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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka satskonnektionen i tio Tisustexter, fem som blivit 

godkända och fem som blivit underkända. De forskningsfrågor jag ska försöka besvara är:  

 Hur hög är konnektivtätheten i de Tisusuppsatser som fått bedömningen U 

respektive G och kan något mönster urskiljas? 

 Vilka likheter och skillnader kan urskiljas vad gäller valet av konnektiver i 

Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G? 

 Vilken relation kan man se i materialet mellan satskonnektion och texttyp? 

 Vilka likheter och skillnader i andel och val av konnektiv förekommer mellan de 

analyserade Tisusuppsatserna och tidigare analyser av elevuppsatser och en 

debattartikel? 

För att underlätta analysen har texterna delats in i makrosyntagmer och sedan har 

satskonnektiverna lokaliserats och delats in i de fyra undergrupperna additiva, temporala, 

kausala och komparativa konnektiver enligt en modell som presenterats i Catharina 

Nyströms bok Hur hänger det ihop (Nyström, 2001). Resultaten för de underkända 

Tisusuppsatserna har sedan jämförts med resultaten för de godkända Tisusuppsatserna, men 

även med resultaten från tre andra undersökningar av texter skrivna av elever i olika åldrar 

samt en debattartikel från DN där samma analysmetod använts. Undersökningen visar att 

satskonnektionen per 100 ord minskar med ökad ålder, med ett undantag. Den är också 

något mindre i de godkända Tisusuppsatserna än i de underkända. 

Olika texttyper brukar också förknippas med en stor förekomst av vissa konnektiver. 

Tisusuppsatsen kan ses som en diskursiv text som bör innehålla en hög andel komparativa 

och kausala konnektiver, jämfört med en berättande text som ofta innehåller många 

additiva och temporala konnektiver. När man jämför materialet ser man också att de texter 

som skrivits av de äldre och mest skrivvana skribenterna, debattartikeln i DN och 

uppsatserna som blivit godkända på Tisus, uppvisar en hög andel komparativa och kausala 

konnektiver medan de andra uppsatserna domineras av additiva konnektiver. Man kan också 

se att uppsatserna som blivit godkända uppvisar en större variation när det gäller val av 

konnektiver, framför allt när det gäller komparativa och kausala konnektiver. 
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1. Inledning 

Som lärare i svenska som andraspråk har jag ofta haft anledning att fundera över vad det är 

som gör att jag tycker att vissa texter fungerar väl medan andra bitvis är svåra att hänga med 

i. Att grammatik och ordkunskap spelar en stor roll för hur väl en text fungerar är lätt att 

inse, men ibland är det svårt att följa den röda tråden trots att texten ger prov på god 

grammatisk behärskning och korrekta ordval. För varje uppsats jag rättat har därför vikten av 

en god textbindning blivit tydligare.  

Vikten av god textbindning betonas även i läroplanerna. För betyg E på gymnasieskolans kurs 

svenska 3 krävs t.ex. att: ”Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar 

disposition.” (Skolverket, 2011: 176) Och för betyg E i svenska som andraspråk 1 ställs kravet 

att: ”Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga …” 

(Skolverket, 2011: 184) 

För godkänt resultat på Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) krävs 

följande; ”Texten är klar och sammanhängande och kan i regel följas och förstås utan 

ansträngning.” (Stockholms universitet, 2012). Än en gång betonas alltså vikten av god 

textbindning. 

Textbindning, d.v.s. sammanhang i text, är därför något som måste tas upp i undervisningen 

och enligt min erfarenhet läggs ofta fokus på satskonnektionen, det vill säga de ord och 

fraser, huvudsakligen konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella adverb, som visar 

satsernas inbördes relation och (ibland) binder samman dem. Samtidigt har Per Ledin visat 

att mellanstadieelever använder färre konnektiver än lågstadieelever (Ledin, 1998). "Om den 

här utvecklingen fortsätter också när eleverna blir erfarnare skribenter, skulle det peka på 

att erfarna skribenter använder färre konnektiver än mindre erfarna.” skriver Catharina 

Nyström i sin bok Hur hänger det ihop? – En bok om textbindning (Nyström, 2001: 121), och i 

sin egen undersökning ser hon mönstret upprepas när hon jämför skribenter på olika nivå. 

Eftersom textbindningen i de erfarna skribenternas texter samtidigt är god innebär det helt 

enkelt att skribenterna använder andra textbindningsmetoder. 

Tittar man på befintliga analyser av uppsatser inom ämnet svenska som andraspråk blir 

bilden emellertid otydligare. Det är inte helt klart om användandet av konnektiver ökar eller 
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minskar med större erfarenhet. I många uppsatser med bristande textbindning som jag själv 

analyserat tidigare saknas emellertid fungerande konnektiver, och i många fall har 

konnektivövningar fungerat utmärkt för att förbättra textbindningen. Kanske kan det vara 

ett tecken på att förekomsten av konnektiver är lägre i texter som blivit underkända än i 

godkända uppsatser, tvärt emot mönstret nämnt ovan. Detta måste undersökas. 

I denna uppsats kommer jag därför att undersöka satskonnektionen i Tisusuppsatser och 

jämföra resultaten med resultat som framkommit vid andra undersökningar. Vilka typer av 

konnektiver dominerar i texterna och verkar de vara lämpliga för texttypen? Kan man, när 

det gäller personer med svenska som andraspråk, se något tecken på att texter av mer 

erfarna skribenter är konnektivtätare än yngre och mindre erfarna skribenters, vilket jag 

misstänker, eller följer texterna samma mönster som texter skrivna av personer med 

svenska som förstaspråk. Förhoppningsvis kan resultatet ge en fingervisning om var fokus 

bör ligga när det gäller undervisning om textbindning, framför allt på 

universitetsförberedande kurser 

 

2. Teoretisk bakgrund 

För att underlätta förståelsen av studien presenteras inledningsvis de termer som kommer 

att användas, tillsammans med en enkel genomgång av grunderna inom textbindning.   

 

2.1Textbindning 

Inte sällan har jag mött substantivet flyt när elevtexter kommenterats i grundskola, 

gymnasium och svenska som andraspråk. Texten har bra (eller kanske dåligt) flyt, kan lärare 

skriva i sina kommentarer. Ofta brukar också den röda tråden nämnas, men även om många 

tycker sig förstå vad dessa fraser betyder är de inte några klart definierade termer. När man 

närmar sig detta område i undervisningen, till exempel i Skrivboken av Siv Strömkvist 

(Strömkvist, 1998), används istället ofta begreppet textbindning för de logiska samband som 

får en text att fungera som en sammanhängande text och inte som lösryckta meningar. 

Internationella begrepp för samma område är koherens och kohesion där ”…koherens är de 
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djupt liggande innehållssamband som bildar texten medan kohesion är de lokala 

sambandsmekanismer som uttrycker samband på textytan.” (Nyström, 2001: 11) Hellspong 

och Ledin beskriver begreppen likartat. Att texten är koherent förklarar de som att dess 

delar bildar en helhet som blir meningsfull för en läsare, medan kohesion beskrivs som 

förekomsten av språkliga signaler för sammanhanget. (Hellspong och Ledin, 1997: 35) 

Textbindning är sedan en del av det som sorterar under det akademiska ämnet textlingvistik. 

Vid analys av textbindning förekommer ofta en eller flera av följande tre 

satsbindningskategorier; satskonnektion, referensbindning och/eller tematik, bland annat i 

Hur hänger det ihop (Nyström, 2001), Vägar genom texten (Hellspong och Ledin, 1997) och i 

Sammanhang i text (Wikborg och Björk, 1989). 

Med satskonnektion, eller konnektivbindning som det också kallas, avser man de tydliga 

markeringar som författaren använder för att visa hur han/hon tänkt sig att satserna ska 

vara logiskt kopplade till varandra, det vill säga vilken inbördes relation de ska ha. Se till 

exempel de subtila variationerna i exemplet nedan: 

Jag tog äpplet och Peter tog bananen. 

Jag tog äpplet eftersom Peter tog bananen. 

Jag tog äpplet. Peter tog därför bananen. 

Textbindning kan också åstadkommas med hjälp av referensbindning. I en text finns det 

nämligen innehållsmässiga kopplingar mellan ord och fraser som gör att läsaren uppfattar 

meningarna som en text. 

Jag är mycket förtjust i frukt. Äpplen är en favorit. De smakar gott samtidigt som de är 

roliga att tugga. Även bananer är goda även om jag föredrar äpplen. Grönsaker är 

emellertid ingenting för mig.  

Här förstår man att ordet äpplen (x2)och de (x2) refererar till samma referent, medan 

bananer är ett besläktat ord, vi pratar om samma semantiska kategori (co-hyponymer). Frukt 

är en överordnad kategori, medan grönsaker är något delvis nytt. Som läsare drar man 

emellertid snabbt slutsatsen att grönsaker hör ihop med textens tema i egenskap av ”något 
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från växtriket som går att äta”. Allt detta ger texten ett nät av kopplingar som hjälper oss att 

se sammanhanget.  

