt för att placera mottagaren i 

en läsarroll och tillskriva mottagaren en identitet adekvat för textens syfte. Uppmaningar 

skapar även direkta tilltal (1997:173). Omtal är också betydelsefullt för textens ram. Att tala 

om sig själv i första person möjliggör ett individuellt subjektsperspektiv (1997:174).  

Ett sätt att låta andra röster än skribentens att komma till tals är genom anföring via 

exempelvis citat som vanligtvis markeras med citattecken (1997:176 f.). Närhet och distans är 

även en   del   av   textens   ram:   ”Genom   att   använda   olika   slags   språkhandlingar,   sociala  

strategier, tilltal och omtal m.m. kan olika textjag positionera sig på olika avstånd från olika 

textdu”   (1997:179). Denna upplevelse är något som vi intuitivt känner som läsare vilket 

bottnar i erfarenheter av muntlig kommunikation. Ju närmare vi står med vår samtalspartner, 

desto mer tenderar vi att använda ett språk präglat av språkhandlingar som gratulation, utrop, 

beröm, förtrolighetsstrategier samt omtal med förnamn (1997:179). Slutligen består textens 

ramar av sociala figurer. Syftet med dessa är att markera en hållning till det som sägs. Ironi 

och hyperbol, det vill säga överdrift, är exempel på sociala figurer (1997:183 f.). Primärt är 

hyperbolens väsentligaste funktion markering av textjagets starka tro på sin sak. Det 

engagemang som uttrycks ska föra läsaren med sig (1997:184). Sett till skiljetecken kan man 

fråga sig om eleverna använder sig av citattecken exempelvis för att visa att en annan röst 

kommer till tals och av utropstecken för att exempelvis markera textjagets tilltro till yttrandet.  

3 Forskningsöversikt  
I det här kapitlet redogörs dels för tidigare forskning kring skiljetecken, dels kring elevers 

användning av skiljetecken. Därefter följer en historisk redogörelse för vilka olika 

huvudfunktioner svenska skiljetecken har ansett fylla under olika perioder.  
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3.1 Forskning om skiljetecken  
I Alva Dahls avhandling om interpunktion8 i tre samtida svenska romaner (2015) utforskas 

interpunktionens funktioner utifrån en syn där skriftspråket ses som självständigt med egna 

villkor. Eftersom Dahls forskning utvinner ny kunskap om interpunktion i skönlitteratur och 

inte specifikt om interpunktion i elevtexter utgår Dahls material och denna uppsats material 

från två olika språkliga kontexter. Delar av tidigare forskningsredogörelser och teoretiska 

indelningar i Dahls avhandling är dock relevanta att nämna i denna uppsats.  

Den forskning som tidigare har gjorts kring interpunktion kommer från olika 

språkvetenskapliga grenar, använder olika begreppsapparater och betonar olika aspekter av 

interpunktion. Utifrån en pedagogisk aspekt betraktas skiljetecken som textlingvistiska 

kommunikationsmedel för att göra texter begripliga och tydliga. Dahl refererar därefter till 

Strömquist som menar att det i detta läsbarhetsfokus också inbegrips stilistiska aspekter (Dahl 

2015:44). Dahl menar senare att det finns ”[…]   banbrytande ansatser att kombinera en 

språkligt inriktad beskrivning med ett synliggörande av skönlitteraturens interpunktion”  

(2015:44). Semiotisk9 forskning har riktat in sig på hur textens utseende påverkar läsningen 

och forskningen har kunnat se hur ögat skapar förståelse vid avkodning av text. I dessa olika 

forskningsinriktningar råder en spänning mellan förespråkare som å ena sidan hävdar att 

skiljetecken är självständiga och semantiska och mellan förespråkare som å andra sidan menar 

att de är kontextberoende. Dahl lutar sig åt det senare perspektivet då hon hävdar att det finns 

en situations- och kulturkontext som omger interpunktion (2015:45) och att en sådan 

utgångspunkt gör det rimligt att betrakta interpunktion som en ”[…]  integrerad och självklar 

del av skriftlig interaktion […]” (2015:46). Vidare menar Dahl  att  interpunktionen  ”[…]  ger 

skriftspråket potential att uttrycka flera dimensioner   och   nyanser”   (2015:46) där det 

multimodala och det ickeverbala ständigt närvarar i den skriftliga kommunikationen 

(2015:46).  

Senare för Dahl ett resonemang om vilka huvudsakliga funktioner interpunktionen kan ha 

utifrån den forskning som tidigare gjorts. I grova drag framkommer tre funktioner: För det 

första kan interpunktion ha en gränsmarkerande funktion mellan yttranden och enheter inom 

yttranden. För det andra kan interpunktion ha en prosodisk/expressiv funktion och för det 

tredje en spatial/visuell funktion. Dessa tre funktioner går inte sällan in i varandra. Ofta 

                                                        
8 I den här uppsatsen avgränsas innebörden av interpunktion till specifikt skiljetecken, men eftersom Dahls 
forskning  berör  interpunktion  i  en  mer  vidare  mening  använder  jag  mig  av  begreppet  ’interpunktion’  i  stycke  3.1.   
9  Semiotik är det systematiska studiet av tecken och andra betydelser inklusive icke-språkliga 
(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/semiotik).  
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handlar den gränsmarkerande funktionen om samband genom att markera och förtydliga 

grammatiska, grafiska, kognitiva eller retoriska samband och gränser. Ytterligare informerar 

den gränsmarkerande funktionen om yttrandets uppbyggnad och om vems utsaga som är 

vilken, till vem den är riktad etcetera. Detta innebär i sin tur att interpunktionen är 

inomspråkligt strukturerande. Den prosodiska/expressiva funktionen betyder att skriften på ett 

realistiskt sätt kan skildra talat eller annat ljudligt element eller närma skriften till talet. 

Interpunktionen kan utifrån denna aspekt även återge tankars rytm eller känslor. Den 

spatiala/visuella 10funktionen betyder att interpunktionens skriftbild aktualiseras (2015:46 f.). 

I resonemang11 kring elevers skiljeteckenanvändning kommer jag att återkomma till Dahls 

teoretiska indelning och fokusera på den gränsmarkerande och den expressiva/prosodiska 

funktionen.  
 

3.2 Forskning om elevers användning av skiljetecken   
I   artikeln   ”Att   sätta  punkt   – hur elever på låg- och mellanstadiet använder meningen i sina 

uppsatser”  (1998)  driver  Per  Ledin  tesen  att  meningsindelningen  hos  elever  är  textuell  snarare  

än syntaktiskt motiverad. Antagandet innebär att det som anses vara en sammanhängande del 

av en text utgör en mening oavsett om det är en syntaktisk enhet eller inte (Ledin 1998:5). 

Artikelförfattaren hävdar att det finns en tendens i forskningen kring elevers skrivande att 

bedöma elevtexter utifrån en skol- eller vuxennorm där man intar ett bristperspektiv och talar 

i termer som oklarheter och inkonsekvenser och där exempelvis satsradningar innebär att 

texterna bryter mot den eftersträvade vuxennormen (1998:7). Undersökningen visar att nästan 

var fjärde grafisk mening (23 %) innehåller mer än en makrosyntagm. Här refererar Ledin till 

Hultman och Westmans studie (1997) som visade att var tionde grafisk mening innehöll mer 

än en huvudsats för bruksprosa och 17 % för gymnasieelevers texter (1998:20).  

Ledin har även beräknat förekomsten av satsradning i materialet. Resultatet visar att 

frekvensen för satsradning är högre för lågstadietexterna jämfört med mellanstadietexterna. 

Detta beror på att satsradning är avsevärt vanligare i de berättande-dialogiska texterna skrivna 

av eleverna i lågstadiet (1998:24). Sammantaget visar resultaten att meningsindelningen i 

elevtexterna avviker från hur meningar indelas i det offentliga skriftspråket (1998:40).  

I Albin Wahlqvists uppsats från 2012 studeras högstadieelevers hantering av 

kommatecken. Eleverna fick ta ställning till kommenteringen av 18 anordnade meningar. 
                                                        
10 Eftersom den spatiala/visuella funktionen handlar om exempelvis typsnitts utseenden och att dessa olika 
utseenden kan föra tankarna åt olika håll, som till exempel ”tungt”  eller  ”lätt  och  luftigt”, fokuseras inte denna 
funktion i denna uppsats.  
11 Resonemangen förs huvudsakligen i uppsatsens kapitel 6 och 7.  
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Informanterna bestod dels av elever i årskurs 6, dels av elever i årskurs 9. Resultaten visar att 

eleverna i årskurs 9 generellt uppvisade en större språklig korrekthet i kommatering. I de 18 

givna meningar som informanterna fick ta del av skulle en korrekt användning resultera i 17 

utsatta kommatecken. Genomsnittsantalet för årskurs 6-informanterna var 12,90 och för 

årskurs 9-skribenterna låg genomsnittsantalet på 13, 96. Resultaten visade också att en del 

elever kommaterade mycket sparsamt. Wahlqvist hänvisar till andra studier som har funnit 

liknande resultat och där resonemang om kommatecknets nutida huvudfunktion i att vara 

tydlighetsmarkerande framläggs som tänkbar orsak (Wahlqvist 2012:23 f.).   

Högstadieelevers och gymnasisters skiljeteckenanvändning analyseras och jämförs i 

Emelie Bosäter Kindvalls uppsats (2012) där elevtexter från nationella prov i svenska 

undersöks. Utifrån de resultat som framkommer menar Bosäter Kindvall att eleverna generellt 

uppvisar en hög språklig korrekthet i användningen av skiljetecken (Bosäter Kindvall 

2012:23). För eleverna i årskurs 9 undersöks elevtexter som tilldelats betygen IG-MVG där 

den språkliga korrektheten i skiljetecken-användningen ökar i en stigande grad från IG-

texternas 68, 2 % till MVG-texternas 93 %. Texterna skrivna inom nuvarande Svenska 2 

(dåvarande Svenska B) uppvisar också en jämn upptrappning av korrekt användning av 

skiljetecken ju högre upp i betygsskalan IG-MVG man granskar. Vid en sammanslagning av 

de olika årskurs-grupperna visar gymnasisterna en viss högre språklig korrekthet (årskurs 9: 

85, 5 % och Svenska B: 88, 7 %). Varför eleverna i Svenska B-gruppen visar en viss mer 

säker skiljetecken-användning beror till största del på att texterna som erhöll IG uppvisade en 

mer säker användning jämfört med de årskurs 9-texter som tilldelades betyget IG (Bosäter 

Kindvall 2012:14 ff.).  

 

3.3 Skiljetecken  
Detta avsnitt består av en presentation av vilka olika huvudfunktioner svenska skiljetecken 

betraktats ha under olika tidsperioder och utifrån denna uppsats en förklarande avgränsning av 

innebörden av skiljetecken.  

 

3.3.1 Skiljetecknets historiska utveckling  
Den första svenska skiljeteckenhandledningen kom under mitten av 1600-talet. Då betonades 

skiljetecknens begriplighets- och förståelsefunktion. Texter skulle vara begripliga och läsaren 

skulle förstå skribentens tankar. Under 1700-talets senare del framhölls skiljeteckens 
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syntaktiska funktion. Fokus låg då på att signalera textens grammatiska indelning i satser och 

meningar. Vid sidan att detta fanns en annan idé om skiljetecknens primära funktion, vilken 

var att överföra muntlighet till skrift. Skriften skulle återge tal och skiljetecken sågs som 

högläsningstecken som skulle hjälpa läsaren att markera paus och tonväxling. Därmed fick 

skiljetecknen en retorisk funktion. På 1900-talet fördes en kamp mellan den grammatiska 

respektive den retoriska funktionen. Kampen vanns av de grammatiska språkrören men 

utifrån ett nutida perspektiv – då vi lever i ett allt mer skriftspråkande samhälle – kan vi inte 

nöja oss med skiljetecken som enbart fyller en grammatisk funktion, menar Strömquist. Det är 

varken tillräckligt att se skiljetecken som grammatiska sambandsmarkörer eller som retoriska 

hjälpmedel vid högläsning (Strömquist 2013:14 ff.).  

Strömquist menar att skiljetecken är nödvändiga för att förmedla innehåll på ett logiskt, 

överskådligt och övertygande sätt. Därför är skiljetecknens främsta funktion kognitiv och de 

blir oumbärliga för den kommunikativa betydelsen. Slutligen betonar Strömquist att vi inte 

kan bortse från skiljetecknens paussignalerande funktion och betydelse för läsningens prosodi 

(rytm, ton, tempo) för en så fulländad förståelse av en text som möjligt (2013:16 f.).  

 

3.3.2 Avgränsning och inställning till skillnader i uppdelning    
I denna uppsats avgränsas innebörden av skiljetecken till fras- och meningsnivå vilket innebär 

att skiljetecken på textnivå, där avsnitts- och styckeindelning ingår (Strömquist 2013:9), inte 

kommer att redogöras för.  

Strömquist   benämner   bindestreck,   citattecken   och   snedstreck   som   skrivtecken:   ”Under  

benämningen skrivtecken samlas de tecken som inte skiljer åt utan ger annan information. Det 

kan vara information om uttal (accenter och andra diakritiska12 tecken), om bokstavs- eller 

stavelsebortfall (apostrof) eller position i texten (citattecken) och mycket annat. Till den här 

kategorin hör gamla, traditionella   tecken   som   bindestreck   […]”   (Strömquist   2013:9   f.).  

Strömquist menar att skiljetecken skiljer åt medan skrivtexten skiljer ut (2013:87). Jag gör 

ingen åtskillnad mellan dessa i min uppsats av en pedagogisk anledning. 

4 Bakgrund   
Detta kapitel består av en beskrivning av studiens undersökta skrivuppgift i det nationella 

                                                        
12 Ett diakritiskt tecken är en krumelur som tilläggs en bokstav för att markera en uttals-, betonings- eller 
betydelseförändring. Exempelvis skrivs det franska uttrycket som uttalas allakart med ett diakritiskt tecken för 
att markera grav accent: à la carte (Byrman 2011).   
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provet i Svenska 1. Dessutom består avsnittet av en presentation av den del som berör 

språkriktighet i ämnesplanen i Svenska 1 samt en redogörelse för narrativt skrivande i en 

skolkontext och vilka konsekvenser en narrativ skrivuppgift har på elevers skrivande.  

4.1 Den undersökta skrivuppgiften  
Det nationella provet i Svenska 1 består delvis av en skriftlig framställning där elevens 

skriftliga förmågor ska bedömas. Den skrivuppgift som denna studie utgår från består av att 

eleven ska skriva en krönika som är tänkt att bli publicerad på elevens skolas nättidning. 

Texten ska vara mellan 300 och 600 ord och eleven uppmanas att skriva av den rubrik som 

finns i uppgiftsbeskrivningen. Denna rubrik avslutas med tre punkter (Skolverket 2012a). Då 

provet är sekretessbelagt fram till 30 juni 2018 kan rubriken inte återges i denna uppsats.  

Krönikan ska behandla en till eleven betydelsefull relation. Uppgiftsbeskrivningen består 

av de tre fetstilta verben redogör, förklara och presentera. Eleven ska dels redogöra för en 

viktig relation, dels förklara utförligt varför denna relation är så betydelsefull och dels 

presentera något från en annan krönika vars innehåll är relevant för elevens presentation eller 

redogörelse (Skolverket 2012b:36). Eleven har sedan tidigare tilldelats ett texthäfte 

innehållande texter från olika skribenter och det är i detta texthäfte denna krönika finns. De 

fetstilta verben tyder på att det är en relativt formell text som ska skrivas, men i 

uppgiftsbeskrivningen framkommer det även att den tilltänkta krönikan ska intressera och 

underhålla de avsedda mottagarna (Skolverket 2012b:36). Eleven ska därför uppfylla tre 

språkligt utmanade kriterier men också underhålla och intressera tilltänkta läsare vilket även 

ställer språkliga krav på krönikans innehåll.  

I de bedömningsanvisningar som är riktade till de bedömande lärarna förs ett resonemang 

av provets konstruktörer över skrivuppgiftens innehåll och eventuella möjligheter och 

utmaningar. Eftersom det skrivande som efterfrågas är av främst berättande och förklarande 

karaktär får vissa begrepp från bedömningsmatrisen som exempelvis nyanser en annan 

innebörd i uppgiften jämfört med argumenterande och resonerande skrivuppgifter. För att till 

exempel åstadkomma en nyanserad text, för den här skrivuppgiften, kan eleven belysa olika 

infallsvinklar på ämnet och skifta mellan att fokusera på helhet och detaljer eller presentera 

positiva delar i relation till negativa.  Provkonstruktörerna uttrycker dessutom en medvetenhet 

om svårigheten att åstadkomma underhållande och intressant text. I den tilltänka kontexten 

kan eleven skapa engagemang och intresse genom exempelvis drastiska formuleringar, 

situationer som ställs på  

sin spets och läsartilltal (Skolverket 2012b:37). Frågan är därför vad skrivuppgiftens kriterier 
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och avsedda publikationsställe kan få för konsekvenser på elevens skiljeteckenanvändning, 

framför allt gällande språklig korrekthet.  

4.1.1 Skrivuppgiftens bedömningsmatris   
Skrivuppgiftens bedömningsmatris består av fyra delaspekter som bedömningen av elevens 

krönika utgår från. Dessa är: innehåll och kritisk läsning, disposition och sammanhang, språk 

samt kommunikativ kvalitet (Skolverket 2012b:38). I bedömningsanvisningarna av 

skrivuppgiften poängteras vikten av att bedömningen främst fokuserar på textens 

kommunikativa kvalitet. För det första består varje delaspekt av egenskaper i elevens krönika 

som bidrar till textens kommunikativa kvalitet. Anpassning till texttyp, syfte och tilltänkta 

mottagare kan ske genom val av disposition, textbildning, innehåll och språk. Efter en 

bedömning av varje delaspekt görs det för det andra en avslutande helhetsbedömning där den 

kommunikativa kvaliteten åter fokuseras: Hur väl fungerar krönikan i den angivna kontexten? 

En elevtext som bedömts erhålla betyget E ska fungera efter viss bearbetning medan texter 

som har bedömts uppfylla kraven för betyget C ska vara självbärande och fungerande i 

situationen (Skolverket 2012b:31). 

En del av bedömningsmatrisens delaspekter berör skriftspråksnormer och exempelvis 

användning av skiljetecken. För betyget E behöver eleven i huvudsak följa skriftspråksnormer 

för språkriktighet som exempelvis meningsbyggnad, stavning och skiljetecken. På så sätt 

anses texten bli någorlunda tillgänglig för mottagarna. För betyget C behöver elevens 

språkanvändning vara varierad och delvis välformulerad och stilen vara anpassad till syftet 

genom exempelvis ungdomlig språkanvändning, humoristiska vändningar och läsartilltal 

(Skolverket 2012b:38). För betyget E behöver därför eleven visa en någorlunda korrekt 

skriftspråksanvändning där hantering av bland annat skiljetecken ingår. För betyget C behöver 

språket vara delvis varierat och välformulerat. Skillnaden mellan de två betygsstegen ligger 

därför i att provkonstruktörerna framhåller vikten av en passande stil på språket adekvat för 

en krönika publicerad på en skolas nättidning för betyget C.  

Eftersom fokus läggs på elevlösningens kommunikativa kvalitet är det väsentligt att 

undersöka vilken betydelse skiljeteckenanvändningen har för textens kommunikativa kvalitet. 

Strömquist för som tidigare nämnt (2013) ett resonemang om skiljetecknens betydelse för 

läsbarheten och indirekt den kommunikativa kvaliteten. Strömquist hävdar att skiljetecken är 

oersättliga hjälpmedel för den kommunikativa processen och att skribenten med hjälp av 

dessa visar hur texten ska läsas, uppfattas och förstås (Strömquist 2013:8). Detta resonemang 

kommer jag att återkomma till i resultat- och i diskussionskapitlen.  
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4.2 Skrivuppgifters karaktärer och konsekvenser  
Olika skrivuppgifter ställer olika språkliga krav på elevers skrivande. Tidigare internationell 

forskning om elevers skrivande har visat att elever gärna föredrar att skriva narrativt. 

Narrativt skrivande tenderar att skapa en expressiv eller skönlitterär stil. Språk av expressiv 

sort är dels talspråkligt i formen, dels inte sällan känslopräglat. Medan narrativ textstrategi 

behärskas av de flesta elever visar forskning att argumentende skrivande behärskas av en 

mindre grupp elever (Hertzberg 2006:298). I KAL-materialet, som består av elevtexter 

skrivna i Norge, utvinns kunskap om elevers skrivande där eleverna uppvisar svårigheter att 

frigöra sig från en expressiv, muntlig stil karaktäristiskt för personligt skrivande och att detta 

både gäller svaga och starka skribenter (Hertzberg 2006:301). Hertzberg menar vidare att det 

snarare handlar om att eleverna inte ser ett syfte i att frigöra sig från den narrativa 

textstrategin. Eftersom den undersökta skrivuppgiften syftar till att bli publicerad på elevens 

skolas nättidning och ska handla om en betydelsefull relation till eleven blir både ämne och 

kontext elevnära. Hertzberg hävdar att texter skrivna av ungdomar ämnade för unga läsare 

inbjuder till ett narrativt och expressivt skrivande (Hertzberg 2006:302).  

 

4.3 Språkriktighet i Svenska 1  
I det centrala innehållet för gymnasiekursen Svenska 1 står det att eleverna ska få möjlighet 

att producera texter för kommunikation, lärande och reflektion. Det står även att kursen ska 

behandla språkriktighet, det vill säga vilka språkliga egenskaper och textegenskaper som en 

text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Kursen Svenska 1 ska dessutom behandla 

bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text, citat- och referatteknik samt ge 

eleverna möjlighet att diskutera språkriktighetsfrågor (Skolverket 2011:162). Stora delar av 

det centrala innehållet syftar därför till att eleverna ska utveckla en funktionell 

skriftspråkskompetens, vilket hantering och användning av skiljetecken är en del av. 

5 Metod och material  
Detta avsnitt består dels av en redogörelse för studiens metod, dels av en redogörelse för 

undersökningens material, urval och etiska aspekter. 
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5.1 Metod  
Uppsatsens metod består av en grundlig, språklig analys av undersökningens material. 

Studiens material skrivs inledningsvis in på dator för att kunna fastställa elevernas 

användning av skiljetecken i fråga om sort och frekvens på ett överskådligt sätt. Vid 

sammanställningen tas även hänsyn till elevers eventuella citerande av andra personers texter 

vilket innebär att text som inte är elevens egenproducerade med eventuella tillhörande 

skiljetecken inte kommer att ingå i materialet, eftersom uppsatsen syftar till att utvinna ny 

kunskap om elevers användning av skiljetecken. När sort och frekvens av skiljetecken 

fastställs borträknas även ord från andra skribenter vid uträknandet av antalet ord. 

I uppgiftsbeskrivningen framhålls vikten att redovisa källan vid referering av en text och i 

uppgiftsbeskrivningen refereras krönikan i texthäftet med publikationsställe (en tidning) och 

publikationsdatum på följande vis: tidning, 26.1.2011. Många elever har därför uppgett källan 

i sin krönika på detta sätt. Vid sammanställningen av materialet räknas inga daterings- och 

förkortningspunkter eftersom dessa punkter inte fyller någon textuell eller interpersonell 

funktion. Detsamma gäller i de fall då eleven har angivit datumet med snedstreck. Därför 

kommer snedstreck vid den typen av användning att inte räknas med. 

I nästa steg analyseras de excerperade skiljetecken utifrån korrekthet och inkorrekthet nligt 

Språkrådets Svenska skrivregler (2008) för att kunna fastställa vilken språklig säkerhet 

användningen uppvisar. Eftersom inga exakta regler gäller för kommatering, då användningen 

primärt har ett tydlighetsfokus och handlar om delars mer eller mindre nära förbindelse till 

varandra (Svenska skrivregler 2008:178), kan tolkningen av användningen ge upphov till 

olika uppfattningar om vad som är korrekt och inkorrekt användning. Detta innebär att fall av 

satsradning, som jag bedömer inte påverkar textens kommunikativa kvalitet negativt, kommer 

att analyseras som korrekt användning av kommatecken. Därefter analyseras elevernas 

användning av skiljetecken ur ett resursperspektiv utifrån de två metafunktionella begreppen 

textuell och interpersonell funktion. I uppsatsens resultat- och diskussionsdel kommer 

textutdrag från elevernas texter att göras och dessa utdrag kommer att citeras ordagrant utan 

korrektur.   

 

5.2 Material och urval  
Studiens material består av 30 slumpmässigt utvalda elevtexter skrivna från det nationella 

provet i Svenska 1 från vårterminen 2012. Dessa elevlösningar har kopierats och sedan 

skickats in av skolor till Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 
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vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Denna arbetsgrupp ansvarar för 

att förvara och att sammanställa resultat från inskickade elevtexter. I närmare beskrivning 

består materialet av 15 elevtexter som har tilldelats betyget E och 15 elevtexter som har 

tilldelats betyget C. Faktorn för undersökningen är därför betyg.  

Digital statistik över de nationella provens resultat förs av SIRIS, Skolverkets 

internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem. Den berörda provdelen 

vårterminen 2012 visade att andelen elever som tilldelades betyget E för den skriftliga 

framställningen var 25,5 % medan 21,0 % av eleverna erhöll C (Skolverket 2016). Båda 

betygsgrupperna är således stora vilket av den anledningen stärker valet av dessa två betyg. 

Vid analyserandet av materialet har kön och dator- eller handskrift även sammanställts. 

Antalet flickor som erhöll betyget E var 9 och antalet pojkar som tilldelades betyget E var 6. 

Av de elever som erhöll betyget E skrev 8 för hand och 7 på dator.  Antalet flickor som 

tilldelades betyget C var 12 och 3 pojkar erhöll betyget C. Antalet handskrivna C-texter var 8 

och antalet datorskrivna C-texter var 7.  

 

5.2.1 Etiska aspekter  
Eftersom material från det nationella provet är sekretessbelagt beskrivs enbart den undersökta 

skrivuppgiften med tillhörande bedömningsanvisningar. Texterna publiceras därmed inte i sin 

helhet. Dessutom anonymiseras materialets skribenter genom numrering och betygstilldelning 

(elev 1 i betygsgruppen E ges benämningen E1). Att det nationella provet är sekretessbelagt 

innebär också att elevtexter inte kan presenteras i sin helhet i denna uppsats vilket också 

gäller uppgiftsbeskrivningar, bedömningsanvisningar och den krönika eleverna skulle 

presentera något av. Det innebär att enbart korta stycken från bedömningsanvisningar, 

elevlösningar, uppgiftsbeskrivningar och krönikan i texthäftet kan återges i uppsatsen. I de 

fall resultat- och analysdelen (kapitel 6) innehåller textutdrag från elevlösningarna där eleven 

nämner/refererar till den utomstående krönikans skribent anonymiseras skribenten med ”NN”.   

6 Resultat  
Detta kapitel innehåller en redogörelse för studiens resultat indelad i tre delar. Först 

presenteras vilka skiljetecken som förekommer i materialet och deras frekvens. Därefter följer 

en redogörelse över vilken språklig korrekthet de förekommande skiljetecknen visar. Därtill 

analyseras elevernas skiljeteckenanvändning utifrån ett resursperspektiv. I samband med 
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resultatredovisningen analyseras och jämförs resultaten med vad som framkommit om 

skiljetecken i gymnasietexter och vuxet språk i Gymnasistsvenska (1977) samt Bosätter 

Kindvalls resultat (2012) om elevers skiljeteckenanvändning utifrån språklig korrekthet.    

 

6.1 Förekomst i frekvens 
I detta avsnitt redovisas de skiljetecken som förekommer i elevlösningarna utifrån frekvens. 

Redovisningen inleds med E-gruppens användning av skiljetecken i frekvens för att sedan 

presentera frekvensresultaten för C-gruppens skiljeteckenanvändning.  

 

6.1.1 E-gruppen  
I tabellen 6.1 redovisas de förekommande skiljetecken som framkommer i E-gruppens texter. 

Skiljetecknen är räknade utifrån frekvens per 100 löpord.   Informationen   ’0,2’   betyder   att  

frekvensen för det berörda skiljetecknet är 0,2 per 100 antal ord. En nolla i kolumnen betyder 

att det inte förekommer ett sådant skiljetecken i elevens krönika. Eftersom tabellens storlek 

enbart är adekvat för dokumentformatet i det fall skiljetecknen skrivs i sin symboliska form 

(alltså inte exempelvis kommatecken) markeras de olika skiljeteckens kolumner med dessa 

tecken13. Då det i flera fall kan vara svårt att som läsare att avgöra för vilket skiljetecken som 

menas (exempelvis bindestreck, replikstreck eller tankstreck) ges här en förklaring: I den 

första kolumnen redovisas frekvensen av bindestreck (-), den andra kolumnen av citattecken 

(”),  den  tredje  av  frågetecken  (?),  den  fjärde  av  kolon  (:),  den  femte  av  kommatecken  (,),  den  

sjätte av parentes ((), den sjunde av punkt (.), den åttonde av replikstreck (–), den nionde av 

snedstreck (/), den tionde av tankstreck (–), den elfte av tre punkter (…)  och  den   tolfte   av 

utropstecken (!). I kolumnen näst längst till höger redovisas den totala frekvensen av 

skiljetecken beräknat utifrån varje elevs texts totala antal löpord. I kolumnen längst till höger 

presenteras antalet olika skiljetecken som varje elevlösning består av. Längst ner av tabellens 

spalter redovisas dels medelvärdet för varje skiljetecken i fråga, dels hur många texter 

skiljetecknet förekommer i. För parentes görs ingen distinktion åt vilket håll parentesen pekar 

vilket betyder att båda former av parentestecken räknas under en och samma kolumn.  

 

 

 

                                                        
13 Eftersom replikstreck och tankstreck är lika till formen skrivs dessa ut som replik– och tank– i tabellen.  
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Tabell 6.1 Frekvens av skiljetecken per 100 löpord. E-gruppen   

Elev - ” ? : , ( . replik– tank– … ! Totalt Antal 
olika 

 

E1 0,2 1,1 0,5 0,4 5,2 1,1 4,3 0 0 0,2 0 12,7 8  

E2 0 1,9 0 0 2,9 0 8,1 0 0 0 0 13,2 3  

E3 0 1,5 0 0 3,9 0 5,4 0 0 0,2 0 11,1 4  

E4 0 1,8 0,3 0 4,7 0 5,0 0 0 0 0 11,9 4  

E5 0 0,4 0,4 0 2,5 0 5,6 0 0 0,4 0,4 9,6 6  

E6 0 0,2 0 0 2,1 0,2 4,4 0 0 0 0 7,3 4  

E7 0 0,5 0 0 0,2 0 6,1 0 0 0 0 6,9 3  

E8 0 0,7 0,4 0 1,9 0,7 6,6 0 0 0,4 0 10,7 6  

E9 0 0,5 0,9 0 3,5 0 4,0 0 0 0,2 0 9,1 5  

E10 0 0,7 0 0,2 2,8 0 5,6 0 0 0,2 0,2 9,7 6  

E11 0 2,5 0,6 0,3 4,4 0 5,0 0 0 0,3 0 13,1 6  

E12 0 0,7 0 0 1,2 0 7,1 0 0 0,2 0 9,2 4  

E13 0 0 0 0 2,9 0 2,5 0 0,2 0,8 0 6,3 4  

E14 0 0,8 0 0,2 2,3 0 4,7 0 0 0,2 0 8,2 5  

E15 0 0 0 0,3 1,7 0 4,5 0,3 0 0 0 6,8 4  

Medelvärde 0,01 0,9 0,2 0,09 2,8 0,1 5,3 0,02 0,01 0,2 0,04 9,7 4,8  

Förekomst 1 13 6 5 15 3 15 1 1 10 2    

               

 

Som framgår i tabell 6.1 förekommer 11 olika skiljetecken minst 1 gång i materialet. 