Den sista metoden att skapa textbindning som presenteras här är att arbeta med textens 

informationsstruktur. För att en text ska fungera måste det finnas en balans mellan känd 

information, det som kallas tema, och ny information, det som kallas rema. Det innebär 

kortfattat att känd information kommer först i satsen medan ny information gärna placeras i 

slutet. (Nyström, 2001: 12) 

 

2.2 Satskonnektion 

Satskonnektion handlar alltså om hur författaren, med hjälp av konjunktioner, 

subjunktioner, konjunktionella adverb och metaforiska konnektiver e.t.c., kan hjälpa läsaren 

att förstå vilken relation satserna har till varandra. Men satskonnektionen behöver inte vara 

explicit (markerad). Ibland kan sambanden mellan satserna förstås utan konnektiver och 

satskonnektionen sägs då vara implicit (omarkerad). I vissa fall kan en allt för tät 

satskonnektion till och med upplevas som lite löjlig eller barnslig då sambandet tydligt 

framgår i alla fall. (Hellspong & Ledin, 1997:  90) 

 Jag åt inte upp maten. Jag mådde illa. 

Andra gånger är konnektiverna nödvändiga för att sambandet mellan satserna ska gå fram. 

 Jag åt upp maten trots att jag mådde illa. 

Det finns flera studier av analysverktygen och förslag till kategoriseringar och metoder. En av 

de mest tongivande studierna är Cohesion in English av M. A. K. Halliday och Ruqaiya Hasan. 

De föreslår att det de kallar conjunction ska delas in i fyra huvudgrupper som de kallar 

additive, temporal , adversative och causal. Det råder emellertid ingen samstämmighet om 

indelningen. Halliday och Hasan inleder kapitlet “Types of conjunction” med att nämna att 

“There is no single, uniquely correct inventory of the types of conjunctive relation; different 

classifications are possible, each of which would highlight different aspects of the facts.” 

(Halliday & Hasan, 1976: 238). 
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I Sverige har Gunnel Källgren gjort en utförlig analys och hon föreslår, i sin avhandling 

Innehåll i text, En genomgång av faktorer av betydelse för texters innehåll, uppbyggnad och 

sammanhang, 14 olika grupper nämligen additiv, adversativ, alternativ, kausativ, koncessiv, 

konditional, ordning, reformulering, summativ, temporal, anföring, ikonisk konnektion, 

grafisk konnektion och metatextuell konnektion. (Källgren, 1979) 

De två nyaste handböckerna i analys av satskonnektion, Hellspong och Ledins Vägar genom 

texten, och Catharina Nyströms Hur hänger det ihop föreslår båda den indelning Halliday och 

Hasan presenterade 1976. De kallar huvudgrupperna additiv, temporal, komparativ och 

kausal (Hellspong & Ledin, 1997). 

 

2.2.1 Additiv konnektion 

Här handlar det om att markera att något läggs till, adderas. Hellspong och Ledin kallar detta 

för OCH-relationer (Hellspong & Ledin, 1997: 88). Några andra vanliga additiva konnektiv är 

även, också och dessutom. Till de additiva konnektiverna hör även alternativa konnektiv som 

till exempel eller. 

 

2.2.2 Temporal konnektion 

Man använder temporal konnektion för att marker tidsrelationer. Hellspong och Ledin kallar 

dessa konnektiver för DÅ-relationer (Hellspong & Ledin, 1997: 88). Några vanliga temporala 

konnektiver är sedan, innan och medan. Till denna huvudgrupp räknas även konnektiver som 

anger en rumslig relation som till exempel då. 

 

2.2.3 Komparativ konnektion 

Den komparativa konnektionen markerar jämförelse. Vanliga komparativa konnektiver är 

därför som och än. Till denna grupp hör även men som markerar motsättning, och 

komparativa konnektioner kallas MEN-relationer av Hellspong och Ledin. 
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2.2.4 Kausal konnektion 

De kausala konnektiverna markerar orsakssamband. De markerar alltså vad som orsakar 

något eller vad som blir följden av något. Vanliga kausala konnektiver är till exempel 

eftersom och för. Hellspong och Ledin kallar dem DÄRFÖR-relationer. Till denna grupp räknas 

även konnektiver som markerar villkor, som till exempel om.  (Nyström, 2001: 101 ff) 

 

2.3 Texttyp och satskonnektion 

Texttyp identifieras, till skillnad från genre, med hjälp av ”… identifierbara språkliga drag. 

Den texttypologiska indelningen tar alltså sin utgångspunkt i inomtextuella egenskaper.” 

(Nyström, 2001: 140) Det pågår emellertid i stort sett ständig diskussion inom den 

språkvetenskapliga forskningen om hur texter, och speciellt elevtexter, ska kategoriseras. 

Vilken modell man till slut väljer beror till stor del på i vilket syfte man gör uppdelningen, 

men såväl Nyström som Hellspong och Ledin, ansluter sig till en modell med fyra 

undergrupper nämligen berätta, beskriva, argumentera och utreda. Detta är av intresse när 

det gäller satskonnektion eftersom respektive texttyp bl.a. förknippas med förekomsten av 

en speciell kategori av konnektiver. 

Den berättande texten är till exempel ofta uppbyggd kring en kronologi och domineras 

därför ofta av temporal konnektion, den beskrivande texten har ofta en rumslig disposition 

och därför kan man finna en stor andel additiv konnektion, den utredande texten baseras på 

orsak och verkan och denna texttyp domineras av kausal konnektion medan den 

argumenterande texten domineras av komparativ konnektion. (Nyström, 2001: 140 ff) 

Hellspong och Ledin ger ett bra exempel på en utredande text: 

”Det är faktiskt så att porositeten i det färdiga brödet grundläggs redan vid 

knådningen. Trycket i en luftblåsa är nämligen omvänt proportionellt mot radien dvs 

har vi radien noll behövs ett oändligt tryck för att skapa en luftblåsa. Den koldioxid som 

jästen bildar under jäsningen kommer därför att samlas i de luftblåsor som redan finns. 

Anledningen till att vi stoppar i jäst är ju just att den ska bilda koldioxid. Koldioxiden i 
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sin tur gör att degen jäser upp, vi får ett lätt och poröst bröd.” (Hellspong & Ledin, 

1997: 23) 

Skoluppsatser kan emellertid ofta hänföras till en av bara två texttyper nämligen den 

berättande som innehåller såväl berättande som beskrivande drag och den diskursiva som är 

”ett samlingsbegrepp som omfattar utredande och argumenterande text” (Nyström, 2001: 

152) Den diskursiva texten beskrivs som en resonerande, analyserande, överblickande text 

som ger en sammanhängande bild av något fenomen i samhället. (Nyström, 2010) 

Anledningen till att skoluppsatser ofta bara delas in i två texttyper är, enligt Nyström, att 

skoluppsatser tillhör en egen genre ”skoluppsatsen” eftersom de inte har någon given 

mottagare eller publiceringsform utanför skolan, även om man skriver låtsasreportage, 

låtsasinsändare och så vidare. Då samma sak kan sägas gälla Tisusuppsatserna, samtidigt 

som de innehåller alla de drag som diskursiva texter bör innehålla, kommer jag att hänföra 

dem till gruppen diskursiva texter trots att de, i strikt mening, inte skrivits under en 

skolutbildning. 

Samtidigt är det viktigt att tänka på att de allra flesta texter, skoltext såväl som brukstext, 

innehåller inslag från olika texttyper. Ofta kan man finna argumenterande inslag i en 

huvudsakligen utredande text, eller beskrivande delar i en berättande text. (Hellspong & 

Ledin, 1997: 22) Detta påverkar givetvis också vilka typer av konnektiver som kommer att 

användas. 

 

3. Forskningshistorik 

Satskonnektion i bruksprosa men framför allt i elevtext har undersökts i flera större och 

mindre svenska studier. Inte sällan har emellertid huvudsyftet med studien varit ett annat 

varför analysen av satskonnektionen bara utgjort en del av analysen. 

Det gäller till exempel Per Ledins studie Att sätta punkt – hur elever på låg- och 

mellanstadiet använder meningen i sina uppsatser. (Ledin, 1999) där huvudsyftet framgår av 

titeln. Han visar i studien att antalet satsradningar per 100 ord minskar från 10,2 i lågstadiet 

till 8,2 i mellanstadiet, medan den, enligt jämförelsematerial från en annan studie, ligger på 
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5,1 i slutet av gymnasiet. (Ledin, 1999: 25) Även meningsindelningen på låg- och 

mellanstadiet skiljer sig från gymnasisterna och det offentliga skriftspråkets. Under låg och 

mellanstadiet består till exempel 23 procent av meningarna av mer än en makrosyntagm, 

medan det bara förekommer i 17 procent av meningarna i gymnasietexter och i 10 procent 

av meningarna i bruksprosa. (Ledin, 1999: 21) Ledin kan också visa att andelen textinterna 

bindningar minskar om man jämför låg- och mellanstadietexter. På lågstadiet går det 73 

interna bindningar på 1000 ord medan andelen har minskat till 50 i mellanstadiematerialet. 

Samtidigt är andelen textexterna konnektiver per 1000 ord konstant. Sammantaget kan man 

alltså se att ”lågstadiebarnen använder klart mer konnektiver än mellanstadiebarnen.” 