Kommatecken och punkt förekommer i alla av E-gruppens elevtexter. Frekvensen för 

kommatecknet är 0,2–5,2 per 100 löpord. En beräkning av alla texters kommatering-frekvens 

ger medelvärdet 2,8. En del krönikor innehåller således en låg frekvens av kommatecken 

medan andra elevtexter uppvisar en högre frekvens av kommatecken. Spannet av frekvens för 

punkt ligger mellan 4,0 och 8,1. Medelvärdet för punkt räknat på alla elevtexter är 5,3 vilket 

innebär att punkt är det skiljetecken som har den högsta frekvensen av alla förekommande 

skiljetecken i detta material.  

Citattecken är ett vanligt förekommande skiljetecken då 13 av 15 elevlösningar består av 

minst 2 citattecken eller fler. Ett annat skiljetecken som är vanligt förekommande är tre 

punkter. Eftersom uppgiftsbeskrivningen uppmanade eleverna att skriva av den rubrik som 

gavs i beskrivningen, vilken innehöll tre punkter, är det en möjlig förklaring av resultatet. 

Därefter visar tabellen att frågetecken förekommer i 6 texter, kolon i 5 elevlösningar och i 3 

texter förekommer parentes. Minst vanligt förekommande skiljetecken är utropstecken (2 

texter) samt bindestreck (1 text), tankstreck (1 text) och replikstreck (1 text).  

Antalet olika skiljetecken i varje elevlösning är mellan 3 och 8. Typvärdet och 

medianvärdet är 4, medan medelvärdet är 4,8. I den totala uträkningen av antalet skiljetecken 
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per 100 löpord i varje text är spannet mellan 6,8 och 12,9. Medelvärdet är 9,7 skiljetecken per 

100 löpord.  

 

6.1.2 C-gruppen  
I tabell 6.2 redovisas de förekommande skiljetecken som framkommer i C-gruppens texter. 

 

Tabell 6.2 Frekvens av skiljetecken per 100 löpord. C-gruppen 

Elev - ” ? : , ( . replik– / tal– … ! Totalt Antal 
olika 

C1 0 2,1 0,3 0 3,1 0 5,6 0 0 0 0 0 11,1 4 

C2 0 0,9 0 0 3,4 0 5,5 0 0 0 0 0,2 10,0 4 

C3 0 1,0 0 0 2,6 0 6,6 0 0 0 0 0 10,2 3 

C4 0 1,3 0,3 0,3 1,3 0 4,2 0 0 0 0,2 0 7,7 6 

C5 0,3 1,1 0,3 1,1 1,4 0 3,1 0 0 2,2 0 0,6 10,0 8 

C6 0 0,5 0,2 0 4,0 0 7,4 0,2 0 0 0 0,2 12,6 6 

C7 0 0 0 0 8,9 0,4 5,9 0 0 0 0 0 15,1 3 

C8 0 1,9 0,7 0 1,7 1,0 4,1 0 0 0 0 0 9,5 5 

C9 0 0.8 0,2 0 4,9 0,4 3,0 0 0,2 0 0,2 0 9,7 7 

C10 0 0,4 0 0 2,7 0 4,1 0 0,2 0 0 0 7,3 4 

C11 0 1,3 0 0,2 4,3 0 4,3 0 0,3 0,7 0,5 0 11,6 7 

C12 0 1,1 0,5 0 3,9 0 3,9 0,2 0,2 0 0,4 0 10,1 7 

C13 0 1,0 0,5 0 3,2 0 3,4 0 0 0 0,2 0,5 8,9 7 

C14 0 1,1 0 0,3 6,5 1,1 5,1 0 0 0 0 0 13,2 5 

C15 0 2,3 0 0 3,4 1,5 5,0 0,4 0 0 0,4 1,1 14,1 7 

Medelvärde 0,02 1,1 0,2 0,1 3,7 0,3 4,7 0,05 0,06 0,2 0,1 0,2 10,7 5, 5 

Förekomst 1 14 8 4 15 5 15 3 4 2 6 5   

 

 

I det totala materialet för C-texter förekommer 12 olika skiljetecken minst 1 gång i materialet. 

Kommatecken och punkt förekommer i varje elevlösning. Frekvensen för punkt ligger på ett 

spann mellan 3 och 8,9 och medelvärdet är 4,7 per 100 löpord. Det innebär att punkt har den 

högsta frekvensen av de förekomna skiljetecknen. För kommatecknet är frekvensspannet 1,3–

8,9 vilket vid en uträkning av alla C-texter ger medelvärdet 3,7.  

Ytterligare är citattecken ett vanligt förekommande skiljetecken i texterna då enbart 1 av 

elevlösningarna (C7) inte innehåller något citattecken. Därefter förekommer frågetecken 

minst 1 gång i 8 krönikor. Tre punkter förekommer minst 1 gång i 6 av elevtexterna. Parentes 

och utropstecken förekommer i 5 elevlösningar, kolon och snedstreck i 4, replikstreck i 3 

krönikor, talstreck i 2 texter samt bindestreck i 1 av elevtexterna.  
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Antalet olika skiljetecken i varje elevtext är mellan 3–8. Medianvärdet är 5, typvärdet 7 

och medelvärdet är 5, 5. Den totala frekvensen av antalet använda skiljetecken per 100 löpord 

i varje elevlösning är 7,3–15,1. Medelvärdet är 10,7 per 100 löpord.  

 

6.1.3 Jämförelse mellan betygsgrupperna och med tidigare forskning  
Resultaten av E- och C-texternas användning av skiljetecken visar att det vanligaste 

skiljetecknet är punkt för båda grupper och att E-texterna har en högre frekvens per 100 

löpord (5,3 för E-gruppen, 4,7 för C-gruppen). I C-texterna är däremot kommatecknet mer 

vanligt förekommande jämfört med E-texterna (medelvärdet för C-gruppen är 3,7 och 2,8 för 

E-gruppen). Dessutom består några av C-texterna av en mycket hög frekvens av kommatering 

(C7: 8,9, C14: 6,5). Vidare uppvisar en del elever (E7, E12, E15, C4, C5 och C8) en mycket 

låg frekvens av kommatecken. Denna bild bekräftas av Wahlqvists studie (2012). Wahlqvist 

relaterar till andra undersökningar där liknande resultat har kunnat fastställas och där en 

tänkbar förklaring till resultatet anses vara kommatecknets nutida huvudfunktion av att vara 

tydlighetsmarkerande (Wahlqvist 2012:23 f.). Att det inte finns några exakta regler för varför, 

hur och när kommatering är nödvändig och höjer en texts kommunikativa kvalitet kan därför 

innebära en svår balansgång för elever: När är det lämpligt att kommatera och när är det inte 

det? Istället för att testa sig fram och våga misslyckas kan en icke-användning möjligen 

kännas som ett tryggare val att välja som skribent.  

Angående den totala frekvensen av använda skiljetecken visar C-texterna sig ha en högre 

frekvens jämfört med E-texterna (medelvärde för C-texterna: 10,7 och för E-texterna: 9,7). 

Detta resultat innebär med andra ord att eleverna som erhöll betyget C tenderade att använda 

skiljetecken i en högre utsträckning jämfört med eleverna som tilldelades betyget E. C-

texterna bestod även generellt av flera olika skiljetecken och en högre frekvens av 

kommatering.  

Resultat av gymnasieelevers skrivande från 1970-talet presenteras i Gymnasistsvenska 

(Hultman & Westman 1977). Sammanställningen har delats in i grupper efter betygen 1–5. 

Med en utgångspunkt att betyget 1 motsvarar dagens E och att betyget 3 motsvarar dagens C 

visar det sig att betyg 1-gruppen har en frekvens på 6,0 punkter per 100 löpord. I detta 

material har motsvarande texter en frekvens på 5,3. Betyg 3-gruppen har en frekvens på 5,5 

punkter (1977:225) medan C-texterna har 4,7. En lägre frekvens av punktanvändning kan 

därför ses som ett utmärkande drag för de texter med det högre betyget. I en vidare mening 

visar resultaten av eleverna som erhöll C visar prov på en mer avancerad syntax i form av 
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längre meningar och meningar som sammanbinds med kommatering.  

Kommateringsfrekvensen för betyg 1-gruppen är 3,7 per 100 löpord (E-texterna: 2, 8). 

Betyg 3-gruppens kommateringsfrekvens är 4, 6 (1977:225) (C-texterna: 3, 7). Dessa siffror 

visar att en högre frekvens av kommatecken verkar gynnsamt för ett högre betyg och att de 

gymnasietexter som undersöktes på 1970-talet generellt innehöll en högre grad av 

kommatering. Ytterligare fakta som framkommer från Hultman och Westmans 

resultatredovisning är att användningen av skiljetecken i stora drag används i en högre 

utsträckning ju högre betyg texten tilldelats (1977:225). Man kan därför fastställa att 

användningen av skiljetecken har betydelse och att den faktiskt bidrar till betygsättningen.  

I redogörelsen för gymnasisternas skiljeteckenanvändning framkommer det alltså att 

gymnasieeleverna tycks erhålla ett högre betyg ju lägre frekvens av punktanvändning eleven 

uppvisar. Detta visar sig även gälla användningen av kolon. I undersökningen jämförs 

resultaten med vad som framkommit om användning av skiljetecken i så kallade vuxentexter 

(broschyrer, tidningstexter, läroböcker och debattartiklar). Varken mindre sällan användning 

av punkt eller kolon kan ges stöd till resultaten för gymnasieelevernas texter. Enbart 

debattartiklarna har färre punkter och även längre grafiska meningar, än de elevtexter som 

tilldelats det högsta betyget. Totalt är frekvensen av punkttäthet högre i vuxentexterna jämfört 

med gymnasisttexterna. Genomsnittligt består brukstexterna av fler kolon än 

gymnasieelevernas texter. Därav finns det inget som säger att lärare bör uppmuntra elever att 

använda punkt och kolon mer sällan i syftet att närma sig ett mer vuxet språk (1977:225).  

Gymnasietexterna och vuxentexterna uppvisar ungefär densamma totala frekvensen av 

skiljetecken. Bortsett från användningen av punkt visar materialet att gymnasisterna använder 

fler skiljetecken vilket inte är helt ologiskt då deras meningar är längre. Något som ytterligare 

skiljer skrivgrupperna åt är att gymnasietexterna har en betydligt högre frekvens av 

kommatecken. Detta kan delvis bero på att användningen av tankstreck i vuxentexterna är 

mycket mer vanligt än i gymnasietexterna. Likande tendens framkommer i användningen av 

kolon då vuxentexterna visar en mer varierad behärskning i vilka olika kontexter kolon kan 

användas (1977:226).  

 

6.2 Korrekt och inkorrekt användning 
 I detta avsnitt redovisas vilken språklig korrekthet elevernas skiljeteckenanvändning visar. 

Resultatredovisningen inleds med E-gruppen och därefter följer C-gruppens resultat.  
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6.2.1 E-gruppen   
Tabell 6.3 visar att den korrekta användningen av skiljetecken per 100 löpord för E-gruppen 

generellt är hög. 5 av elevtexterna består enbart av korrekt användning av skiljetecken. Den 

högsta fel-användningen är 0,6 per 100 löpord (E2 och E11). Därefter består 1 elevlösning av 

0,5 inkorrekt skiljeteckenanvändning per 100 löpord, 3 av texterna av 0,4, 3 andra krönikor 

består av 0,3 inkorrekt skiljeteckenanvändning per 100 löpord och 1 elevlösning har 0,2 

inkorrekt skiljetecken per 100 löpord. Detta resultat innebär att E-gruppens medelvärde för 

korrekt skiljeteckenanvändning är 9,5 per 100 löpord och medelvärdet för inkorrekt 

användning av skiljetecken per 100 löpord är 0,3.  

 

Tabell 6.3 Korrekt och inkorrekt användning av skiljetecken per 100 löpord. E-texter  
 

Elev Korrekt Inkorrekt Totalt 
E1 12,3 0,5 72 
E2 12,3 0,6 40 
E3 10,6 0,3 32 
E4 11,6 0,3 40 
E5 9,2 0,4 50 
E6 7,3 0 35 
E7 6,9 0 29 
E8 10,4 0,4 29 
E9 9,1 0 39 
E10 9,7 0 52 
E11 12,5 0,6 42 
E12 9,2 0 53 
E13 5,9 0,4 31 
E14 8,0 0,2 42 
E15 6,8 0,3 25 

Medelvärde 9,5 0,3  
 

Resultatet visar följaktligen att E-gruppens användning av de skiljetecken som förekommer i 

materialet håller en mycket hög språklig korrekthet. Vid en djupare analys förefaller den 

språkliga säkerheten inte vara så säker som dessa siffror visar då det i flera fall rör sig om en 

inkorrekt skiljeteckenanvändning i form av en utebliven sådan: ”Detta   ses   som   en   väldigt  

dålig upplevelse vissa kallar det till och med för drog.”   (E4),   ”Det   behöver   inte   vara   en  

förälder det kan vara en syster […]”,  ”Min pappa vi gnabbas alltid lite […]”   (E6) och  ”Ett  

djur får dig ofta att känna dig väldigt trygg  särskilt  en  hund”  (E14).  Dessa exempel visar fall 

av utebliven kommatering.  
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Ett särskilt textparti som ofta saknar nödvändig skiljeteckenanvändning i materialet är efter 

citat från den utomstående krönikan. I fall där eleven exempelvis citerar ett utdrag från 

krönikan och sedan påbörjar en ny syntaktisk mening saknar dessa satser vid flera tillfällen en 

gränsmarkering i form av en punkt eller annan lösning: ”’Citat’  skriver NN (tidning datum) i 

den texten  syftar  […]”  (E6)  och  ”’Citat’  de  var  nog  de  som  […]”  (E13).   

Eftersom beräkningen enbart tar hänsyn till de skiljetecken som förekommer i 

elevtexterna, och alltså inte till de som saknas, blir resultaten en aning missvisande. Eleverna 

verkar därför i stora generella drag visa en hög språkligt korrekt skiljeteckenanvändning, men 

i flera fall saknar texterna nödvändiga skiljetecken för att kunna uppfylla en vedertagen 

språkriktighet och bidra till textens läsbarhet i positiv bemärkelse. Något som ytterligare kan 

vara en förklaring av resultatet är att E-gruppen i högre utsträckning jämfört med C-gruppen 

använder ett lägre antal olika skiljetecken (se 6.1.3). En elev som har tilldelats E känner 

möjligen att hen behärskar reglerna för punkt, komma- och citattecken och använder sig av 

dessa i en relativt hög grad, samtidigt som hen inte använder andra skiljetecken som 

exempelvis tankstreck och kolon som är mindre vanligt förekommande skiljetecken i texterna. 

Mönstret att hålla sig till färre olika sorters skiljetecken och gärna med en relativt hög 

frekvens är således något som utmärker E-gruppens skiljeteckenanvändning.  

 

6.2.2 C-gruppen 
Som framgår av tabell 6.4 består C-texterna av en skiljeteckenanvändning som generellt 

håller en hög grad av språklig korrekthet. 2 av elevlösningarna består enbart av korrekt 

användning av skiljetecken. Den krönika som består av den högsta fel-användningen 

innehåller 1,1 inkorrekt skiljetecken per 100 löpord (C5). 1 krönika består av 1 inkorrekt 

skiljeteckenanvändning per 100 löpord, medan 1 elevlösning innehåller 0,7 inkorrekt 

skiljetecken per 100 löpord. 2 krönikor innehåller 0,4 inkorrekt skiljetecken per 100 löpord 

och 2 andra elevlösningar har 0,3 inkorrekt skiljeteckenanvändning per 100 löpord. 

Resterande 5 texter består av 0,2 inkorrekt skiljeteckenanvändning per 100 löpord. Resultatet 

betyder att medelvärdet för korrekt användning av skiljetecken för C-gruppen är 10,3 och för 

inkorrekt skiljeteckenanvändning är 0,4.  
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Tabell 6.4 Korrekt och inkorrekt användning av skiljetecken per 100 löpord. C-texter   
 

Elev Korrekt Inkorrekt Totalt 
C1 10,8 0,3 32 
C2 9,6 0,4 47 
C3 10,2 0 59 
C4 7,5 0,2 46 
C5 8,9 1,1 36 
C6 12,4 0,2 53 
C7 14,9 0,2 70 
C8 8,8 0,7 39 
C9 8,4 1,0 45 

C10 6,6 0,7 41 
C11 11,3 0,2 69 
C12 9,7 0,4 57 
C13 8,6 0,2 36 
C14 12,9 0,3 47 
C15 14,3 0 37 

Medelvärde 10,3 0,4  
 
Denna höga grad av korrekt användning kan, precis som för E-texterna, delvis relateras till 

förklaringen av utebliven skiljeteckenanvändning:   ”Lite senare, närmare bestämt den 12 

November  skulle  jag  och  min  pappa  […]”  (C3),  ”Strävan  efter  att  alltid ha någon vid sin sida 

finns  alltid  där  inte  minst  under  barndomen.”  (C4),  ”Då  kan  jag  relatera  till  NN:s  krönika  […]  

’citat’”   Det   är   exakt   likadant   när   man   har   syskon   […]”   (C10).   I 2 av exemplen saknas 

kommatering och i det sista en punkt efter ett citat.  

Något som utmärker C-gruppens användning av skiljetecken är att fler elever i C-gruppen 

än i E-gruppen bryter mot den uppmaning som ges i skrivuppgiftens uppgiftsbeskrivning om 

att skriva av den rubrik som föreslås. Flera elever i C-gruppen har vidare använt en punkt 

efter rubriken, vilket är inkorrekt då rubriker inte avslutas med punkt (Svenska skrivregler 

2008:173).  

Något som ytterligare kan förklara resultaten, för både E- och C-gruppen, är min tolkning 

av kommateringsanvändningen. Eftersom satsradningar med kommatecken inte på förhand 

har analyserats som inkorrekt har flera fall av sådana konstruktioner bedömts som korrekt 

användning: ”Jag  vet  att  alla  syskon  inte  har  en  så  stark  relation  till  varandra,  det  är  olika  för  

alla.”  (E10),  ”Jag  hade  själv  en  hund  förut,  hon  hette  Molly.”  (E15),”Jag  tror  det  var  ödet,  han 

hade   gjort   sitt   jobb.”   (C6),   ”Det   är   något   som   är   så speciellt med min släkt, vi är väldigt 

många   […]”   (C9)   och   ”Det   är   exakt   likadant   när   man   har   syskon,   vissa   ser   det   som   en  

självklarhet  att  […]”  (C10).  
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Enbart i de fall kommateringen bidrar till att hota läsbarheten bedöms användningen som 

inkorrekt:  ”Att ha en bra relation till någon i familjen är väldigt viktigt, när man hamnar i en 

situation då hon/han är den enda som kan förstå och sätta sig in i situationen man är i.” (C10) 

och  ”För  mig  är  inget  liv  utan  vänner,  värt.”  (C11).   

  

6.2.3 Jämförelse mellan betygsgrupperna och med tidigare forskning   
Sammanfattningsvis visar resultaten att både E- och C-texterna består av en mycket hög grad 

av språkligt korrekt användning av skiljetecken. Eleverna som tilldelats E visar generellt en 

viss lägre frekvens av inkorrekt användning av skiljetecken (0,3 för E-gruppen och 0,4 för C-

gruppen). Vid en kortare anblick framkommer således stora likheter i graden av uppvisad 

språklig korrekthet. Det kan finnas flera möjliga förklaringar till den höga andelen korrekt 

användning: För det första räknas inte utebliven användning av skiljetecken, som är ett vanligt 

förekommande fenomen i båda betygsgrupper, med i sammanställningen. För det andra består 

skiljeteckenanvändningen för E-gruppen av en låg frekvens av olika använda skiljetecken. 

Istället för att använda en rad olika skiljetecken tenderar dessa skribenter att snarare använda 

relativt få och i en relativt hög grad. För det tredje har exempelvis satsradningar med 

kommatecken bedömts som korrekta i de fall de inte hotat läsbarheten. 

Jämfört med de resultat som redovisas i Bosäter Kindvalls uppsats (2012) och denna 

undersökning visar båda studier att eleverna generellt håller en hög språklig korrekthet i 

skiljeteckenanvändningen. För eleverna i årskurs 9 stiger den språkliga korrektheten ju högre 

betyg man tilldelats på det nationella provet (från IG-texternas 68, 2 % till MVG-texternas 93 

%). Gymnasieelevernas användning av skiljetecken visar även en jämn upptrappning av 

korrekt användning av skiljetecken ju högre betyg texten erhållit (Bosäter Kindvall 2012:14 

ff.). Att den korrekta användningen av skiljetecken ökar ju högre betyg texten tilldelats kan å 

ena sidan bekräftas på C-gruppens medelvärde för korrekt skiljeteckenanvändning är 10,3 per 

100 löpord och 9,5 för E-gruppen. Å andra sidan uppvisar E-gruppen generellt en lägre 

frekvens av inkorrekt användning av skiljetecken (0,3 för E-gruppen, 0,4 för C-gruppen).  

Eftersom fler elever i C-gruppen inte använder den rubrik som anges i 

uppgiftsbeskrivningen, och till och med i flera fall avslutar rubriken med punkt, kan man 

fråga sig om skribenterna som erhöll ett C kände sig friare och modigare vid provtillfället att 

inte följa den angivna rubriken. Var dessa elever mer benägna att trotsa små språkliga 

uppgiftsanvisningar?  

I undersökningen om gymnasieelevers skrivande fann Hultman och Westman att den 
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vanligaste feltypen av skiljeteckenanvändningen var inkorrekt kommentering (35 % av det 

totala antalet fel). Därefter var utelämnad punkt det näst vanligaste skiljeteckensfelet (19 %) 

följt av inkorrekt utsatt punkt, inte sällan framför underordnad sats (13 %). I de exempel som 

ges ovan, och utifrån min kvalitativa uppfattning, framkommer liknande tendenser i detta 

material då utebliven eller inkorrekt kommatering och utebliven punkt tillhör de vanligaste 

inkorrekta fallen av skiljeteckenanvändning.  

Hultman och Westmans samlade uppfattning är att gymnasieeleverna generellt inte har en 

godtagbar säker användning av skiljetecken och att den  i  flera  fall  ”[…]  måste  betecknas som 

kaotisk”   (1977:232   f.). Dessa formuleringar kan inte anses passande för att beskriva denna 

uppsats resultat då resultatredovisningen har kunnat visa en generellt hög språklig korrekt 

användning av skiljetecken i båda betygsgrupper. Hultman och Westmans påpekande kan 

möjligtvis påverkas av ett starkt bristperspektiv, och en föråldrad syn på skiljetecknens 

funktioner genom att exempelvis betrakta alla former av satsradning med kommatecken som 

inkorrekt användning.  

Att C-gruppen generellt använder sig av flera olika skiljetecken och att den språkliga 

inkorrektheten generellt var högre än E-gruppens inkorrekta skiljeteckenanvändning kan 

relateras till språkutveckling och individuella och sociala skillnader i hur man är som 

”språkande  varelse”. Eftersom språkutveckling innebär en ökad grad av en alltmer avancerad 

språkanvändning är en naturlig följd att fler språkliga fel görs. Om en individ däremot 

stagnerar i sin språkutveckling och enbart använder ett språk som personen behärskar betyder 

det att riskerna för språkliga fel minskar. Materialets skribenter, elever, befinner sig i en ålder 

där skolspråk och språkutveckling över huvud taget är under utveckling. Att ta steget in i ett 

mer avancerat språkbruk, vilket betyder en   ökad   ”möjlighet”   att   uttrycka   sig   inkorrekt  

språkligt, ska därför ses som en naturlig och positiv del i språkutvecklingen, menar jag.   

 

6.3 Användning av skiljetecken utifrån ett resursperspektiv 
I den här delen av resultatredovisningen redovisas och analyseras elevernas användning av 

skiljetecken utifrån ett resursperspektiv (Franker 2013:798 f.). För generaliseringsbara resultat 

vilar analysens antaganden och slutsatser på den systemisk-funktionella grammatikens 

utgångspunkter och närmare utifrån de två begreppen textuell och interpersonell funktion.  
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6.3.1 Textuell funktion  
Hur används de förekomna skiljetecknen som en resurs för att fungera textuellt? Utifrån en 

lexikogrammatisk synvinkel och närmare en syntaktisk sådan (Hellspong & Ledin 1997:75) 

sker indelningen av meningar utifrån olika principer. I flera fall används punkt för att 

strukturera textens innehåll grafiskt och i flera fall används punkt syntaktiskt. En grafisk 

konstruktion kan exempelvis vara ett innehåll bestående  av  fler  än  en  makrosyntagm:  ”Det  är  

klart att djur har en stor betydelse för människan, jag älskar mina katter och min hund, men 

relationen till djur kommer inte i närheten av relationen till ens föräldrar som man växt upp 

med.” (E1) och ”Det  är  så  otroligt  skönt  att  alltid  veta  att  jag  kan  vända  mig  till  dem  när  som  

helst,   jag   behöver   aldrig   tveka   innan   jag   går   till   dem.”   (C9).  Dessa grafiska konstruktioner 

visar sig också i form av ofullständiga huvudsatser (1997:77): ”Utan  några  effekter  och  så.”  

(E2), ”Alltid  ensam,  alltid  retad  som  alltid  mådde  dåligt.”  (C6).   

Denna varierande indelning av meningar är något Dahl resonerar kring i sin forskning 

(2015:167 ff.). Även Ledin resonerar kring detta fenomen och kan bekräfta denna varierande 

användning i sin studie. Vidare hävdar Ledin att meningsindelningen hos elever snarare är 

textuellt motiverad än syntaktisk (Ledin 1998:5). Vid en analys av materialet kan jag 

konstatera att skiljeteckenanvändningen nyttjas på ett sätt som anses mest passande för den 

språkliga kontexten. Hör exempelvis innehållet av en huvudsats ihop med den nästkommande 

huvudsatsen finns en möjlighet att kommatera för att uppnå ett högre avkodningstempo och 

för att markera att innehållet bör ses som nära förbundet till varandra. Eleverna kan dessutom 

använda punkt för att, i motsats till kommateckenvändningen, sänka tempot i läsningen. Det 

är då tänkbart att eleven vill sänka tempot för att möjliggöra ett starkare eftertryck: ”Min  

mamma betyder allt för mig och jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan henne. Jag älskar 

henne.” (C1),   ”Men jag vet att Cirrus alltid kommer att förbli min bästa vän. Även efter 

döden.” (C7) och ”Man  byter   inte  ut  sin bästa vän och det är precis vad han är för mig. En 

bästa  vän.” (E8). Jag menar att eleverna har använt sig av punkt som en eftertrycksförstärkare 

och för att markera utsagans tyngd och allvar. Jämför exempelvis:  ”Jag  älskar  dig.”  med: ”Jag 

älskar   dig!”.   Jag   vill hävda att båda varianter möjliggör en emfas på sitt sätt. Punkten 

inbegriper ett allvar, att: jag älskar verkligen dig medan utropstecknet möjliggör en mer 

uttalad expressivitet där skribentens känslor till påståendet framkommer.   

Elevtexterna består vidare av både höger- och vänstertunga meningar: ”Musik   finns   runt  

omkring oss varje dag.”  (C14)  och  ”Vad  som  kan  tyckas  vara  trams  i  omgivningens  blick  kan  

vara  […]”  (E4). Därmed består meningarna också av varierande  fundamentsinnehåll:  ”Om jag 

skulle välja att rädda min hund eller mamma ur ett brinnande hus […]”   (E7)  och  ”Efter  ett  
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litet tag […]”   (C6). I några fall har långa fundament markerats med kommatecken, vilket 

innebär att användningen nyttjar den gränsmarkerande funktionen (Dahl 2015:46) genom att 

särskilja de grammatiska leden och  även  för  en  pausmarkör:  ”I  samband  med  att  poppen  blev  

större på 90-talet,  växte  också  poppen  inom  mig.”  (C2)  och  ”Eftersom  han  dog  när  jag  var  sex  

år gammal, har jag endast   mycket   vaga   minnen   av   honom.”   (C7).   Flera fall då språkliga 

element består av påhängande led såsom nominalfraser eller bisatser markeras dessa med 

kommatecken i form av ett förklarande/vidareutvecklande påhäng: ”Men  efter  ett  par  veckor  

så blev han som en  normal  katt,  en  väldigt  stor  normal  katt.” (E11) och ”Det  finns  ingenting  

bättre  än  att  ha  en  syster,  en  syster  som  alltid  finns  där  vid  ens  sida.” (C13).  

Elevernas olika textbindningar visar även att skiljetecken spelar en betydande roll för 

innehållet och att användningen av skiljetecken bidrar till texternas tempon, emfaser och 

rytmer. I flera fall visar det sig att eleverna kommaterar en form av additiva 

konnektivbindningar (1997:88) där det efterkommande ledet markeras med ett kommatecken: 

”Det  har  varit  i  princip  samma  sak  med  mormor,  lite  krångligare  bara.”  (E1),  ”Ibland  finner  

man sig i de dagarna med syskonbråk och kaos, då kan tankarna vandra iväg och börja tänka 

sig  ett  liv  utan  syskon.”  (C4) och ”Jag  är  den  som  ger  honom  mat,  och  leker  ’gömma  godis’  

med honom.”  (E3).  Att bilda additiva konnektivbindningar med hjälp av kommatecken menar 

jag möjliggör en vidareutveckling av den nyss föregångna uttryckta utsagan. Finala 

konnektivbindningar visar också att eleverna har nyttjat skiljetecknens gränsmarkerande och 

prosodiska funktioner:  ”Vi  brukade  leka  i  trädgården,  jag  kastade  en  fotboll,  som  hon  sedan  

sprang efter, grep tag i med både alla sina fyra tassar, och sitt gap, för att sedan rulla någon 

halvmeter  […]”  (C7)  och  ”jag vet inte vad för något man kan kalla dem, det finns säkert en 

massa  namn,  men  för  att  slippa  det  usla  språket  […]”  (C11). Enstaka ord kan också fungera 

som konnektiver såsom exempelvis adverbet därför och konjunktionen men (1997:88). I 

materialet förekommer exempel då skiljeteckenanvändningen har nyttjats för att skapa en 

passande prosodi i läsningens flöde vid sådana konnektiver: ”[…]  jag kan själv inte välja vem 

jag ska är viktigast i mitt liv14, därför väljer jag dem som gav mig möjligheten att leva […]”  

(E13)  och  ”Dagen  kan  ha  varit  helt  värdelös,  men  det  räcker  med  att  jag  sätter  på  en  låt  […]”  

(C14). Jag hävdar att dessa indelningar fyller en gränsmarkerande funktion eftersom de 

grammatiska strukturerna hålls isär (Dahl 2015:46) och att skiljeteckenanvändningen 

dessutom skapar prosodiska mönster där läsningens tempo växlas samt utgör en retorisk paus- 

och uppmärksamhetsmarkör.  