(Ledin, 1999: 22) Satskonnektionen kopplas även till texttyp. För det första används mest 

konnektiver i de berättande texterna, framför allt på lågstadiet. För det andra används 

temporala konnektiver mer i berättande-dialogiska texter i såväl låg- som mellanstadiet 

medan komparativa konnektiver är vanligare i de utredande texterna på mellanstadiet. 

(Ledin, 1999: 23) 

I Eleanor Wikborgs och Lennart Björks studie Sammanhang i text – En empirisk undersökning 

och skrivpedagogiska konsekvenser undersöker de ”…vad som förorsakar brist på 

sammanhang i en text.” (Wikborg, Björk, 1989: 10) De baserar sin analys på 144 uppsatser, 

skrivna av studenter vid Stockholms universitet, och sammanställer en frekvenslista över 

sammanhangsbrister i materialet. Frekvenslistan visar att utebliven eller vilseledande 

satskonnektion (16 procent av alla sammanhangsbrister) är den tredje vanligaste orsaken 

efter osäker referensbindning (27 procent) och vilseledande styckeindelning (21 procent). 

(Wikborg, Björk, 1989: 20) De ger ett bra exempel på hur utebliven satskonnektion leder till 

att en konstrast tar lång tid att uppfatta. 

”1) Det övervägande antalet intervjuade tyckte att det var tur att vi har den reglering 

som vi har i Sverige. 2) Om den avskaffades samtidigt som de etiska reglerna sattes ur 

spel eller inte existerade skulle detta förmodligen inte utgöra någon omedelbar skillnad 

för pressens utseende; alla svenska journalister är uppväxta med de etiska reglerna.” 

(Wikborg, Björk, 1989: 71) 

I början av mening två tror läsaren att det handlar om en specificering av innehållet i mening 

1, medan det istället handlar om en konstrast vilket inte framgår förrän i slutet av mening 2. 
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Med hjälp av till exempel emellertid eller men skulle detta missförstånd inte uppstå. Mer än 

hälften av all utebliven satskonnektion handlar om bristande markering av just konstraster. 

När det gäller vilseledande konnektorer handlar det oftast om tilläggskonnektioner, till 

exempel och eller också, vars funktion i texten är otydlig. 

Även Gunilla Jansson har undersökt satskonnektion i sin avhandling Tvärkulturella 

skrivstrategier – kohesion, koherens och argumentationsmönster i iranska studenters texter 

på svenska (Jansson, 2000) även om det inte heller här är avhandlingens huvudsakliga syfte. 

När det gäller satskonnektionen kommer hon fram till att det finns skillnader mellan iranska 

studenters texter och texter skrivna av en kontrollgrupp med svenska som modersmål såväl 

som texter skrivna av en grupp studenter med blandade modersmål. När hon utesluter att-

bisatser och relativa bisatser finner hon att den iranska gruppen använder 4,1 konnektorer 

per 10 satser, den blandade gruppen 4,9, den svenska normalgruppen 5,1 medan gruppen 

med skrivvana personer med svenska som modersmål använde 4,2 konnektiver per 10 

satser. Hon tolkar det inte som att den iranska gruppen närmar sig den skrivvana gruppen 

utan ser det, efter en närgranskning av texterna, snarare som ”en icke fullständig förmåga 

att använda en nyanserad uppsättning av konnektorer som hjälper till att framhäva 

sambandsrelationer.” (Jansson, 2000: 156) Hon finner också att ”gles förekomst av 

konnektorer i vissa av iraniernas texter får konsekvenser för koherensen i texten, i synnerhet 

där innehållet är komplext och abstrakt, om inte sammanhanget framträder tillräckligt 

tydligt genom referensbindning.” (Jansson, 2000: 156)  

En möjlig förklaring som Jansson anger till den låga konnektivtätheten kan vara att det i 

persiska inte förekommer konnektorer som explicita sambandsmarkörer i lika stor 

utsträckning som i engelska. Kanske kan det även gälla i jämförelse med svenska. Faktumet 

att de iranska skribenterna hade högre konnektivtäthet när de skrev på persiska än på 

svenska talar emellertid emot att det skulle bero på konnektivbruket i persiskan. (Jansson, 

2000) 

Hon jämför sedan olika konnektorer indelade i grupperna konjunktioner, subjunktioner, 

adverb och fras/sats och finner att svenskarna och den blandade gruppen har större 

variation än iranierna. Hon ser också att iranierna har en ”tendens att överanvända 

konjunktioner som bindningsmedel mellan satser och meningar på bekostnad av adverben.” 
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(Jansson, 2000: 157) Framför allt dominerar och och men, vilket även andra studier som 

granskat hur iranier skriver på engelska visat. Den höga förekomsten av konjunktioner och 

den jämförelsevis låga förekomsten av adverb tolkar Jansson emellertid som specifik för den 

iranska språkgruppen. (Jansson, 2000) 

I studien Meningslängd och satskonnektion i Dagens Nyheter 65 – 94 (Lyngfelt, 1995) 

undersöker Benjamin Lyngfelt sin tes om att meningarna har blivit kortare sedan 1965 och 

att detta lett till att andelen konjunktioner och subjunktioner minskat eftersom kortare 

meningar innehåller färre satser som kräver satskonnektion. Satskonnektionen blir alltså 

frivillig och därmed, enligt Lyngfelts tes, mindre frekvent. Lyngfelt hittar emellertid ingen 

koppling mellan meningslängd och satskonnektion. Däremot kan han konstatera att ”dagens 

texter innehåller färre explicita konnektiver än gårdagens.” (Lyngfelt, 1995: 34) 

Slutligen måste Lars Melins intressanta undersökningar om textbindningens betydelse för 

läshastighet och läsförståelse nämnas. I Textbindning i läroboksspråk (Melin, 1992a) 

undersöker Melin hur läshastigheten och läsförståelsen påverkas om samma lärobokstext 

förbättrats betydelsemässigt, d.v.s. genom utökad referensbindning och dynamiskt, d.v.s. 

genom utökad tema-remastruktur och/eller logiskt, d.v.s. genom utökad konnektivbindning. 

Försöken visar ”att starkare bindningar både sänker lästiden och ökar minnesbehållningen.” 

(Melin, 1992a: 23) Totalt sett verkar emellertid utökade referensbindningar vara det som ger 

bäst resultat. Den stora skiljelinjen går nämligen mellan en obearbetad text och en text med 

förbättrad referensbindning och tema-remastruktur, medan ganska lite vinns på att 

dessutom förbättra konnektivbindningen. Skillnaden mellan en obearbetad text och samma 

text med utökad konnektivbindning ger tämligen nyckfulla resultat. Studien visar också att 

högstadieeleverna drar större nytta av förbättrad textbindning än mellanstadieeleverna 

I Textbindning och läsbarhet (Melin, 1992b) fortsätter Melin undersökningen av hur 

läshastighet och begripligheten – i detta fall minnesbehållningen - påverkas av 

textbindningen. Han undersöker detta genom att redigera texter på samma sätt som med 

lärobokstexterna ovan, men denna gång utgår han från texter med varierande 

svårighetsgrad (mätt i LIX) samtidigt som läsarna har olika kunskapsnivå. Melin kommer fram 

till att texterna inte får vara för svåra om textbindningsredigeringarna ska ha någon effekt. 

Om texten är svår för läsaren ger förbättrad textbindning ökad lästid men försämrad 
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minnesbehållning. Är texten normalsvår ökar lästiden medan minnesbehållningen ökar och 

om texten redan är läsaranpassad ger förbättrad textbindning kortare lästid och höjd 

minnesbehållning. För de läsare som finner den svåra texten lätt gäller samma mönster som 

för den läsaranpassade texten, d.v.s. kortare lästid och bättre minnesbehållning. 

Undersökningen visar också att ”…det är referenterna som gör jobbet. Konnektiverna har en 

mycket liten marginaleffekt att erbjuda.” (Melin, 1992b: 232) 

 

4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka explicit satskonnektion i ett antal texter skrivna 

som en del av Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier). Jag vill framför allt 

undersöka om och i så fall hur satskonnektionen skiljer sig åt mellan underkända och 

godkända texter. Jag tänker också jämföra mina resultat med tidigare analyser av elevtexter 

från grundskola och gymnasium samt med en debattartikel publicerad i DN för att se om och 

i så fall hur användandet av konnektiver varierar. 

De frågor jag tänker fokusera är: 

 Hur hög är konnektivtätheten i de Tisusuppsatser som fått bedömningen U 

respektive G och kan något mönster urskiljas? 

 Vilka likheter och skillnader kan urskiljas vad gäller valet av konnektiver i 

Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G? 

 Vilken relation kan man se i materialet mellan satskonnektion och texttyp? 

 Vilka likheter och skillnader i andel och val av konnektiv förekommer mellan de 

analyserade Tisusuppsatserna och tidigare analyser av elevuppsatser och en 

debattartikel? 

 

5. Metod 

Området textbindning är mycket omfattande. Därför tänker jag begränsa mig till att 

undersöka explicit satskonnektion i materialet. Jag kommer att använda den analysmodell 
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Catharina Nyström presenterar i sin bok Hur hänger det ihop? En bok om textbindning. 