                                                        
14 Inkorrekt grammatisk konstruktion.  
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Angående texternas kompositionella strukturer visar skiljeteckenanvändningen att den 

fyller flera funktioner. Dels framkommer ett återkommande textmönster (1997:97) i 

materialet där flera elevers krönikor består av en avslutande argumentationsdel. Trots att 

skrivuppgiften inte uttryckligen kräver att eleven ska argumentera för sina förklaringar, 

presentationer eller redogörelser finns en tendens hos eleverna att avsluta texten genom en 

argumenterande språkhandling (1997:167). Detta medför att konnektivbindningen möjligen 

blir kausal eller final och att kompositionen, och närmare textmönstret, innehåller ett 

argumenterande avslut15:  ”Med  det  vill  jag  säga  att  det  inte  handlar  om  vem/vad  det  är  man  

värdesätter   utan   det   är   relationen  man   har   till   saken   som   avgör   hur  man   värdesätter   den.”  

(C10).  

Då uppmaningar, som de flesta av de förekomna argumenten inbegriper, pekar framåt 

(1997:174) fungerar innehållet som en slutreplik av elevens resonemang och möjligen som en 

inledande uppmaning till vidare meningsutbyten och kommentarsverksamhet inom det 

tilltänkta  mediet:  ”Tänk  på  era  vänner,  hur  mycket  ni  ställer upp för dem eller hur mycket ni 

faktiskt lyssnar på deras problem, åsikter eller lyckliga stunder. Hur mycket bryr ni er? 

Förhoppningsvis   tillräckligt  mycket   för  att  behålla  er  vänskap.”   (C12),  ”Så  en  grej   som   jag  

uppmanar folk till är att skaffa barn som är i nära ålder så att alla kan få ha en sjukt bra syster 

som jag har! Eller kanske inte en syster men i alla fall ett syskon. Så kom igen nu där hemma, 

go   for   it!”   (C13)  och  ”Nu  är  det   bara   att   ge   tillbaka   lite  och  visa  hur  mycket  vi   uppskattar  

dem!”  (C15).   

Vid  sidan  av  denna  argumenterande  textmönsterstil  framkommer  expressiva  avslut:  ”Även  

fast jag har det mycket bättre idag känner jag fortfarande samma känsla när jag lyssnar på 

musik  och  mina  favorit  låtar,  jag  mår  bättre  helt  enkelt!”  (C2).   

Materialet visar även att eleverna har använt sig av en form av emfatisk disposition genom 

att positionera textens kärna, det som är särskilt viktigt, antingen som för C6 i rubriken eller i 

början  av  krönikan:  ”Inget  liv  utan  hundar!”  (C6)  och  ”Min  syster!  Min yngre syster betyder 

allt för mig. Hon finns alltid där för mig, liksom jag alltid försöker finnas där för henne. Hon 

är den viktigaste personen i mitt liv, och den relationen som jag har till henne är den 

viktigaste  personen  i  mitt  liv.”  (E10). Något som utmärker två krönikor, vars tema är liknande 

(systerrelation), är att deras textmönster inleds med ett förklarande avsnitt för att sedan 

avslutas  med  ett  uppmanande  textparti:  ”Jag  som  har  en  stark  relation  till  min  syster  vill  råda  

er som läser det här, och inte har så bra kontakt eller relation till sitt syskon, att ändra på det. 

                                                        
15 Därför inbegriper detta resonemang en blandning av den textuella och interpersonella funktionen. 
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[…]  Jag  tycker  att  alla  människor  borde  få  uppleva  denna  fantastiska  relation.”  (E10)  och  ” Så 

en grej som jag uppmanar folk till är att skaffa barn som är nära i ålder så att alla kan få ha en 

sjukt  bra  syster  som  jag  har!  […]  Så  kom  ingen  nu  där  hemma,  go  for  it!”  (C13).   

Krönikornas innehåll av metatext (1997:101) rör dessutom det krav som ges i 

skrivuppgiften om att presentera något från en utomstående krönika och i samband med det 

källhänvisa till denna krönika. I de flesta fall uttrycks detta på följande vis:  ”  Som  NN  skriver  

i sin krönika ’citat’”   […]   (E11),   ”I   krönikan   […]   av   NN,   publicerad i   […],   beskriver  

krönikören  […]”,  ”Jag  citerar  NN:  ’citat.’”  (E10),  ”Då  kan  jag  relatera  till  […]  där  hon  skriver  

’[…]’”  (C10) och ”Jag  citerar  […]”  (C12).  Vid sidan om den rent lexikala användningen av 

metatext fyller användningen av skiljetecken – i det här fallet citattecken och kolon – en 

gränsmarkerande funktion (Dahl 2015:46) för att kontextuellt markera att den kommande 

yttringen är en annan persons utsaga. Detta menar jag bidrar till texternas kommunikativa 

kvalitet i en positiv bemärkelse då skiljeteckenanvändningen förtydligar och visar vilken 

utsaga som tillhör vem.  

 

6.3.2 Interpersonell funktion 
Den interpersonella funktionen framkommer för det första i språkhandlingar av 

argumenterande sort (Hellspong & Ledin 1997:167). Här ges två exempel där stilen är 

uppmanande och där skiljeteckenanvändningen utgör en paus- och uppmärksamhetsmässig 

funktion: ”Så  det   jag  vill  att  alla   forskare  ska  forska  om  är:  varför  har  människor   lättare  att  

prata med djur, än  med  andra  människor?”  (E11)  och  ”Så  nu när ni kommer hem, tänk på det 

jag skrivigt och krama om eran mamma […]”  (E14). Jag menar att kolonet i första exemplet 

och kommateringen i båda exemplen fungerar som en paus- och uppmärksamhetsmarkör som 

ger ett större eftertryck till den kommande uppmaningen. I en vidare mening kan denna 

användning fylla en prosodisk/expressiv funktion genom att på ett autentiskt sätt återge något 

talat i skriftlig form (Dahl 2015:47). Frågan är då om eleverna i skrivande stund läser texten 

högt i sina egna huvuden och använder sig av skiljetecknen på ett sätt som eleverna menar 

skapar en passande prosodi och som eleverna anser ger innehållet eftertryck och tydlighet.  

Ytterligare bidrar elevernas användning av frågetecken till den interpersonella funktionen. 

I flera fall har frågetecken använts vid både frågesatser (alltså frågesatser utformade med 

gängse omvänd ordföljd) men också vid så kallade frågande meningar där ordföljden är rak 

(Dahl 2015:169). Dessa konstruktioner liknar påståenden grammatiskt men fungerar i själva 

verket som en fråga eller fundering: ”[…] de flesta skulle göra vad som helst för att ha ett 



 35 

syskon  och  så  önskar  jag  bort  mitt?” (C4),” ”Ni vet när man har tillit till någon? Någon som 

vet  nästan  allt  om  dig  själv?”(E9).   

Jag menar att denna skiljeteckenanvändning fyller en inbjudande funktion där läsaren tillåts 

att ta del av sändarens inre tankevärld och interpersonellt leder det till att skribenten uppfattas 

som mer mänsklig. Genom att signalera att dessa yttringar inbegriper en form av fundering 

som eleven bär på och kanske något som har skavt på skribentens inre öppnar skribenten upp 

för en relation präglad av humanitet. Kognitivt fyller dessutom frågetecknet en avgörande roll 

i de fall funderingen eller frågan skrivs med rak ordföljd då frågetecknet signalerar att utsagan 

ska tolkas som en fråga. Dessa konstruktioner möjliggör även ett direkt läsartilltal (1997:173) 

där skribenten blottar sina inre tankar och reflektioner:   ”Ibland   brukar   jag   tänka   vem   som  

skulle tagit hennes plats i mitt liv ifall inte hon höll den upptagen, det kanske hade varit någon 

på andra sidan Sverige? Eller kanske någon som  bor  just  bredvid  mig?”  (E9) och ”Precis  så  

kände jag när jag låg i mammas varma och trygga mage och hade det som bäst, självklart 

kände  jag  inte  så,  men  om  jag  hade  vetat  vad  ’att  känna’  var  så  kanske?”  (C1).   

Även fall där konstruktionen följer vedertagna ordföljdsregler för frågesatser möjliggörs 

ett direkt tilltal till läsaren:  ”En  tanke  som  brukar  få  mig  att  skämmas,  jag  menar  inte  kan  man  

väll  önska  bort  sin  bror?”  (C4),  ”Vem  ska  jag  sitta  med  halva  nätterna  för  att  skratta  och  prata  

av   mig?”   (C13). Jag anser således att användningen av frågetecken möjliggör att textens 

sändare, i det här fallet eleven, uppfattas som grubblande, mänsklig och sårbar och att det i sin 

tur bidrar till ett direkt läsartilltal och en nära förbindelse mellan textens sändare och 

mottagare (1997:172), vilket alltså påverkar textens ramar och i närmare mening textens 

tilltal (1997:173) och närhet (1997:179).  

Skiljetecknens resurser nyttjas även vid mer allmänna språkhandlingar såsom vid 

påståenden och utrop: ”Intressen   kan   jag   hitta   nya,  men   ingen   ny  mamma.”   (E4),   ”Han   är  

absolut  min  bästa  vän!”  (E5),  ”Min  syster!”  (E10),  ”Det  finns  få  människor  som  kan  få  mig  

att känna mig så värdelös och oduglig som dem – men det finns heller ingen som får mig att 

känna så mycket   glädje   och   kärlek   till   livet   som   dem!” (C5). Användandet av exempelvis 

utropstecken utgör en expressivitet och möjliggör att skribentens känslor till det yttrade 

innehållet framkommer (1997:163).  

Gällande   delaspekten   attityder   där   frågor   som:   ”I vilken utsträckning visar texten vad 

någon  tycker  eller  känner  i  olika  frågor  och  vilka  attityder  rör  det  sig  om?”  och  ”Förekommer  

understrykningar?” är centrala (1997:171) förekommer fall då eleverna använder sig av 

snedstreck inkluderat garderande.   ”Alla   dessa personer är på sitt sätt min bästa vän, och 

släkten/familjen  tillsammans  är  mina  närmsta  vänner  […]”  (C9),  ”[…]  när  man  hamnar  i  en  
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situation  då  hon/han  är  den  enda  som  kan  förstå  […]”  (C10) ”Med  det  vill  jag  säga  att  det  inte  

handlar  om  vem/vad  […]”  (C10)  och  ”Fler  och  fler  – flest  kvinnor/tjejer  faktiskt  […]”  (C11).  

I det första exemplet (C9) vill eleven möjligtvis inte särskilja mellan sin familj och släkt utan 

snarare   visa   att   släkten   ses   som   en   del   av   familjen.   Nästa   exempel:   ’han/hon’   (C10)   kan  

betyda att eleven inte vill utesluta något kön och således inkludera en större grupp människor. 

En   inkluderande   gardering   görs   även   i   nästa   fall   (’vem/vad’,   C10)   för   att   inte   utesluta   att 

innehållet antingen rör  mänskliga  ting  som  kan  tilldelas  ’vem’  eller mer materiella ting som 

kan   tilldelas   ’vad’.   Det   sista   exemplet   innebär   också   en   form   av   inkluderande   gardering  

(’kvinnor/tjejer’,   C11)   genom   att   inte   uttryckligen   utgå   från   kvinnor   i   en   specifik  

ålderskategori. Denna gardering kan även fungera i motsats till gardering genom att 

skribenten   tolkar   användningen   av   snedstreck   som   ett   ’eller’.   Därför   menar jag att dessa 

sammanhang är beroende av mottagarens subjektiva tolkning. Användningen av citattecken 

möjliggör också vilken inställning skribenten har det yttringen genom att ironisera/”ändra”  ett  

ords vedertagna innebörd (Svenska skrivregler 2008:203):   ”När jag föddes lämnade min 

’pappa’ mig  […]”  (E1).   

Ytterligare kan ordval tolkas som en form av understrykning (säkerhets-, tillförsikts- och 

auktoritetsmarkör) där skribenten visar sin starka tilltro till sin utsaga (1997:171): ”Oftast  

brukar jag dock komma på mig i min fantasi och inse att jag aldrig någonsin vill leva ett 

syskonfritt   liv.”  (C4),  ”Det  är  en  helt  underbar  känsla  att  känna att man aldrig är ensam om 

något.”   (C13).   I   några   fall   har   även   den   lexikala användningen förstärkts av elevernas 

skiljeteckenanvändning i form av ett utropstecken:  ”Min  häst  står  alltid  vid  min  sida,  det  är  vi  

två  mot  världen!”  (E5)  och  ”  Därför  tycker  jag att en relation till sin mamma är väldigt viktigt, 

speciellt  oss  tjejer!”  (C15).    

Som tidigare nämnt påverkas elevlösningarnas ramar vid användningen av skiljetecken. 

Genom att exempelvis vända sig till den tilltänkta mottagen i form av en frågande mening 

möjliggörs ett direkt tilltal till läsaren (1997:73) vilket också kan komma att påverka 

upplevelsen av närhet och distans (1997:179) mellan textjag och textdu:  ”Vad  vore  ett  liv  utan  

de  viktigaste  människorna  i  världen?”  (C9). Exempel där elever har använt citattecken för att 

låta andra röster än skribenten att komma till tals har även nämnts i detta avsnitt (1997:176 

f.): ”NN  skriver  ’Citat’  […]”  (E4).  

En skiljeteckenanvändning som jag menar kan påverka en texts ramar är en personligt 

konsekvent användning av skiljetecken. Genom att använda skiljetecken personligt 

konsekvent blir det en resurs eleven kan använda sig av för att skapa en egen stil i sitt 

skrivande. Elev C5 utmärker sig exempelvis genom sitt användande av tankstreck och dess 
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höga frekvens (2,2): ”Även  om  vi  bråkar  ibland  och  gör  varandra besvikna och ledsna så är de 

mina prinsessor – Jag  kommer  aldrig  att  svika  dem.”  och  ”Jag  kan  slänga  min  mobil  i  väggen  

– Bara   jag   får  vara  med  dem.” I ett längre perspektiv blir det ett läsartillvänt medel för att 

meddela  mottagaren:  ”Hej, här är jag igen. Jag som använder tankstreck så ofta och i dessa 

kontexter.” Det blir därför ett språkligt kännetecken som skribenten kan använda sig av för att 

framhäva sin unika språkanvändning och för att därmed skilja sig bland mängden av andra 

skribenter.  

I ett perspektiv där mottagaren läser flera av elevens texter menar jag att läsaren med hjälp 

av elevens skiljeteckenanvändning kan känna igen en text enbart genom användningen av 

skiljetecken. Eventuellt kan elevens personligt konsekventa användning bidra till att 

mottagaren utvecklar en relation till skribenten baserad på trovärdighet och sympati. 

Trovärdighet eftersom de olika tempoväxlingarna, tonlägena, perspektiven och mellanspelen 

som framkommer genom skiljetecknen görs personligt konsekvent och sympati eftersom 

skiljetecknen bidrar till nya dimensioner av expressivitet där skribentens yttringar gör att 

läsaren uppfattar skribenten som känslofull och mänsklig.  

Jag menar att en text, enbart bestående av huvudsatser avslutade med punkt, bidrar till att 

skribenten uppfattas som tämligen tråkig och känslolös. En skribent som däremot har skrivit 

en text som exempelvis innehåller utropstecken vid känslofulla partier, frågetecken vid 

grubblande tankar, kommatecken och tankstreck för tempoväxlingar och emfas och 

citattecken för ironiska inslag uppfattas som en mer levande skribent bärandes på tankar och 

känslor:   ”Min relation till mormor eller farmor har dock aldrig varit lika stark som min 

relation till min mamma, den har alltid varit starkast, kanske är det därför vi har så mycket 

duster   ibland?”   (E1). Vid en sådan användning är det vidare viktigt att man behärskar 

skiljetecknens gängse funktioner så att användningen inte snarare försvårar textens läsbarhet 

och därmed hotar dess kommunikativa kvalitet. Jag anser att det är genom att ha en 

grundläggande kunskap om de olika skiljetecknen som man först kan bryta mot de vedertagna 

konventionerna och få till en stilmässigt gångbar personlig användning som också bidrar till 

läsbarheten på ett positivt sätt.  

Skiljetecknens potentialer framkommer som ovan nämnt i textpartier där stilen är av mer 

argumenterande, uppmanande karaktär:  ”Så till er som har djur, ni vet vad jag pratar om här. 

Och ni andra som antagligen tycker att man är dum som kan sätta ett djur framför en 

människa: Skaffa er en hund eller en katt och se för er själva. Om ni behandlar relationen 

ömsesidigt som jag redan sagt, så kommer det bli en av de bästa relationerna ni någonsin 

haft.”   (E3).  Vid   sidan   om   den   argumenterande   stilen   förekommer   också   inslag   av   narrativ,  
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muntlig karaktär som också hänger ihop med skiljeteckenanvändningen. Textpartiet ovan 

skulle gott och väl  kunna  läsas  upp  som  ett  tal  och  ordval  som:  ”[…]  ni  vet  vad  jag  pratar  om  

här”   och   ”[…]   som   jag   redan   sagt”   indikerar   på   att   eleven intar ett muntligt perspektiv. 

Talstödet ’så’  visar  även  att  stilen  är  talspråklig.  

Tänker man sig att en texts innehåll får en starkare emfas om den också fungerar väl i en 

muntlig kontext visar skiljeteckenanvändningen att den har en betydelse i den bemärkelsen. 

Tänkbart är också att skribenten vill åstadkomma en rytm och ett tempo autentiskt i en talad 

kontext, vilket gör att användningen fyller en expressiv/prosodisk funktion (Dahl 2015:47). 

Jag menar att exemplet ovan innehållande kommatecknen och kolon åstadkommer retoriskt 

effektfulla tempoväxlingar och uppmärksamhetsmarkörer som möjliggör ett tonläge av 

självförtroende och åsiktsstyrka. Dessutom påverkas närheten till textens textdu (1997:172) 

genom att eleven använder sig av pronomenet ’ni’. Vidare fyller användningen av skiljetecken 

en prosodisk/expressiv funktion vid fall av inskott av parentes: ”[…] (hon menar då sin katt) 

[…]”  och  ”[…]  det  är  det  som  får  mig  att  orka  en  helt  värdelös  dag,  (som  alla  kan  få  ibland),  

jag   skulle   aldrig   […]” (C14). Denna användning ger ett muntligt intryck då vi tal ofta kan 

komma på spontana tankar eller korta inskott av tillägg. Även användningen av tre punkter 

skapar en prosodi innehållande en realistisk pausmarkör: ”Killar,   familjen,   vänner,   skolan,  

jobb,  framtid,  dåtid  …  allting  i  stort  sett!”  (C12).  

 

6.3.3 Elevernas användning av kommatecken  
I denna underrubrik förs ett resonemang om elevernas kommatering. Att jag ger plats åt ett 

specifikt skiljetecken beror på tre saker: Dels är kommatecknet ett vanligt förekommande 

skiljetecken generellt i texter, dels är skiljetecknet vanligt förekommande i de undersökta 

elevtexterna, dels är elevernas användning av kommatecken värd att lyfta än mer utifrån ett 

resursperspektiv, både utifrån ett textuellt och interpersonellt perspektiv. Vid studerandet av 

elevlösningarna kan jag nämligen konstatera att användningen av kommatecken sker utifrån 

en eller flera av fem följande kategorier: 

 

o för uppräkningar: ”Hon  har  lekt,  spelat  spel,  lagt  pussel  och  mycket  mer  med  mig  när  jag  

växte upp.” (E1), ”Det  kan  vara  en  vän,  en  förälder eller ett husdjur.”  (C2). 

o för tempoväxlingar/fästa vikt vid något: ”Så   nu   när   ni   kommer   hem,   tänk   på   det   […]”  

(E14) och  ”Alla  hundar  lika  härliga  men  i  hjärtat, där finns Hokus.”  (C6).   
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o för att vidareutveckla en nyss uttryckt utsaga med funktionen av att vara ett förklarande – 

och ibland vidareutvecklat – påhäng: ”Jag värdesätter min pappa lika högt som min 

mamma,  men  på  ett  annat  sätt.” (E6), ”Jag fick ett nytt liv, ett liv där fotboll spelade en 

väldigt  stor  roll.” (C3).  

o som ett spontant inskott/byte av resonemang: ”Syskon  bråkar, jag och min syster bråkar, 

ibland  är  det  mest  på  skoj  […].” (E10), ”Jag för min del väljer, eller försöker i alla fall, 

välja  dem  med  omsorg  […]” (C11). 

o som en presentationsmarkör: ”Efter  ett  litet  tag  hade  jag  fått  en  bästa  vän,  Rebecka.” (C6) 

och ”Mina föräldrar  hade  även  en  då  sju  år  gammal  katt,  Moffe.” (C7).   

 

Denna indelning kan relateras till Dahls teoretiska indelning av interpunktionens funktioner 

och i närmare mening till den gränsmarkerande och den expressiva/prosodiska funktionen 

(Dahl 2015:46 f.). För det första har uppräkningar framför allt en gränsmarkerande funktion 

eftersom den grammatiska konstruktionen gör att skribenten inte behöver upprepa exempelvis 

subjekt och finit och infinit verb innan varje ny uppräkning. Jämför exempelvis:   ”Hon har 

lekt, spelat spel, lagt pussel och mycket mer […]”  med  ”Hon  har  lekt,  hon  har  spelat  spel,  hon  

har  lagt  pussel  och  mycket  mer  […]”. Dessa uppräkningar bidrar därför till textens textuella 

strukturer (1997:65 ff.) där mycket information kan packas i en effektivt konstruerad mening.  

Den andra kategorin, för tempoväxlingar/fästa vikt vid något, kan både vara 

gränsmarkerande (kommatering exempelvis mellan huvud- och bisats) men också 

prosodisk/expressiv då dessa gränsmarkeringar möjliggör en rytm och ett tempo i läsningen 

autentiskt som talat språk.  Jag menar också att dessa tempoväxlingar och markeringar av: 

”Hör  upp,  nu  kommer  något  viktigt!” får en retorisk funktion vilket också kan relateras till 

den prosodiska aspekten: ”Musiken kommer alltid  att  finnas  där,  när  du  än  behöver  den.”(C2),  

Den tredje kategorin, förklarande/vidareutvecklande påhäng, kan också både vara 

gränsmarkerande (fristående efterställda bestämningar till en huvudsats) men också 

prosodisk/expressiv genom att markera tankars spontana tillkomst eller för att markera 

yttringars prosodiska dimensioner: ”Självklart   så   ingår  min   familj   i   släkten,  men   tänker   jag  

efter  så  känns  det  som  att  större  delar  av  vår  släkt  är  som  en  enda  stor  familj  […]”  (C9).  

Den fjärde kategorin, spontant inskott/resonemangsskifte fyller både en gränsmarkerande 

och prosodisk/expressiv funktion. Gränsmarkerande för att det just är ett parentetiskt inskott i 

en huvudsats (grammatiskt gränsmarkerande) och att den kognitivt delar in tankens uppkomst 

och prosodiskt för att det inte sällan låter så i talat språk. Vi kommer på nya tankar spontant 

och vi kan då med hjälp av intonation, pauser, gester och minspel markera att vi antingen är 
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medvetna om andra perspektiv eller mer medvetet byter inställning till det nyss sagda och 

menar:  ”Men å andra sidan kan det  ju  vara  så  här  också.”  Eller:  ”Just det, så här kan det också 

vara!”:  ”Medans  jag  och  min  hund  kan  ha  den  där  tystnaden  mellan  oss,  okej  han  kan  ju  inte 

prata så det är ju ganska självklart att vi inte pratar med varandra, nog för att jag kan säga 

vissa   ord   åt   han   som   han   ibland   förstår   och   ibland   inte.” (E9), ”Musiken   för   oss   närmare  

varandra, det spelar ingen roll om du gillar jazz, hårdrock eller klassiskt, vi möts ändå alla på 

mitten.” (C14). 

Den femte kategorin, presentationsmarkör, är gränsmarkerande för den åtskiljer 

informationen innan och efter kommateringen och prosodisk för att den utgör en realistisk 

paus i yttrandet: ”Samma år skaffade vi en katt, Henke.” (C7).   

 
6.3.4 Satsradningens språkliga resurser  
Materialet visar att flera elever utmanar normen som säger att man ska binda huvudsatser med 

en konjunktion, avsluta med en punkt eller forma meningen på ett annat sätt som inte leder till 

flera följande huvudsatser. Utifrån ett resursperspektiv kan man fråga sig vilka potentialer 

satsradningar med kommatering möjliggör för texters kommunikativa kvalitet och textuella 

och interpersonella funktion. Även om kommatecknets primära funktion i ett nutida 

perspektiv är tydlighetsmässig och handlar om att avgränsa led som är relativt självständiga 

(Svenska skrivregler 2008:179), kan ett kommatecken mellan två huvudsatser istället för en 

punkt signalera satsernas nära förbindelse till varandra och driva texten framåt i ett snabbare 

tempo. Vid ett särskilt känslomässigt stycke i texten kan huvudsatsers innehåll vara så nära 

knutet till varandra att skribenten hellre markerar innehållet med ett kommatecken istället för 

en punkt. Jag menar också att de känslor eleven upplever under skrivandets gång kan påverka 

skiljeteckenanvändningen till den grad att eleven känner sig så känslomässigt berörd att 

följden blir en text med ett högre tempo och därmed en högre frekvens av kommatering: 

”Ibland  brukar   jag   tänka  vem  som  skulle   tagit  hennes  plats   i  mitt   liv   ifall   inte  hon  höll  den  

upptagen, det kanske hade varit någon  på  andra  sidan  Sverige?”(E9),  ”Hon  har  alltid  varit  den  

person som tagit hand om mig i vått och torrt, hon tvivlar aldrig på mig och får mig alltid på 

bättre   humör   […]”   (C9)   och   ”Hon   är  min   själsfrände,  min   andra   halva,   hon   är   en   utav   få  

människor jag kan  komma  till  gråtande  […]”  (C10).   

Elevernas texter visar att satsradning snarare kan nyttjas som en stilfigur adekvat för 

textens grammatiska utseende, prosodiska aspekter och (i flera fall känslomässiga) innehåll: 

”Min  häst  står  alltid  vid  min  sida,  det  är  vi  två  mot  världen!” (E5), ”Det var när jag fyllt 3, jag 

skulle  få  min  första  bror.” (E12), ”Bokstavligt  så  talat  hade  jag  inte  funnits  utan  min  mamma,  
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jag hade inte suttit här   och   skrivit   den   här   texten.”   (C1),   ”Och jag skulle självklart inte ta 

katten,  jag  skulle  ta  min  mamma.” (C15).  

Ytterligare visar användningen av satsradning att den med fördel kan användas vid 

konstruktioner som har en uppräknande funktion: ”Jag kan inte föreställa mig ett liv utan 

dem, de får mig att skratta varje dag och känna mig  värdefull.” (C5),  ”Något år senare kändes 

alltid normalt, anorexian fanns inte längre   och   jag   var   en   i   gänget   […]”   (C6). 

Sammanfattningsvis visar användningen av kommatecken vid satsradning att den i flera fall är 

positiv för textens kommunikativa kvalitet och textuella och interpersonella funktion genom 

att dels signalera satsers nära innehåll, dels för att driva texten framåt i ett snabbare tempo 

adekvat för det berörda innehållet.  

7 Diskussion och avslutning  
Då uppsatsen huvudsakligen syftade till att utvinna ny kunskap om elevers användning av 

skiljetecken sammanfattas resultaten och svaren på uppsatsens frågeställningar i detta avsnitt. 

Dessutom förs en vidare diskussion kring resultaten. Slutligen ges förslag till framtida 

forskning.  

 

7.1 Sammanfattning av studiens resultat  
Sammantaget visar resultaten att elevernas användning av skiljetecken fyller flera funktioner. 

Utifrån ett textuellt perspektiv visar användningen att den både fyller en gränsmarkerande och 

en expressiv/prosodisk funktion där skiljeteckenanvändningen bidrar till elevlösningarnas 

textuella strukturer på ett positivt sätt. I konkret mening markeras till exempel självständiga 

led i satser med kommatering, utsagors ägare med citattecken och exempelvis kommatecken 

och kolon används som retoriska tempoväxlingar för paus och uppmärksamhet i 

argumenterande textpartier. Interpersonellt visar resultaten att de mellanmänskliga 

relationerna mellan textens sändare och mottagare påverkas av elevernas användning av 

skiljetecken. Exempelvis leder textpartier av frågande sort till ett mer direkt läsartilltal då 

frågor inbjuder till dialog med mottagaren. Frågande satser, och inte sällan ihop med 

frågetecken, har även kunnat visa att textens sändare kan uppfattas som mer mänsklig 

eftersom undringar och reflektioner då framkommer i texten. Dessutom har användningen av 

utropstecken påverkat textens grad av expressivitet och textjagets känslor till det påstådda har 

därmed framkommit.  
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Resultaten för de två betygsgrupperna visar inledningsvis likheter mellan grupperna. 11 

olika skiljetecken förekommer minst 1 gång i E-texterna och 12 olika skiljetecken 

förekommer minst 1 gång i C-texterna. Resultatet visar närmare att E-gruppen generellt 

använder en viss lägre frekvens av olika skiljetecken och i flera fall en relativt hög 

användning av de skiljetecken som faktiskt används. Den språkliga korrektheten har för båda 

grupper visat sig vara generellt hög, men E-gruppen har visat en viss lägre frekvens av 

inkorrekt skiljeteckenanvändning. Detta resultat kan tyckas anmärkningsvärt då språkriktighet 

kan anses vara en central del som utmärker en duktig skribent. Ett sådant antagande betyder 

att C-gruppen skulle vara den grupp med både högst frekvens av språklig korrekthet och lägst 

frekvens i inkorrekt skiljeteckenanvändning, men det kan alltså denna studie inte bekräfta. 

Resultaten av den språkliga korrektheten kan vidare relateras till att utebliven användning av 

skiljetecken visade sig vara vanligt förekommande i båda grupper (vilket inte räknas med i 

sammanställningen), dels att E-gruppen generellt höll sig till relativt få olika skiljetecken och 

dels att kommatering vid satsradning har bedömts som korrekt i de fall de inte ansetts hota 

texternas läsbarhet.  

Dessutom visar resultaten att C-gruppen generellt har utvecklat en mer avancerad syntax, 

och möjligen kommit längre i en allmän språkutveckling, då frekvensen för punkt var lägre 

och syntaktiska enheter bands samman med kommatering i en högre utsträckning. Detta kan 

möjligen bero på en högre grad av varierande fundamentsinnehåll, en högre frekvens av 

bisatser, vilket i sin tur leder till att de syntaktiska meningarna blir längre.  