Samma metod har även tillämpats i de andra undersökningar som jag tänker använda som 

jämförelsematerial i uppsatsen. Enligt denna modell delas materialet först in i 

makrosyntagmer. Sedan analyseras texterna och alla konnektiver räknas och delas in i de 

fyra grupperna additiva (huvudgrupp i), temporala (huvudgrupp II), komparativa 

(huvudgrupp III) och kausala konnektiver (huvudgrupp IV). Antalet konnektiver presenteras i 

form av konnektiver per 100 makrosyntagmer och per 100 ord medan andelen konnektiver 

per huvudgrupp presenteras i procent per totalt antal konnektiver per text. Resultaten 

presenteras utan decimaler förutom när det gäller konnektiver per 100 makrosyntagmer där 

en decimal anges för att ge större exakthet. Det innebär att de presenterade resultaten 

avrundats. I den avslutande diskussionen relateras andelen konnektiver per huvudgrupp till 

texttyp.  

Jag analyserar underkända samt väl godkända texter för att eventuella skillnader vad gäller 

textbindning ska framträda tydligare.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Två stora frågor måste diskuteras angående den valda metoden. Den första gäller själva 

satskonnektionsanalysen. Trots att samtliga studier som används som jämförelsematerial i 

denna uppsats baserats på samma analysmetod finns ändå risk för skilda bedömningar i 

enskilda fall eftersom ingen heltäckande mall existerar. Det innebär att resultaten som 

jämförs kanske inte är helt jämförbara. Jag har emellertid försökt att följa Nyströms modell 

så nära som möjligt och jag har också valt enskilda tolkningar som överensstämmer med 

tolkningarna i de andra studierna som ingår i jämförelsen för att, på så sätt, göra resultaten 

så jämförbara som möjligt.  

Dessutom är flera studier ganska små, samtidigt som konnektivtätheten varierar kraftigt från 

bedömd uppsats till annan, vilket alltså kan få stort utslag vad gäller slutresultatet. I viss mån 

kan detta uppvägas av antalet studier i jämförelsen. Dessutom finns det tidigare studier som 

till viss del stödjer resultaten. Likväl vore det givetvis bättre med ett större material. 
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5.2 Makrosyntagmer 

För att underlätta analysen och göra det möjligt att jämföra olika långa texter delas de in i 

mindre analysenheter. En möjlig sådan enhet skulle kunna vara meningen. Det är emellertid 

inte ovanligt att elevtexter, eller i detta fall uppsatser från ett test, innehåller ofullständiga 

meningar, satsradningar eller på andra sätt inkorrekt sammansatta satser. För att öka 

jämförbarheten delas därför texterna in i makrosyntagmer istället för i meningar. En 

makrosyntagm är en huvudsats tillsammans med eventuella underordnade satser. (Nyström, 

2001: 34)  

 (1) Han stannade hemma eftersom han kände sig trött. 

En mening med samordnade satser med gemensam satsdel räknas som en makrosyntagm. 

  (1) Jag öppnade dörren och gick in.   

I en mening med samordnade satser som saknar gemensam satsdel räknas emellertid varje 

sats för sig. 

(1) Peter tittade på henne (2) men hon ignorerade honom. 

På samma sätt räknas varje sats för sig vid satsradning. 

 (1) Den ena bilen stannade vid övergångsstället (2) den andra körde vidare 

 

5.3 Analys av satskonnektion 

Under analysen måste begränsningar göras och överväganden leda fram till beslut. En sådan 

fråga rör konnektiver som kan ha flera olika funktioner och som därmed måste hänföras till 

olika huvudgrupper beroende på hur konnektiven används. I materialet har det bland annat 

handlat om det konjunktionella adverbet nämligen som ibland kan markera precisering och 

därmed hamna i den additiva gruppen (huvudgrupp I), och ibland kan markera orsak-verkan 

och hamna i huvudgrupp IV. Även subjunktionen medan kan hamna i olika huvudgrupper. 

Medan kan ju markera tid (huvudgrupp II) men också jämförelse (huvudgrupp III) som i 

exemplet nedan. 
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(9) Allt som är nytt och annorlunda kunde förr i tiden vara potentiellt farligt, medans 

det som man är van med känns tryggt och säkert. (G 4) [min understrykning] 

Här ser man också ett annat problem. Denna testtagare har valt ordet medans, en annan 

skriver mens istället, trots att den korrekta subjunktionen är medan. I liknande fall har jag 

valt att i sammanräkningen ange den korrekta formen. 

Det händer också att konnektiver använts felaktigt. I följande exempel envänder testtagaren 

för att men man kan gissa att personen menat att. Helt säkert är det emellertid inte, vilket 

de två alternativa lösningarna visar. 

(21) Allt detta är gjord för att utveckla oss själv och kräva av oss själv för att bli bättre 

och bättre. (G 1) [min understrykning] 

a) Allt detta görs för att utveckla oss själva och kräva av oss själva att bli bättre och 

bättre. 

b) Allt detta görs för att utveckla oss själva och kräva mer av oss själva för att bli bättre 

och bättre. 

I sammanräkningen kommer jag därför att räkna den konnektiv testtagaren faktiskt skrivit 

och inte vad jag tror att testtagaren kanske menat eller vad som kan passa bättre i 

meningen. Oftast påverkas emellertid inte huvudgruppen, vilket är viktigt för min analys, då 

båda konnektiven för det mesta tillhör samma huvudgrupp, som till exempel för att, för och 

eftersom. 

Eftersom detta är en analys av satskonnektion är det viktigt att bara räkna de ord och fraser 

som faktiskt fungerar som en bindning mellan satser. Konjunktionerna och, eller och men 

kan emellertid även binda samman enskilda delar av en sats.  

(4) Källa påtala skälig levnadsnivå i Sverige är bl.a. rätt till telefon, tv-avgift och 

dagstidning, men inte tidning och internet. (5) Men jag tror nu i Sverige fortfarande har 

folk tycket om dator och internet. (U 1) [Min understrykning] 

I exemplet ovan förekommer och tre gånger och men två gånger men bara en gång (se 

understrykning) räknas men som en konnektiv, trots att men här används som fundament 

istället för konjunktion. Anledningen till att tre och samt ett men i exemplet ovan inte räknas 
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som konnektiver är att de binder samman ord eller fraser och inte satser. Konjunktioner som 

binder samman satser med gemensamt subjekt eller predikat räknas emellertid som 

konnektiver, helt enligt Nyströms analysmodell. (Nyström, 2001, s. 109) 

(5) Internetvärld exponderar gränslös med sin innehåll och användnings möjligheter 

och påverkar vårt dagliga livet mer och mer. (U 2) [min understrykning] 

I exemplet ovan kan man se att och förekommer två gånger. Exemplets första och binder 

samman två satsdelar och räknas alltså inte som en konnektiv medan exemplets andra och 

(se understrykning) binder samman två satser med ett gemensamt subjekt vilket innebär att 

detta och räknas som en konnektiv. Samma sak gäller vid elliptiska satser, framför allt gäller 

det infinitiv efter för att. 

 (24) Vad kan man då göra för att motverka dessa negativa klichéer och fördomar? 

Konjunktioner som binder samman satser räknas alltså som konjunktiver medan samma 

konjunktion inte räknas om den bara binder samman satsdelar. Ett liknande resonemang 

gäller fraser som till exempel och bland annat. De fungerar emellertid mer som 

konjunktionella adverb än som konjunktioner eller subjunktioner. I detta fall handlar det 

alltså inte om att binda samman satser till en gemensam mening utan om att exemplifiera 

något i en sats som omnämns i en föregående sats. 

(13) Det sker genom att där skildras människor ofta väldigt stereotypiskt och ensidigt. 

(14) T.ex. ger ett reportage om en islamsk fanatiker mer publicitet än något som 

handlar om en ”vanlig” muslim. (G 4) 

Om till exempel eller bland annat bara exemplifierar något i samma sats räknas de däremot 

inte som konnektiver i analysen av satskonnektion. 

(4) Källa påtala skälig levnadsnivå i Sverige är bl.a. rätt till telefon, tv-avgift och 

dagstidning, men inte tidning och internet. (U 1)  

Det finns även uttryck, så kallade metaforiska konnektiver, som inte är konjunktioner, 

subjunktioner eller konjunktionella adverb men som kan sägas ha konnektiv funktion. 

(Nyström, 2001:   106) I dessa fall har jag letat en alternativ konnektiv som skulle kunna 

fungera på samma sätt i sammanhanget och sedan räknat uttrycket till samma huvudgrupp 
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som denna konnektiv. I följande exempel skulle den understrukna frasen kunna bytas ut mot 

men och därför har den hänförts till huvudgrupp III. 

(11)En diktator behöver inte rådgöra sig med någon. (12) Å andra sidan bär han eller 

hon det fullaste ansvaret för nationen och landet. (G 5) [Min understrykning] 

Förslag: En diktator behöver inte rådgöra med någon men han bär det fulla ansvaret 

för nationen och landet. 

Slutligen har jag valt att inte räkna tack vare och på grund av som konnektiver eftersom de 

inte binder samman satser utan snarare kan ses som prepositioner. I nedanstående exempel 

ser man tydligt den grammatiska skillnaden, men också den betydelsemässiga likheten 

mellan på grund av och eftersom, som är en konnektiv som hör till huvudgrupp IV. 