 Som tidigare nämnt i uppsatsen för Strömquist ett resonemang om skiljetecknens 

betydelse för texters läsbarhet och kommunikativa kvalitet (Strömquist 2013:16). Eftersom 

det förekommer fall av utebliven användning av skiljetecken då exempelvis punkt saknas 

efter citat eller där olika leds över- och underordning saknar nödvändiga gränsskiljande 

markörer för att läsningen ska flyta på och inte ge upphov till förvirringar hos läsaren, visar 

resultatet att Strömquists resonemang är relevant. Strömquist utesluter heller inte 

skiljetecknens mer prosodiska aspekter i form av rytm, ton och tempo (2013:16) och då 

resultatet har kunnat visa att användningen av skiljetecken ofta fyller flera olika funktioner 

samtidigt kan man konstatera att skiljetecknen är betydelsefulla för en rad skilda aspekter.  
 

7.2 Skiljetecknens resurser och potentialer i elevers skrivande 
Utifrån ett resursperspektiv visar elevernas användning av skiljetecken att den har en 

betydande roll för texters kommunikativa kvalitet samt gränsmarkerande och 
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prosodiska/expressiva dimensioner. Skiljetecknens potentialer framkommer inte minst i 

textpartier där stilen är av argumenterande, uppmanande karaktär och där eleven fört en 

argumenterande språkhandling (Hellspong & Ledin 1997:167): ”Så  till  er  som  har  djur,  ni  vet  

vad jag pratar om här. Och ni andra som antagligen tycker att man är dum som kan sätta ett 

djur framför en människa: Skaffa er en hund eller en katt och se för er själva. Om ni 

behandlar relationen ömsesidigt som jag redan sagt, så kommer det bli en av de bästa 

relationerna ni någonsin  haft.”   (E3).  Uppsatsens undersökta skrivuppgift var å ena sidan en 

narrativt inriktad skrivuppgift, men å andra sidan visar undersökningens resultat att 

argumenterande text gynnas av skiljetecknens olika möjligheter till och nyanser av 

expressivitet, tempoväxling, rytm och emfas.    

Skrivuppgiftens bedömningsanvisning betonade elevlösningens kommunikativa kvalitet. 

Anpassning till genre, syfte och mottagare kunde ske genom val av disposition, textbildning, 

innehåll och språk (Skolverket 2012b:31). Den textuella och interpersonella funktionen visar 

att alla dessa olika aspekter berör skiljeteckenanvändning på ett eller annat sätt (se 6.3).  

 Gällande språkriktighet skulle eleven för E visa en någorlunda korrekt 

skriftspråksanvändning och för betyget C behövde språket vara delvis varierat och 

välformulerat. Eftersom betyget C innebar att språket behövde vara varierat och välformulerat 

kan resultatet som visade att C-gruppen generellt hade utvecklat en mer avancerad syntax ge 

en viss förklaring till betygsättningen. Skrivuppgiften syftade dessutom till att intressera och 

underhålla de tilltänkta mottagarna vilket exempelvis kunde ske genom läsartilltal och 

drastiska formuleringar (Skolverket 2012b:37). Som resultatet kunnat visa har ett direkt tilltal 

till mottagen framkommit särskilt vid användning av frågetecken och frågande meningar. 

Drastiska formuleringar har även realiserats vid konstruktioner av utrop och uppmaningar där 

skiljetecknens olika potentialer i from av expressivitet, tempoväxlingar och emfaser har 

framkommit.  

Angående Dahls indelning av interpunktionens primära funktioner är det viktigt att påpeka 

det faktum att dessa sällan fyller antingen den ena eller den andra funktionen, vilket Dahl 

också är medveten om (2015:46). Användning av skiljetecken fyller snarare både en 

gränsmarkerande och expressiv/prosodisk funktion vilket gör att det inte behöver handla om 

antingen eller utan snarare om både och. Elevernas användning av skiljetecken i materialet 

visar även att användningen fyller varierande funktioner i en och samma elevtext. I flera fall 

sker användningen av skiljetecken på ett inte alltid konsekvent sätt genom att eleven 

exempelvis kommaterar efter långa fundamentsinnehåll å ena sidan, men å andra sidan inte i 

andra stycken innehållande långa fundament. Man kan därför fråga sig om elevernas 
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användning av skiljetecken sker utifrån en språklig intuition och att användningen därför inte 

är fullt medveten. Detta resonemang lyfter viktiga pedagogiska frågor kring elevers kunskap 

om skiljetecken och välkomnar samtidigt en skiljeteckenkompetens hos dagens elever som är 

metaspråklig och medveten. För att eleverna än mer ska kunna nyttja skiljetecknens olika 

potentialer och resurser i elevers skriftspråkande är därför en medveten 

skiljeteckenkompetens nödvändig. Detta betyder också att undervisningen om och i 

skiljetecken behöver vara explicit.    

Vid bedömning av elevtext kan andra språkliga element anses vara viktigare att framhålla 

och ta hänsyn till än just bruket av skiljetecken. Jag vill dock hävda att skiljetecknens resurser 

och potentialer i elevers skrivande (i all typ av skrivning för den delen) inte bör underskattas. 

Därför önskas ett samstämmigt erkännande av skiljetecknens centrala betydelse för skrifters 

kommunikativa kvalitet och textuella och interpersonella funktion.  

 

7.2.1 Mottagarens betydelse för skiljetecknens potentialer  
I den här uppsatsen har fokus riktats mot sändarens, i det här fallet elevens, användning av 

skiljetecken. Vid sidan av sändarperspektivet är det samtidigt relevant att beakta mottagarens 

betydelse för skiljeteckens potentialer. Vid det fall läsaren inte har en grundläggande kunskap 

om skiljetecknens vedertagna användningsregler och är medveten om vilka funktioner olika 

skiljetecken kan ha, är det möjligt att texten uppfattas och förstås annorlunda jämfört med en 

mottagare som besitter en sådan skriftspråkskompetens. Dahl för ett liknande resonemang i 

sin avhandling och refererar i samband med detta till Hellberg: Varje gång en text läses 

återskapas den och hur denna återskapning går till beror aldrig endast på texten utan även på 

mottagaren och hennes bakgrundskunskap (Dahl 2015:70). Denna fråga har som ovan nämnt 

inget fokus i denna uppsats, men i ett vidare forskningsperspektiv är det en betydelsefull 

aspekt att ta hänsyn till.  

Dessutom är det en fråga värd att beakta i bedömningssituationer då en lärare å ena sidan 

kan uppskatta exempelvis elevers användning av satsradning med kommatering och tycka att 

det är stilistiskt skickligt, medan en annan lärare å andra sidan betraktar sådana fall som 

bristande kompetens i språkriktighet, vilket till och med skulle kunna bidra till ett lägre/lågt 

tilldelat betyg.  

 

7.2.2 Narrativt och expressivt skrivande vid elevnära ämnen  
Tidigare forskning har kunnat konstatera att narrativt inriktade skrivuppgifter ofta leder till en 
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expressiv språkanvändning som ofta kännetecknas av talspråkliga drag. Forskningen har 

också kunnat visa att eleverna gärna håller sig inom en expressiv, muntlig stil karaktäristiskt 

för personligt skrivande (Hertzberg 2006:298 ff.). Då studerandet av elevlösningarna visade 

att de flesta eleverna hade skrivit mycket personliga krönikor är det här befogat att reflektera 

över den tidigare forskningen i förhållande till denna uppsats resultat.  

Inte sällan handlade elevlösningarna om en relation till en nära familjemedlem, ett husdjur, 

en vän, ett fotbollslag eller en fritidssysselsättning. I flera fall då den betydelsefulla relationen 

förklarades och redogjordes för framkom ett expressivt skrivande där känslor som kärlek, 

ilska, sorg, rädsla och besvikelse behandlades. I samband med det expressiva innehållet var 

språkanvändningen i flera fall talspråklig: ”Snacka  om  speciell  min  hund  är”  (E9),  ”[...] klart 

att  man   älskade   henne   […]”(E15),   ”Sen   skadar   det   inte   att   vi   är   världens   bästa   lag   också. 

Kommer  alltid  att  stötta  dem”  (C3),  ”Själv  kan  jag  säga  att  jag  inte  kan  leva  utan  mina  systrar  

[…]”  (C5),  ”kan  faktiskt  avslöja […]”  (subjektslös  sats)  (C8).   

I flera fall har ett expressivt innehåll fått en starkare emfas med hjälp av skiljetecken-

användningen. Eleverna har dels använt utropstecken vid särskilt expressiva partier vid 

uttryck av exempelvis kärlek eller ogillande: ”Han är   absolut   min   bästa   vän!”   (E5),   ”Min  

syster!”  (E10),  ”Inte  den  varianten  då  man  själv  springer  och  blir  svettig,  det  är  jag  alldeles  

för lat för! (C3),  ”[…]  men  det  finns  heller  ingen  som  får  mig  att  känna  så  mycket  glädje  och  

kärlek   till   livet   som  dem!” (C5),   ”Jag  har   aldrig   tänkt   tanken  att  min  mamma  skulle  kunna  

dö!”   (C15). Denna strategi för åstadkommandet av eftertryck förekommer även vid 

användandet av punkt. Jag menar att eleverna genom denna strategi har sänkt tempot i 

läsningen och att temposänkningen möjliggjort en emfasförstärkning och signalerat 

viktighet/allvar i utsagan: ”Men   jag   vet   att   Cirrus   alltid   kommer   allt   förbli  min   bästa   vän. 

Även efter döden.”  (E7),  ”Man  byter  inte  ut  sin  bästa  vän  och  det  är  precis  vad  han  är  för  mig.  

En bästa vän.”  (E8),  ”Eftersom  jag  föddes  efter  Jacob,  hade  han  örnkoll  på  vem  som  var  äldst.  

Och  vem  som  bestämde.”  (C7).   

Eleverna har även använt frågetecken för att vända sig till mottagarna, när något varit 

oförståeligt eller vid bärandet på av inre fundering: ”Ni vet  när  man  har  tillit  till  någon?”  (E9) 

och   ”Kan   ni   förstå   hur   mycket   vänskap   kan   betyda   för   oss?”   (C12).   I flera fall har dessa 

frågor och eftertankar realiserats  utan  någon  användning  av  frågetecken:  ”Liksom  tänk  er  om  

datorn inte fanns. Hur tråkigt skulle  det  inte  vara  att  se  på  en  film  då.”(E2) och  ”Är  det  bara  

jag som är extrem eller bara dem som är lata.”  (C8). Jag menar att båda sätten, med eller utan 

frågetecken, skapar ett direkt läsartilltal. Angående den interpersonella funktionen, där tilltal 

är ett centralt element (Hellspong & Ledin 1997:173), menar jag att det direkta läsartilltalet 
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möjliggör en närmare relation mellan skribent och mottagare och att sändaren som person 

fylls med tankar och funderingar vilket jag hävdar skapar en uppfattning av skribenten som 

mänsklig, öppen och sårbar.   

Talstödet  ’så’ är ett mycket vanligt förekommande ord i materialet. Enbart tre av texterna i 

vardera  betygsgrupp  innehåller  inget  talstödjande  ’så’. Jag menar att denna användning också 

bidrar till den talspråkliga stilen i delar av elevlösningarna.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att krönikornas personliga innehåll bidrar till ett 

narrativt och i många fall expressivt och talspråkligt skriftbruk och att det förekommer 

exempel i elevtexterna som visar att expressiva delar med fördel förmedlas med eftertryck 

och i vidare mening påverkar texternas närhet och relation mellan textjag och textdu genom 

användningen av skiljetecken.    

 
7.2.3 Textförebilders inverkan på elevers skrivande   
Den krönika eleverna fick i uppgift att presentera något från, vars innehåll skulle vara relevant 

för elevens presentation eller redogörelse av en betydelsefull relation, innehöll flera av de 

språkliga drag som framkom i elevlösningarna. För det första är krönikan av narrativ, 

expressiv karaktär där flera talspråkliga drag framkommer:  ”Katten  hamnar  högt  på  den  här  

räddningslistan   kan   jag   säga   […]”,   ”Jag   kan   liksom   inte   riktigt   tänka  mig   […]”, ”Och   nu  

kommer   det   roliga”.   Det vanligt förekommande talstödet ’så’ i elevtexterna förekommer 

dessutom vid 3 tillfällen i krönikan vilket också bidrar till den muntliga stilen. För det andra 

innehåller krönikan satsradningar, vilket också visade sig vara ett vanligt förekommande 

fenomen i elevlösningarna:   ”Jag   förstår inte riktigt hur det gick till, tydligen hade Martins 

systrar  mjukat  upp  mamman  med  ett  par  harmlösa  hamstrar  […]”,  ”Och mamman stod ut i ett 

par veckor, hon gick omkring med svullna luftrör […]”. För det tredje består krönikan av 

ofullständiga satser som även ger upphov till den talspråkliga stilen: ”Den   där   omedelbara  

tryggheten som man känner med den där avvikande varelsen, av den enkla anledning att 

mänsklig   osäkerhet   är   helt   förgäves   i   den   här   relationen.”   2 skribenter hade till och med 

inspirerats till  den  grad  att  en  inledande  huvudsats  hade  ”härmats”  rakt  av:  ”Ibland  leker  jag  

med  tanken  […]” (E2) och (C10).  

Användandet av frågetecken i den utomstående krönikan visar också vilken potential 

skiljetecken har för texters perspektiv och tonlägen och bidragandet till den interpersonella 

funktionen. Vid ett tillfälle i krönikan återger skribenten en händelse där en familj tvingas ta 

ett beslut och med hjälp av en frågekonstruktion återges hur diskussionen mellan 

familjemedlemmarna  lät:  ”Ska vi behålla katten eller ska vi ta hem morsan?”.  Därefter  byts  
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perspektivet till skribenten själv där hen i en frågemening vänder sig till läsarna på ett direkt 

sätt med hjälp av en retorisk paus- och uppmärksamhetsmarkör i form av ett kommatecken 

efter första ordet:  ”Alltså, förstår ni hur mycket djur betyder för människor? Den syntaktiska 

enheten består i detta fall mer av ett påstående där skribenten vill påtala att djur faktiskt kan 

betyda oerhört mycket för människor. Denna frågesats skapar ett direkt tilltal till läsarna 

vilket jag menar gör att skribenten känns närvarande och mänsklig och kommer närmare 

krönikans textdu.  

Vidare menar jag att den utomstående krönikan möjligen har fungerat som en textförebild 

för eleverna. Jag anser därför att de språkliga drag som framkommer i undersökningen till 

viss del kan förklaras av språkanvändningen i den utomstående krönikan och att den har bildat 

en grund för vad som anses vara en vedertagen accepterad skriftspråksanvändning passande 

för skrivuppgiftens situationskontext.  

 

7.3 Förslag till framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att genomföra en liknande undersökning med ett 

andraspråksperspektiv där användningen av skiljetecken studeras hos elever med ett eller flera 

andra förstaspråk än svenska. Frågor som då kan vara aktuella är: Vad kan lärare som 

undervisar flerspråkiga elever behöva ha kunskap om och behöva lägga vikt vid i 

undervisningen för att möjliggöra en så fruktbar och språkligt säker skiljeteckenanvändning 

hos flerspråkiga elever? Kan ett samband fastställas mellan andraspråksinlärare som tenderar 

att   ta   ”defensiva”   utvecklingssteg   i   andraspråkstillägnandet och mellan användandet av en 

”defensiv”  skiljeteckenanvändning i deras skrivande?  

Slutligen är en tänkbar forskningsinriktning att undersöka (språk)lärares 

undervisningspraktiker om och i användning av skiljetecken. Lärs regler om skiljetecken-

användning ut explicit eller implicit? Är det något lärarna tar hänsyn till i bedömningen av 

elevers skriftproduktioner och vilken betydelse och vilka potentialer anser lärare att 

skiljeteckenanvändningen har för elevtexters kommunikativa kvalitet och textuella och 

interpersonella funktion? 