(18) Man får kanske inte jobbet pga åldern, nekas hyreskontraktet eftersom man inte 

har svenskt ursprung eller accepteras inte bland klasskamrater eftersom man klär sig 

annorlunda. (G 4) [Mina understrykningar] 

I enlighet med Nyströms modell räknas inte heller allmänt underordnande att, relativt 

pronomen (som etc.) och indirekta frågesatser som konnektiver. 

För att resultaten från min undersökning av Tisusuppsatser och Jeanette Carlssons, 

Catharina Nyströms och Marianne Winds resultat från undersökningar av skoluppsatser samt 

en debattartikel ska vara så jämförbara som möjligt har jag, i så stor utsträckning som 

möjligt, valt att använda samma gränsdragningar som de när problem dykt upp vid 

indelningen av konnektiver i olika kategorier. 

 

5.4 Material 

Två gånger per år ges Tisus (Test i svenska för univeristets- och högskolestudier) vid sju 

universitet och högskolor i Sverige samt även utomlands. Tisus är ett behörighetsgivande 

test för personer som redan har en utländsk gymnasieexamen men som saknar behörighet i 

svenska. Testet består av tre delar; läsfärdighet, skriftlig färdighet och muntlig färdighet. 

Mitt material utgörs av fem underkända och fem godkända Tisusuppsatser som skrivits vid 
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Umeå universitet vid fyra olika provtillfällen (En U och en G från vårterminen 2010, En U och 

en G från höstterminen 2011, två U och två G från vårterminen 2011 och En U och en G från 

hösttermien 2012). Uppsatserna är inte skrivna vid samma provtillfälle eftersom det 

tillgängliga materialet är för litet. Det innebär att uppgiften inte är densamma i alla 

uppsatser. För att öka jämförbarheten har därför lika många U- som G-uppsatser valts från 

varje provtillfälle. Eftersom Tisusuppgifterna är belagda med sekretess kan ämnena inte 

publiceras i denna uppsats. Däremot bifogas exempeluppsatser som bilagor för att ge en bild 

av uppgiftens karaktär. 

Min undersökning av satskonnektionen i Tisusuppsatser kommer även att jämföras med 

tidigare analyser av uppsatser från grundskola och gymnasium samt med en undersökninga 

av en debattartikel från DN. 

 

5.4.1 Etiska överväganden 

Materialet utgörs av uppsatser som skrivits i en provsituation och varje provort ansvarar för 

att skrivuppgifterna arkiveras och sparas i minst två år, men gärna längre med tanke på 

forskning. Samtliga Tisusuppsatser i studien har anonymiserats och exempelmeningar 

kommer att betecknas med U eller G och löpande numrering från 1 till 5. Inga kompletta 

uppsatser kommer emellertid att bifogas uppsatsen. 

 

5.4.2 Skriftlig färdighet i Tisus 

Målet för den skriftliga färdigheten är att ”… kunna skriva en självständig och tydlig 

resonerande text på ett generellt plan om ett givet tema.” (Stockholms universitet, 2012) 

Som hjälp för att fullgöra uppgiften får testtagare ett instruktionsblad och ett 

inspirationsblad  vid provtillfället. Testtagaren får också använda svensk-svensk ordbok. På 

hemsidan får man veta att man ska ”skriva en sammanhängande text på ungefär 400 ord 

kring ett givet tema (textens längd kan variera utan att det nödvändigtvis påverkar 

bedömningen). Temat är av allmänt intresse och inte anpassat till någon speciell 

studieinriktning. Det är viktigt att temat behandlas på ett generellt plan, betraktas från olika 
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perspektiv och att tonen är saklig.” (Stockholms universitet, 2012) Testtagaren får också 

information om att texten ska innehålla en inledning, en längre resonerande del och en 

avslutning. 

Under perioden jag valt att undersöka (vt 2010 till ht 2012) har testet i skriftlig färdighet 

ändrats på en punkt. Till och med vårterminen 2011 var det obligatoriskt att infoga material 

från inspirationsbladet i en inledande faktadel, medan användandet av inspirationsbladet är 

frivilligt från och med höstterminen 2012. Inledningen ska nu ”pröva [testtagarens] förmåga 

att ge en bakgrund till den efterföljande diskussionen. Detta görs till exempel genom att 

definiera ett begrepp utifrån en given frågeställning.” (Stockholms universitet, 2012). Att det 

inte längre är obligatoriskt att använda information från inspirationsbladet bör emellertid 

inte påverka andelen konnektiver och inte heller typen av konnektiver eftersom ingen av 

testtagarna från perioden före höstterminen 2012 valt att använda längre citat. Istället har 

informationen arbetats in i texten och omformulerats. 

 

5.4.3 Skriftlig färdighet i Tisus och texttyp 

Flera olika formuleringar används för att beskriva uppgiftens karaktär; ”Du ska kunna skriva 

en självständig och tydlig resonerande text …”, ”Det är viktigt att temat behandlas på ett 

generellt plan, betraktas från olika perspektiv och att tonen är saklig.”, ”[Inledningen avser]  

att pröva din förmåga att ge en bakgrund till den efterföljande diskussionen.”, ”… att 

resonera kring olika synsätt kring en fråga/ett tema.”, ”att reflektera/fundera över det du 

tidigare skrivit och att eventuellt blicka framåt.” (Stockholms universitet, 2012) Allt detta ger 

vid handen att det rör sig om en utredande text med argumenterande inslag, kanske också 

en del beskrivning i inledningen. Att det inte handlar om en ren argumentation antyder 

instruktionens betoning av att testtagaren ska belysa olika synsätt och att temat ska 

betraktas från olika perspektiv, medan betoningen av diskussion och resonemang antyder 

att den utredande texten kan innehålla någon form av argumenterande inslag. 

Eftersom Tisus kan ses som en ”skoluppsats” kan man även se den som en typ av diskursiv 

text som, precis som instruktionerna antyder, innefattar såväl argumenterande som 

utredande text. 
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5.4.4 Bedömning av skriftlig färdighet i Tisus 

Den skriftliga bedömningen baseras på tre huvudområden. Det första är ”Skribentens 

förmåga att föra ett tydligt och självständigt resonemang på ett generellt plan med en saklig 

objektiv ton.” I detta sammanhang nämns även att texten ska vara ”…klar och lätt att läsa…”. 

Det andra huvudområdet är ”Skribentens förmåga att strukturera texten retoriskt (i 

inledning, resonemang och reflektion/avslutning) samt att binda ihop resonemang inom 

texten på ett tydligt och logiskt sätt.” Textbindningen betonas ytterligare genom frågan ”Är 

det lätt att följa texten genom att sambandet mellan de olika delarna tydligt framgår?” Det 

tredje huvudområdet gäller ”Intrycket av skribentens skriftliga kompetens med avseende på 

språkligt omfång, kvalitet och korrekthet.” (Stockholms universitet, 2012) 

Testet i skriftlig färdighet bedöms av minst två bedömare och betygsgraderna är Godkänd 

och Underkänd, men de bedömda uppsatserna graderades under perioden ändå av de 

individuella bedömarna i fem steg för att befrämja exakthet vid den gemensamma 

bedömningen. Enligt detta system ges godkända uppsatser en trea, fyra eller femma. 

Uppsatser med bedömningen fyra eller fem kallas i denna uppsats G-uppsatser. 

 

5.4.5 Andra undersökningar 

Resultaten från undersökningen av Tisus-uppsatserna kommer även att jämföras med 

resultaten från andra undersökningar där samma analysmetod tillämpats. 

Den första analysen jag har valt som jämförelsematerial kan man finna i Catharina Nyströms 

bok Hur hänger det ihop? En bok om textbindning, från 2001. För att illustrera hur 

konnektion i texter kan analyseras har hon valt fyra texter som hon analyserar . Två av dem 

är noveller och två är argumenterande texter varav en, Kroppsfixering och utseendekomplex 

hos ungdomar, är skriven av en elev på gymnasiet som nationellt prov hösten 1996, och en, 

Svensk flathet skrämmer EU-opinionen, är en debattartikel som publicerades i DN den 27 

augusti 2007. Den är skriven av två statsvetare från Göteborgs universitet. För jämförelsen 

med mitt material har jag valt de argumenterande texterna eftersom de ligger närmast 

tisustexternas texttyp, medan analysen av novellerna kommer att nämnas i diskussionen. 
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De två andra analyser jag kommer att jämföra mitt material med återfinns i två 15 hp-

uppsatser från Göteborgs universitet. De använder båda Nyströms metod för satskonnektion 

och jämför sina resultat med hennes. Den första uppsatsen har rubriken Logiska samband i 

elevtexter – En komparativ studie av högstadie- och gymnasieelevers konnektionsbindning 

och skrevs av Jeanette Carlsson som ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet 

höstterminen 2007. Där analyserar hon 40 elevtexter från de nationella proven i svenska. 20 

texter kommer från högstadiets årskurs 9 och 20 texter kommer från gymnasiets årskurs 3. 

Alla texter har fått betyget MVG och alla gymnasietexter och de flesta grundskoletexter är 

argumenterande. Några av grundskoletexterna är emellertid berättande, vilket kan påverka 

resultatet. Texterna är inte skrivna samma år vilket innebär att temat för uppsatserna 

varierar. Den andra uppsatsen heter Språkliga markörer för logiska samband i text – En 

komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk och den skrevs vårterminen 2012 av Marianne Wind som 

specialarbete inom svenska som andraspråk. Hon har analyserat 20 elevtexter från 

gymnasiets årskurs 3. 10 av dem är skrivna inom ämnet svenska och 10 inom svenska som 

andraspråk. De är alla huvudsakligen argumenterande och/eller utredande, och har inte 

heller de samma tema eftersom det nationella provet i svenska ger möjlighet att välja 

uppgift. Dessutom är de inte skrivna samma år. 

 

6. Resultat 

För att underlätta jämförelsen mellan resultaten från analysen av Tisusuppsatserna och de 

tidigare nämnda analyserna av texter skrivna i grundskolan, gymnasieskolan samt 

publicerade på Dagens Nyheters debattsida kommer resultaten att presenteras i tabellform. 

 

6.1 Konnektivtäthet 

Jämför man konnektivtätheten i de enskilda texterna ser man att spridningen är mycket stor. 

Den G-text som hade högst konnektivtäthet hade 6,3 konnektiver per 100 ord, medan den 

konnektivglesaste bara hade 2,2 konnektiver per 100 ord. När det gäller U-texterna är 



21 
 

spridningen ännu större. Den konnektivtätaste texten hade 6,5 konnektiver per 100 ord 

medan den konnektivglesaste bara hade 1,3 konnektiver per 100 ord.  

Tabell 1. Antal Konnektiver per 100 ord respektive per 100 makrosyntagmer för Tisustexter 

som bedömts som U respektive G 

 U G Hela materialet 

Konnektiver/100 ord 4,5 4 4,2 

Konnektiver/100 ms 62,5 62 62 

 

Av tabell 1 kan man utläsa att de sammantagna skillnaderna i konnektivtäthet mellan de 

testtagare som fått U och de som fått G är ganska liten. Den grupp av testtagare som har 

lägst konnektivtäthet, såväl per 100 ord som per 100 makrosyntagmer, är de som fått G, 

vilket inte bör övertolkas men som ändå inte motsäger Nyströms tanke att mer erfarna 

skribenter använder satskonnektion i mindre utsträckning än mer oerfarna skribenter. 

Nedanstående tabeller visar Carlssons (Tabell 2), Winds (Tabell 3) och Nyströms (Tabell 4) 

analyser av satskonnektionen i elevtexter och en debattartikel från DN.  

 

Tabell 2. Antal konnektiver per 100 ord respektive per 100 makrosyntagmer. Carlssons 

undersökning av MVG-uppsatser från högstadiet och gymnasiet. 

 Högstadiet MVG Gymnasiet MVG 

Konnektiver/100 ord 6,5 5,3 

Konnektiver/100 ms 91 81 
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Tabell 3. Antal konnektiver per 100 ord respektive per 100 makrosyntagmer. Winds 

undersökning av uppsatser i ämnet svenska som första respektive andraspråk från 

gymnasiet.  

 L1 (gymn) L2 (gymn) Tot 

Konnektiver/100 ord 7 8 7,5 

Konnektiver/100 ms 114 113 113,5 

 

 

Tabell 4. Antal konnektiver per 100 ord respektive per 100 makrosyntagmer. (Nyströms 

undersökning av 2 argumenterande texter (en skriven på gymnasiet och en publicerad på DN 

debatt). 

 Kroppsfixering 

Argumenterande text, gymn 

Svensk flathet 

Argumenterande text, DN 

Konnektiver/100 ord 4,2 3,6 

Konnektiver/100 ms 46 74 

 

Vid en jämförelse med dessa tidigare genomförda analyser av satskonnektion kan man se att 

konnektivtätheten i Tisustexterna ligger närmast konnektivtätheten i de argumenterande 

texter som Nyström analyserat. De har en konnektivtäthet på 4,2 respektive 3,6 konnektiver 

per 100 ord medan Tisusuppsatserna har en något högre konnektivtäthet på 4,5 respektive 4 

konnektiver per 100 ord. Dessa texter är alla skrivna av personer som går eller har gått ut 

gymnasiet. 

När man jämför resultaten i hela materialet ser man också en utveckling från fler 

konnektiver i högstadiet, 6,5 konnektiver per 100 ord, till färre på gymnasiet, 5,3 per 100 ord 

(Tabell 2.) och ännu färre i Tisusuppsatserna som är skrivna av personer som redan gått ut 

gymnasiet och de argumenterande texterna skrivna av en journalist och en gymnasieelev, 

4,2 konnektiver per 100 ord respektive 3,6 och 4,2 konnektiver per 100 ord (Tabell 4.). Här 

sticker emellertid Winds resultat från analyser av gymnasieuppsatser ut (Tabell 3.). Hennes 
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analys visar att de har högst konnektivtäthet av alla texter i jämförelsen med totalt 7,5 

konnektiver per 100 makrosyntagmer.  

Jämför man antal konnektiver per 100 makrosyntagmer framträder samma övergripande 

mönster. Intressant är dock att den argumenterande texten skriven på gymnasiet som 

analyserats av Nyström (tabell 4) har det lägsta antalet konnektiver per hundra 

makrosyntagmer men bara det tredje lägsta antalet konnektiver per hundra ord, vilket tyder 

på att skribentens makrosyntagmer är tämligen korta, medan de är tämligen långa i 

debattartikeln från DN. 

 

6.2 Konnektivernas huvudgrupper 

Konnektiverna har sedan delats in i de fyra huvudgrupperna additiva, temporala, 

komparativa och kausala konnektiver. 

Tabell 5. Andel additiv, temporal, komparativ och kausal i procent, fördelade på U-texter och 

G-texter samt hela materialet. Dessutom redovisas resultaten från Nyströms 

(argumenterande texter), Carlssons och Winds undersökningar. 

Bindning U G Tot Nyström Carlsson Wind 

Additiv 40 29 33 29 38 44 

Temporal 13 12 13 11 18 20 

Komparativ 29 28 28 29 22 18 

Kausal 17 34 26 30 26 20 

Summa 100 100 100 100 100 100 

 

I Tabell 5 kan man se att det finns såväl likheter som skillnader mellan U- och G-uppsatserna. 

Den viktigaste likheten är att den temporala konnektivgruppen är minst i båda grupperna, 

medan den viktigaste skillnaden vad gäller konnektivval är vilken konnektivgrupp som är 

störst. I de underkända uppsatserna är den största konnektivgruppen den additiva med 40 

procent av konnektiverna medan bara 17 procent av konnektiverna är kausala. Även i 

Carlssons och Winds undersökningar av högstadie och gymnasieuppsatser är de additiva 
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konnektiverna vanligast. I Carlssons undersökning av högstadie- och gymnasieuppsatser 

utgör de additiva konnektiven 38 procent av det totala antalet konnektiver, medan de 

additiva konnektiverna utgör hela 44 procent av konnektiverna i Winds undersökning av 

gymnsieupppsatser. 

Tittar man på G-uppsatserna kan man se ett annat mönster. Den största konnektivgruppen 

är här den kausala med 34 procent medan bara 29 procent av konnektiven är additiva. Även 

de argumenterande uppsatser Nyström undersökt uppvisar ett liknande mönster som G-

uppsatserna.  30 procent av konnektiven är där kausala medan de näst vanligaste 

konnektivgrupperna är komparativa och additiva med 29 procent av konnektiverna vardera.  

 

6.3 De vanligaste konnektiverna 

Tabell 6. De tio (11) totalt mest använda konnektiverna i Tisustexterna i absoluta tal, samt 

hur dessa konnektiver är fördelade på U-texterna respektive G-texterna. 

 U G Totalt 

1. Men 15 16 31 

2. och 14 13 27 

3. också 11 6 17 

4. För att 5 9 14 

5. om 3 7 10 

6. där 1 6 7 

7. när 4 2 6 

7. än 3 3 6 

7. även 1 5 6 

10. därför 2 3 5 

10. eftersom 1 4 5 

Summa 62 74 136 
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När man undersöker vilken konnektiv som är vanligast i Tisusuppsatserna som helhet ser 

man att det är den komparativa konnektiven men med 31 förekomster totalt, tätt följd av 

den additiva konnektiven och med 27 förekomster totalt. Den första kausala konnektiven är 

för att som ligger på fjärde plats med 14 förekomster totalt, medan den första temporala 

konnktiven är där som förekommer 7 gånger i materialet och därmed hamnar på sjätte plats. 

Om man jämför U- och G-uppsatserna ser man att de två vanligaste konnektiverna i båda 

grupperna är den komparativa konnektiven men och den additiva konnektiven och. Sedan 

skiljer sig resultaten åt. I U-uppsatserna kommer ytterligare en additiv konnektiv, också, och 

sedan kommer den första kausala konnektiven, för att. På plats fem kommer den temporala 

konnektiven när. I G-uppsatserna kommer den kausala konnektiven för att på tredje plats, 

tätt följd av den kausala konnektiven om. Sedan kommer den första temporala konnektiven 

där på delad femte plats tillsammans med den additiva konnektiven också. 

Man kan alltså se att G-uppsatserna har fler kausala och komparativa konnektiver bland de 

fem mest frekventa konnektiverna, medan U-uppsatserna har fler additiva konnektorer. 