 
 
 
 



 48 

Litteratur  
Bosäter Kindvall, Emelie, 2012: Skiljetecken: - och hur elever i årskurs 9 och 

gymnasieskolans svenska B behärskar att använda sig av dessa. Svenska 4-uppsats, 15 hp, 
Svenska 4. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.  

Byrman, Ylva, 2011: Förföriska franska fnuttar. Hämtat från Svenska Dagbladet, 
http://blog.svd.se/sprak/2011/05/13/forforiska-franska-fnuttar/. Publicerat 13.5.2011. 
Hämtat 6.5.2016. 

Dahl, Alva, 2015: I skriftens gränstrakter. Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska 
romaner. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 91. 
Uppsala: Uppsala universitet. 

 
Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis & Hoel Løkensgard, Torlaug, 2011: Skriva för att lära:
 skrivande i högre utbildning. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.  
Franker, Qarin, 2013: Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en flerspråkig
 kontext. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk – i
 forskning, undervisning och samhälle. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.  
Hellspong, Lennart & Ledin, Per, 1997: Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. 

Lund: Studentlitteratur.  
Hertzberg, Frøydis, 2006: Genreskrivning under senare skolår: att berätta räcker inte. I: Bjar, 

Louise (red.), Det hänger på språket! Lund: Studentlitteratur. S. 295-314. 
Hultman, Tor G & Westman, Margareta, 1977: Gymnasistsvenska. Lund: Liber Läromedel.     
Ledin, Per, 1998: Att sätta punkt. Hur elever på låg- och mellanstadiet använder meningen i
 sina uppsatser. I: Språk & stil, NF 8. S. 5–48.  
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/semiotik Hämtat 

6.5.2016.  
Skolverket, 2011: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
 gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.  
Skolverket, 2012a: Skriftlig framställning, delprov C, kursprov 1. Stockholm: Skolverket.  
Skolverket, 2012b: Bedömningsanvisningar, delprov C, kursprov 1. Stockholm: Skolverket.  
Skolverket, 2016: Gymnasieskolan – resultat på kursprov i Svenska 1/Svenska som 

andraspråk 1. 
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=kursprov_l
gy11&p_termin=VT12&p_provkod=SVASVE&p_skolkod=&p_lankod=&p_kommunkod
Hämtat 27.4.2016.  

Strömquist, Siv, 2013: Skiljeteckensboken. Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp.
 Stockholm: Morfem.  
Svenska skrivregler, 2008: Stockholm: Liber. 
Wahlqvist, Albin, 2012: Komma i skolan. Om hanteringen av kommatecken hos elever
 årskurs 6 och 9. Självständigt arbete, avancerad nivå, Svenska för lärare. HumUS, Örebro
 universitet.  
Yassin, Daroon, 2011: Elever i år 3 tycker till. I: Karlsson, Anna-Malin & Holmberg, Per
 (red.), Funktionell textanalys. Stockholm: Norstedts.  
 
 
 

http://blog.svd.se/sprak/2011/05/13/forforiska-franska-fnuttar/
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=kursprov_lgy11&p_termin=VT12&p_provkod=SVASVE&p_skolkod=&p_lankod=&p_kommunkod
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=kursprov_lgy11&p_termin=VT12&p_provkod=SVASVE&p_skolkod=&p_lankod=&p_kommunkod


 49 

Bilagor  

Redogörelse för de förekommande skiljetecknen  
 

I denna bilaga presenteras de skiljetecken som förekommer i materialet och vilka funktioner 

dessa fyller i ett nutida svenskt skriftspråksperspektiv. Redogörelsen för skiljetecknen görs i 

bokstavsordning. 

 
Bindestreck  
Bindestreck används för vissa sammansättningar som exempelvis tillfälliga sammansättningar 

(Burma-mat) och i sammansättningar med förkortningar och sifferuttryck (it-branschen, 100-

tal). Bindestreck kan också användas vid avstavning (för-låta) och för underförstådd orddel 

(fisk- och skaldjurshandel) (Svenska skrivregler 2008:206 f.). Det poängteras dock att en 

skribent helst ska undvika avstavning då det kan påverka texters läsbarhet negativt 

(Språkrådet 2008:80).  

 

Citattecken 
Citattecken används för att i löpande text markera ord och citat. Det inledande och det 

avslutande citattecknet har samma form och placering och ska stå intill den text tecknen 

omsluter utan mellanrum (Svenska skrivregler 2008:201 f.). I löptext används citattecken runt 

titlar och namn  (”Hemsöborna”,  ”Fröken  Julie”).  Smeknamn  och  öknamn  kan  också  omges  av  

citattecken  (”Änglarna”  torskade  mot  GAIS  igår).  Citattecken  kan  dessutom  användas  för  att  

framhäva ett uttryck eller fästa uppmärksamhet vid ett ordval eller vid ett främmande uttryck 

vars  ord  är  nya  eller  tillfälliga  i  språket  (Författaren  har  använt  ”byråkrati”  i  en  mycket  snäv  

bemärkelse,   Hon   var   en   riktig   ”douche”,   en   skitstövel   helt   enkelt).   Citattecken   kan   även  

användas för att markera avvikande betydelse av ett ord eller vid ironisering av ett ord (Det 

var  ”bara”  fyra  timmars  kö  till Håkan-konserten) (Svenska skrivregler 2008:202 ff.).  
Placering av punkt vid citat utgår från vissa regler. Är citatet en fristående mening behålls 

alltid citatets punkt, men när citatet inte utgör en mening utan kanske enbart ett ord eller en 

fras sätts punkten ut efter citattecknet. När citatet består av en del av en omgivande mening 

stryks citatets egen punkt (Svenska skrivregler 2008:58).  
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Frågetecken  
Efter meningar avsedda som direkta frågor sätts ett frågetecken ut (Hur är vädret?). 

Frågetecken sätts också ut efter meningar som inte syntaktiskt är utformade som frågor men 

som är avsedda att fungera som sådana (Du ska dit efter skolan?). Detsamma gäller det 

motsatta förhållandet, alltså när en mening är frågeformad utan att vara avsedd som fråga (Får 

vi komma med ett oslagbart erbjudande?). Normalt sätts då frågetecken ut ändå. Ett 

frågetecken kan dessutom fungera som en osäkerhets-/ifrågasättandemarkör efter ett enskilt 

ord inuti en sats. Då sätts frågetecknet inom parentes med mellanrum till omgivande ord: 

Sveriges huvudstad heter Göteborg (?) enligt en ny undersökning (Svenska skrivregler 

2008:176). Ett frågetecken kan också användas vid en retorisk fråga där skribenten inte väntar 

sig något svar: Det är väl en självklarhet för alla? Retoriska frågor kan även avslutas med ett 

utropstecken: Är inte den låten bra! (Strömquist 2013:24).  

 

Kolon  
Före exempel, förklaringar, sammanfattningar, specificeringar och uppräkningar används 

kolon. Ett kolon kan då motsvara uttryck som det vill säga, nämligen och till exempel.  När 

det som står efter ett kolon inte består av flera meningar inleds innehållet av en liten bokstav 

(Du behöver handla tre ingredienser till såsen: lime, honung och vitlök (Språkrådet 2008:188 

f.). Består innehållet av flera meningar, utgörs av direkt anföring, har karaktär av ett citat eller 

är  en  uppmaning,  ett  utrop  eller  en  fråga  ska  stor  bokstav  följa  efter  kolon  (Sonya  skrek:  ”Jag  

sjunger   imorgon!”,   Rektorn   satsade   på   lärarna:   Höj lönerna dubbelt!) (Svenska skrivregler 

2008:105).  

 
Kommatecken 
Kommatecknets uppgift är att öka en texts läsbarhet. Därför sätts kommatecken mellan led i 

en mening som är relativt självständiga. Led som hör nära ihop ska därför inte åtskiljas med 

ett kommatecken. Denna typ av användning benämns som tydlighetskommatering (Svenska 

skrivregler 2008:178), vilket är den vanligaste typen av kommatering i dag. Eftersom det 

centrala i användningen av kommatecken handlar om ledens mer eller mindre nära 

förbindelse till varandra innebär det att det inte råder några exakta regler för kommentering. 

Några tillfällen finns dock då kommatecken normalt ska sättas ut: mellan huvudsatser med 

bindeord som och, men (Gardinens tyg var av hög kvalitet, men resultatet blev ändå inte bra), 

efter inledande bisats, före huvudsats (Om inte temperaturen stiger två grader, kommer 
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grödorna frysa ihjäl), kring inskott (Uppsatsen har, trots många brister, flera förtjänster), vid 

långa satser av tydlighetsskäl (På grund av den omfattande och oerhört kostsamma 

ombyggnationen av ett av Göteborgs äldsta bibliotek, fanns en mängd motståndare), vid 

fristående fraser och tillägg (Allvarligt talat, vi borde bli bättre på att köpa förnyelsebar 

energi) samt vid uppräkningar (Semestern innehöll sol, salta bad, skratt och sång) (Svenska 

skrivregler 2008:178 ff.).  

I vissa fall kan användningen   av   kommatecken   vara   betydelseskiljande.  Meningen:   ”Jag  

söker   en   mindre   fräsch   lägenhet”   betyder   utan   kommatering   att   personen   söker   en   inte   så  

fräsch   lägenhet  medan:   ”Jag   söker   en  mindre,   fräsch   lägenhet”   innebär   att   personen   är   ute  

efter en liten och fräsch lägenhet (Svenska skrivregler 2008:186).  

Satsradning är ett retoriskt-stilistiskt, språkligt fenomen som är vanligt i skönlitteratur. Vid 

satsradning placeras huvudsats på huvudsats med ett kommatecken istället för exempelvis en 

konjunktion eller en annan lösning (Vi åkte bil hela dagen, sedan stannade vi vid till vid en 

vägkrog, där köpte vi varsin glass). Satsradning är mer ovanligt i formellt skriftspråk men 

förekommer i tidningstext, då ofta vid återgivning efter replikstreck av olika uttalanden. 

Muntligt språk kännetecknas av räckor av korta huvudsatser men för läsningens skull kan 

sänkning av tempo vara lämpligt i skrift genom användning av punkt (Strömquist 2013:53).  

  

Parentes  
Vid förtydliganden eller parentetiska tillägg används parenteser. Det kan röra definitioner, 

hänvisningar, kommentarer, ordförklaringar och synonymer etcetera: Jag åt en fantastiskt god 

italiensk dessert igår (tiramisu) (Språkrådet 2008:194). Om innehållet i en parentes består av 

en egen mening sätts det avslutande skiljetecknet inom parentestecknen. Består texten i en 

parentes av ett inskott inuti en annan mening ska textens första ord inledas med liten bokstav 

(om det inte är ett namn). Inskottet kan då avslutas med ett frågetecken eller ett utropstecken. 

Om ett sådant inskott står sist i meningen sätts den omgivande meningens skiljetecken ut efter 

slutparentesen (Svenska skrivregler 2008:195).   

 

Punkt 
Punkt är ett meningsavgränsande skiljetecken som markerar gräns för påståenden. Dessa kan 

vara fullständiga (innehållande ett subjekt och ett predikat) eller ofullständiga (där antingen 

subjekt eller predikat saknas) (Strömquist 2013:18). Här ges ett exempel på respektive 

meningstyp   där   den   fullständiga   meningen   utgör   det   första   exemplet:   ”Lärare är otroligt 
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viktiga i ett samhälle.”  En  ofullständig  mening:  ”Inte minst för morgondagens stjärnor.”     

Fullständiga meningar brukar vara ett rimligt krav i formella texter medan ofullständiga 

meningar har lättast att bli accepterade när de är består av en fristående efterställd bestämning 

placerad efter huvudordet. Den typen av ofullständig mening förekommer numera i de flesta 

formella texter (Strömquist 2013:18). 

 

Replikstreck  
Replikstreck, även kallat talstreck, anföringsstreck eller pratminus, används vid anföring 

istället för citattecken (- Hur mår du? frågade sköterskan) (Svenska skrivregler 2008:192).  

 

Snedstreck 
Snedstreck kan användas i olika sammanhang och har därför många olika innebörder. 

Språkrådet uppmanar därför skribenter att vara återhållsamma i användningen av snedstreck. 

Och, eller, per och alternativt är exempel på ord som snedstreck kan ersätta (Språkrådet 

2008:198). Språkrådet hävdar att det kan vara lämpligt att använda snedstreck vid platsbrist 

för att ange alternativ (deltar/deltar inte) men att man i löptext hellre ska skriva ut ordet eller, 

alternativt formulera om sig (Svenska skrivregler 2008:199).  

 

Tankstreck  
Tankstreck används för att ange paus före något oväntat (Ett febrilt pluggande – av ingenting 

alls) eller runt tillägg och parentetiska inskott, exempelvis före en tillfogad förklaring, en 

reservation, summering eller liknande (Det är hög tid att ta uti med detta problem – om det nu 

inte redan är för sent). Mellanrum ska göras före och efter tankstrecket (Svenska skrivregler 

2008:191). Strömquist menar att tankstreckets avbrottsfunktion före något oväntat och 

överraskande ger emfas åt det som följer efter skiljetecknet. Därför kan skribenten med hjälp 

av skiljetecknet signalera att innehållet som sedan följer ska läsas med stor uppmärksamhet 

och/eller att innehållet är särskilt viktigt (Strömquist 2013:55).  

 

Tre punkter 
Tre punkter används för att markera en utelämning i en mening eller i en text (Och så levde de  

lyckliga  i  alla  sina  dagar  …).  Tre  punkter  kan  även  markera  paus.  Vid  utelämningen  görs  ett  

mellanrum/mellanslag före den första punkten och efter punkten före en ny mening eller ett 

nytt ord. De tre punkterna ska stå på samma rad och bör inte inleda en ny rad (Språkrådet 
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2008:174). Skiljetecknet lämnar innehållet öppet för läsaren att dra egna slutsatser och är 

innehållet negativt känslopräglat kan det betyda att skribenten inte förmår att skriva mer. I en 

mindre negativt känslopräglad kontext är det vanligast att tolka skiljetecknet som en 

markering för eget slutsatstagande då fortsättningen antingen är självklar eller öppen för flera 

tolkningar (Strömquist 2013:62). Det finns även tillfällen där tre punkter används för att 

markera ett avbrott mitt i ett ord och då görs inget mellanrum/mellanslag före den första 

punkten:  Vilka  idi…  (Svenska skrivregler 2008:174).  

Eftersom studiens material både består av hand- och datorskrivna texter kommer jag inte ta 

hänsyn till om eleven har gjort ett mellanslag/mellanrum eller inte vid eventuell användning 

av tre punkter då det är bildligt svårt att fastställa i materialet. Även i de fall eleven har 

utformat skiljetecknet med två eller fler än tre punkter räknas dessa varianter som tre punkter.  

 

Utropstecken 
Meningar avsedda som hälsningar, tilltal, uppmaningar, utrop och önskningar etcetera 

avslutas med ett utropstecken (Hej vännen! Kom hit, brorsan! Jag vill ha sommarlov nu!). 

Vidare kan en mening vara avsedd som utrop eller liknande men vara utformad som en fråga 

eller ett påstående och då sätts ett utropstecken ut (Snälla, kan du komma hit!). Funktionellt 

kan ett utropstecken skapa en dramatisk och temperamentsfull framställning. För att markera 

att något är anmärkningsvärt inuti en sats kan utropstecken sättas inom parentes med 

mellanrum till omgivande ord: Jag åt åtta (!) tekakor till lunch (Svenska skrivregler 2008:177 

f.).   