 

6.3.1 De vanligaste additiva konnektiverna 

Tabell 7. Antalet additiva konnektiver i Tisusuppsatserna i absoluta tal samt andelen i 

procent av totala antalet additiva konnektiver. 

Additiv U % Additiv G % 

och 14 44 och 13 45 

också 11 34 också 6 21 

till exempel 2 6 även 5 17 

bl.a. 2 6 till exempel 2 7 

Till och med 2 6 dessutom 2 7 

även 1 3 nämligen 1 3 

Summa 32 100  29 100 
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I tabell 7 kan man se att valet av additiva konnektorer inte skiljer sig så mycket år mellan U- 

respektive G-uppsatserna. Såväl G-uppsatserna, med dessutom och nämligen, som U-

uppsatserna, med bl.a. och till och med, innehåller två additiva konnektiver som bara 

förekommer i den gruppen. Man kan emellertid se att de två vanligaste additiva 

konnektiverna, och samt också, inte dominerar lika kraftigt i G-uppsatserna. 

En jämförelse av andelen av det totala antalet additiva konnektiver visar att majoriteten, 52 

procent, återfinns i U-uppsatserna. 

 

6.3.2 De vanligaste temporala konnektiverna 

Tabell 8. Antalet temporala konnektiver i Tisusuppsatserna i absoluta tal samt andelen i 

procent av totala antalet temporala konnektiver. 

Temporal U % Temporala G % 

när 4 40 där 6 46 

var 2 20 då 3 23 

tidsuttryck 2 20 när 2 15 

sedan 1 10 tills 1 8 

där 1 10 tidsuttryck 1 8 

Summa 10 100 Summa 13 100 

 

När det gäller de temporala konnektiverna är skillnaderna mellan U-uppsatserna och G-

uppsatserna tämligen små. Det vanligaste temporala konnektivet är visserligen där i G-

uppsatserna och när i U-uppsatserna men vid en närmare analys visar det sig att de två var 

som förekommer i U-uppsatserna antagligen egentligen borde ha varit där, som därmed 

skulle hamna på plats två i U-uppsatserna. 

(29) Även om samhället är som ett spel vart alla har en roll som är redan bestämd vi 

kan ändra ”spelet”: ett spel vart alla kan ha den rollen som beskriver dem som äkta 

personer med sina egna personligheter. (U 5) [Min understrykning] 
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När det gäller temporala konnektiver har G-uppsatserna en något större variation och två 

temporala konnektiver, då och tills, som inte förekommer i U-uppsatserna, medan U-

uppsatserna har en konnektiv, sedan, som inte förekommer i G-uppsatserna eller två om 

man också räknar var. 

En jämförelse av andelen av det totala antalet temporala konnektiver visar att majoriteten,  

57 procent, återfinns i G-uppsatserna. 

 

6.3.3 De vanligaste komparativa konnektiverna 

Tabell 9. Antalet komparativa konnektiver i Tisusuppsatserna i absoluta tal samt andelen i 

procent av totala antalet komparativa konnektiver. 

Komparativ U % Komparativ G % 

men 15 75 men 16 57 

än 3 15 än 3 11 

medan 1 5 däremot 2 7 

tvärt om 1 5 Å andra sid. 2 7 

   utan 1 4 

   dock 1 4 

   utan att 1 4 

   medan 1 4 

   Ju-desto 1 4 

Summa 20 100  28 100 

 

Av tabell 8 kan man utläsa att G-uppsatserna har en betydligt större variation när det gäller 

val av komparativa konnektiver. Hela sex komparativa konnektiver, däremot, ju-desto, utan, 

dock, å andra sidan och utan att, förekommer i G-uppsatserna men inte i U-uppsatserna och 

i U-uppsatserna förekommer bara fyra komparativa konnektiver, men, än medan och tvärt 

om, varav endast tvärt om är unik för U-uppsatserna. 
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En jämförelse av andelen av det totala antalet komparativa konnektiver visar att 

majoriteten, 58 procent, återfinns i G-uppsatserna. 

 

6.3.4 De vanligaste kausala konnektiverna 

Tabell 10. Antalet kausala konnektiver i Tisusuppsatserna i absoluta tal samt andelen i 

procent av totala antalet kausala konnektiver. 

Kausal U % Kausal G % 

för att 5 38 för att 9 26 

om 3 23 om 7 21 

därför 2 15 eftersom 4 12 

eftersom 1 8 så att 3 9 

så 1 8 därför 3 9 

därför att 1 8 genom att 2 6 

   på så sätt 2 6 

   trots att 1 3 

   därmed 1 3 

   ändå 1 3 

   med tanke 

på 

1 3 

Summa 13 100 Summa 34 100 (101) 

 

Den största skillnaden mellan U- och G-uppsatser kan man se när det gäller kausala 

konnektiver. Visserligen är konnektiverna för att och om vanligast i båda grupperna men G-

uppsaterna uppvisar en stor variation vid val av kausala konnektiver. Hela 11 olika 

konnektiver förekommer, varav 7 (så att, genom att, på så sätt, trots att, därmed, ändå och 

med tanke på) bara finns i G-uppsatserna. U-uppsatserna har bara 2 kausala konnektiver 

som inte förekommer i G-uppsaterna (så och därför att) och totalt förekommer 6 olika 

kausala konnektiver.  
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En jämförelse av andelen av det totala antalet kausala konnektiver visar att hela 72 procent 

återfinns i G-uppsatserna. 

  

6.4 Texttyp och satskonnektion i tisusuppsatser 

Instruktionerna på uppgiftsbladet ger vid handen att Tisusuppsatsen bör utformas som en 

utredande text med argumenterande inslag, kanske med viss beskrivning i inledningen, eller 

med andra ord en diskursiv text. Både Nyström och Hellspong och Ledin nämner att 

argumenterande och utredande texter utmärks av en stor andel komparativa respektive 

kausala konnektiver. (Nyström, 2001: 143 ff) (Hellspong & Ledin, 1997: 21 ff).  

De Tisusuppsatser som använder flest komparativa och framför allt kausala konnektiver är G-

uppsatserna, medan U-uppsatserna har fler additiva konnektiver än G-uppsatserna. Enligt 

detta resonemang ligger alltså G-uppsatserna närmare den önskvärda texttypen än U-

uppsatserna. De godkända Tisusuppsatserna uppvisar också en större variation vad gäller 

kauslal och komparativa konnektiver vilket också tyder på att textbindningen ligger närmare 

det man kan förvänta sig när det gäller diskursiv text. 

 

6.5 Analys 

Vid en jämförelse av de olika uppsatserna framträder stora variationer vad gäller 

konnektivtäthet. Utan en total analys av textbindningen är givetvis dessa individuella 

skillnader svåra att tolka men eftersom ett av bedömningskriterierna för ett godkänt betyg 

är just en god textbindning är det tämligen säkert att G-uppsatserna har en fungerande 

sådan. Ändå är skillnaden mellan den konnektivtätaste och konnektivglesaste G-uppsatsen 

4,1 konnektiver per 100 ord. En rimlig slutsats kan därför vara att andra typer av 

textbindning, till exempel referensbindning och tematik, ger de mer konnektivglesa texterna 

en god textbindning i alla fall.  När det gäller U-uppsatserna är det emellertid omöjligt, utan 

djupare textbindningsanalys, att säga något om huruvida skillnaderna i konnektivtäthet, 5,2 

konnektiver per 100 ord, beror på brister i textbindningen eller något annat. En orsak till att 

texterna blivit underkänd kan nämligen ha varit just bristande textbindning.  
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Är det istället konnektivtätheten mellan gruppen U-uppsatser och G-uppsatser som jämförs 

ser man emellertid inte någon större skillnad. Antalet konnektiver är faktiskt större i U-

uppsatserna, 0,5 konnektiver per 100 ord och 0,5 konnektiver per 100 makrosyntagmer. En 

möjlig orsak till att skillnaderna i konnektivtäthet mellan U- och G-uppsatser inte är så stor 

skulle kunna vara det faktum att samtliga testtagare, oavsett om uppsatsen blivit godkänd 

eller ej, har genomgått gymnasiet i sitt hemland och därför kan betraktas som erfarna 

skribenter på sitt modersmål, med en föreställning om god textbindning även om 

behärskningen av svenska språket varierar. Man måste emellertid ha i åtanke att 

konnektiver kan användas felaktig eller vilseledande vilket bland andra Wikborg och Björk 

(Wikborg och Björk, 1989) visar i sin studie Sammanhang i text – En empirisk undersökning 

och skrivpedagogiska konsekvenser. Detta gör att en djupare analys skulle kunna ge 

ytterligare information om skillnader och likheter i bruket av konnektiver mellan U- och G-

uppsatser. 

Jämför man sedan tisusuppsatserna med grundskole- och gymnasieuppsatserna ser man ett 

mönster där antalet konnektiver sjunker med tilltagande ålder och därmed, kan man anta, 

erfarenhet av att skriva denna typ av text. Detta skulle också kunna vara en möjlig förklaring 

till att U-uppsatserna är konnektivtätare än G-uppsatserna, som antagligen skrivits av 

personer med större erfarenhet av att skriva texter på svenska. Enligt Nyström kan det vara 

så att erfarna skribenter använder färre konnektiver än mindre erfarna (Nyström, 2001: 121) 

Det finns emellertid en undersökning som inte följer detta mönster, nämligen Marianne 

Winds undersökning av gymnasieuppsatser (Wind, 2012), som uppvisar högre 

konnektivtäthet än alla andra texter i jämförelsen, även grundskoletexterna. Man kan alltså 

sluta sig till att det antingen inte finns någon utveckling mot konnektivglesare texter med 

ökad erfarenhet eller att någonting annat gör att Winds analys sticker ut. Hon anger själv att 

en möjlig förklaring till den höga konnektivtätheten kan vara att övriga resultat i jämförelsen 

baseras på uppsatser som blivit godkända eller mycket väl godkända medan hennes 

undersökning baseras på uppsatser som bedömts från IG till MVG. En annan möjlig förklaring 

kan vara en något generösare tolkning av vad som skall räknas som en konnektiv. Wind 

väljer till exempel att räkna på grund av som en konnektiv. 
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När man jämför valen av konnektiver, indelade i huvudgrupperna additiva, temporala, 

komparativa och kausala konnektiver kan man se tecken på att satskonnektionen i texterna 

skrivna av äldre skribenter också ligger närmare vad man kan vänta sig för diskursiv text. 

Samma mönster kan ses i Tisusuppsatser som fått betyget U respektive G, där G-uppsatserna 

ligger närmare det förväntade för den diskursiva texttypen. 

De flesta undersökta texter beskrivs som argumenterande och/eller utredande. Eftersom det 

i de flesta fall handlar om skoltexter kan texttypen också anges som diskursiv.  Dessa 

texttyper karakteriseras av en hög andel komparativa och kausala konnektiver, medan 

berättande text karakteriseras av en hög andel additiva och temporala konnektiver. Bara i de 

Tisusuppsatser som fått betyget G och den gymnasieuppsats som Nyström analyserat samt 

debattartikeln från DN dominerar de kausala konnektiven. I alla andra analyserade uppsatser 

dominerar de additiva konnektiven. I Tisusuppsatserna och texterna analyserade av Nyström 

är dessutom den komparativa huvudgruppen näst störst. Man kan alltså säga att 

satskonnektionen i de texter som skrivits av mer erfarna och drivna skribenter ligger 

närmare det förväntade valet av konnektiver än texter skrivna av mindre erfarna eller drivna 

skribenter. Man bör emellertid lägga märke till att vissa av grundskoletexterna i Carlssons 

uppsatser var berättande, vilket kan påverka resultaten något, då de ju förväntas innehålla 

en hög andel additiva och temporala konnektiver. 

Går man sedan vidare och tittar på vilka konnektiver ur respektive huvudgrupp som används 

i U- respektive G-uppsatser ser man att variationen i två av huvudgrupperna är större i G-

uppsatserna än i U-uppsatserna och lika stor i två, den temporala och den additiva. Man kan 

också se att konnektivvariationen i G-uppsatserna är störst i den största huvudgruppen, de 

kausala konnektiven, och minst i den minsta, de temporala konnektiven, samt i den additiva. 

När det gäller U-uppsatserna är variationen märkligt nog lägst i den näst största 

huvudgruppen, komparativa konnektiver, samt i den kausala gruppen och störst i den största 

huvudgruppen, additiva konnektiver och i den tredje största huvudgruppen, komparativa 

konnektiver. 

Jag tolkar detta som ett tecken på att G-uppsatserna ligger närmare vad man förväntar sig av 

den diskursiva texttypen, och att dessa skribenter varierar temat orsak-verkan och 
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jämförelse eftersom det är de mönster som är vanligast i diskursiv text, medan U-

uppsatserna ligger längre från det förväntade konnektivvalet. 

 

7. Diskussion 

Studien visar att de Tisusuppsatser som blivit godkända innehåller färre konnektiver per 

hundra ord och per hundra makrosyntagmer än de uppsatser som blivit underkända även 

om skillnaden är liten. Jämför man sedan Tisusuppsatserna med uppsatserna skrivna i 

grundskolan och gymnasiet samt med debattartikeln från DN kan man se att 

konnektivtätheten verkar minska med ålder och skrivvana. Det finns emellertid ett 

undantag, nämligen Marianne Winds undersökning av satskonnektionen i uppsatser skrivna 

som nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk (Wind, 2012) Resultaten är alltså 

inte helt entydiga. Andra undersökningar tyder emellertid på att konnektivtätheten verkligen 

minskar med ålder och skrivvana.  Per Ledin finner till exempel att ”Lågstadiebarnen 

använder klart mer konnektiver än mellanstadiebarnen. Det totala antalet sjunker från 94 

per 1000 ord på lågstadiet till 73 på högstadiet.” (Ledin, 1998: 22) 

Man kan fråga sig hur hög konnektivtätheten är hos mycket erfarna skribenter. Det verkar 

inte troligt att andelen konnektiver fortsätter att minska med ökad skrivvana för att till slut 

närma sig noll hos erfarna journalister och forskare. Det skulle innebära att texten inte 

innehöll några konjunktioner, subjunktioner (förutom att-bisatser o.s.v.) eller konjuntionella 

adverb alls, vilket inte verkar realistiskt. Man kan alltså anta att det finns en gräns för hur få 

konnektiver erfarna skribenter använder. Med tanke på hur mycket konnektivtätheten 

varierar mellan de undersökta G-uppsatserna kan jag emellertid tänka mig att den gränsen 

är tämligen individuell. 

Studien visar också att konnektivvalen i de godkända uppsatserna ligger närmare det 

förväntade för diskursiv text, vilket är den texttyp Tisusuppsatsen hör till, än i de underkända 

uppsatserna. De kausala och komparativa konnektiverna dominerar i de godkända 

uppsatserna, och variationen är också störst bland de kausala och komparativa 

konnektiverna i de godkända uppsatserna. I de underkända uppsatserna är istället andelen 

additiva konnektiver större vilket ligger närmare det förväntade för berättande text. Av 
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intresse kan vara att nämna att Catharina Nyström (Nyström, 2001) inte bara analyserat 

argumenterande text (tabell 5) utan även två noveller, en skriven på gymnasiet och en 

skriven av Stig Claesson, Slas. I dessa texter är konnektivtätheten betydligt högre än i de 

argumenterande texterna samtidigt som de additiva konnektiverna utgör 50 procent i Slas 

text och 41 procent i gymnasienovellen. Den näst största konnektivgruppen är den 

temporala med 28 procent respektive 21 procent, vilket är utmärkande för berättande text. 

Även här kan man emellertid fråga sig om mönstret som kan ses i undersökningen kan bli 

ännu tydligare. Är det med andra ord önskvärt att ha så många kausala och komparativa 

konnektiver som möjligt i diskursiv text? Studien erbjuder inget svar på den frågan, men i de 

allra flesta brukstexter förekommer inslag av olika texttyper (Hellspong och Ledin, 1997). I en 

argumenterande text förekommer ofta beskrivningar, i en utredande text kan berättande 

inslag förekomma och därmed ökar förekomsten av additiva och temporala konnektiver. 

Dessutom har jag svårt att tänka mig en texttyp som kan fungera smidigt helt utan additiva 

konnektiver som dessutom och och.  

Ett intressant faktum som studien aktualiserar är att de Tisusuppsatser som blivit godkända 

med största säkerhet har en god textbindning trots att konnektivtätheten är låg, eftersom 

god textbindning är ett av kriterierna för att uppsatsen ska bli godkänd (Stockholms 

universitet, 2012). Det betyder att dessa texter antagligen har en god referensbindning och 

en tydligt tema-remastruktur, vilket skulle vara intressant att undersöka närmare. 

Flera undersökningar har visat att just referensbindningen är av stor vikt för läshastighet och 

begriplighet. Av Lars Melins studie Textbindning i läroboksspråk (Melin, 1992a) framgår att 

en text som redigerats så att referensbindningarna utökats gör den lättare att läsa och 

förstå, medan utökad satskonnektion inte ger samma tydliga resultat. Och när Eleanor 

Wikborg och Lennart Björk (Wikborg, Björk, 1989) undersöker vad som gör att texter saknar 

sammanhang kommer de fram till att osäker referensbindning är den vanligaste orsaken 

medan vilseledande satskonnektion är den tredje vanligaste orsaken.  

Av allt detta kan man dra slutsatsen att textbindning är viktigt om man vill skriva begripliga 

texter som är lätta att hänga med i. Man kan också dra slutsatsen att lärare bör ta upp alla 

de typer av textbindning som nämnts och inte minst referensbindning och tema-

remastruktur eftersom referensbindning är den typ av textbindning som oftast blir felaktig 
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eller otydlig och som, om den används korrekt, ger bäst resultat. Lärare på mer avancerade 

kurser kan även erbjuda studenterna en stor repertoar av kausala och komparativa 

konnektiver för att utöka studenternas möjligheter att skriva diskursiv text, vilket är den 

texttyp man bör behärska för att ha verktyg att skriva inom högre studier och i yrkeslivet. 

Avslutningsvis vill jag efterlysa någon form av undervisningsmaterial som, baserat på den 

forskning som finns, belyser vikten av textbindning och erbjuder möjligheter att analysera 

olika exempel samt träna olika typer av textbindning.  
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