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Sammandrag 

Denna uppsats behandlar hanteringen av kommatecken hos elever i årskurs 6 och 9. Syftet är 

att se huruvida kommateckenhanteringen skiljer sig mellan elever i de olika 

respondentgrupperna, utifrån olika variabler. Underlaget till detta bygger på en 

enkätundersökning med 47 enkäter, där eleverna fått ta ställning till kommateringen i 18 

givna meningar. 

Resultatet visar att eleverna i årskurs 9 generellt har en mer korrekt kommateringsfrekvens, 

men vissa kommateringstyper hanterar årkurs 6 mer korrekt än årskurs 9. Variablerna kön och 

föräldrars språkliga bakgrund påverkar, i detta resultat, inte nämnvärt. 

Identifieringen av felkommateringarna visar också att typen ”utebliven kommatering” är den 

mest frekventa felkommateringstypen.  

Nyckelord: kommatecken, kommatering, komma, skiljetecken, interpunktion, elevanvändning  
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1 Inledning 

Att kunna sina skiljetecken kan vara livsavgörande. Kommatecknet får exemplifiera detta 

påstående genom det exempel Lynne Truss och Eva Halldinger (2005:124) lyfter angående 

en, förvisso fiktiv, dödsdömd människa som inväntar svaret på sin benådningsansökan. När 

svaret når fången står: Hänges, ej benådad! Tyvärr visades det sedermera att svaret hade blivit 

felkommaterat. Beskedet som egentligen skulle nått den dödsdömde var: Hänges ej, benådad! 

Detta exempel, betydelseskiljande kommatering, är svårhanterligt. Däremot finns flertalet 

andra typer av kommatering som kommer behandlas i denna uppsats. 

1.1 Problemformulering 

Skiljetecken och interpunktion har historiskt haft flertalet regleringar kring hur de skall, eller 

inte skall, användas. Friheten att nyttja dem har ökat, och reglerna är inte helt självklara. Erik 

Wellander belyser detta problem i sin skrift Riktig svenska (1973:57 f) då han skriver att 

”Skiljetecknens bruk är i svenskan inte enhetligt reglerat utan lämnar den enskilde författaren 

stor frihet. Vitt skilda grundsatser följas, och stundom synes varje norm saknas”. 

I Skolverket (2011:224 ff) står det att läsa, i ämnet Svenska, att skiljeteckenskunskaper ingår i 

vad som kallas Centralt innehåll för årskurs 4-6: ”Språkets struktur med meningsbyggnad, 

huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. 

Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord” (min understrykning) samt i årskurs 7-9: 

”Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar” (min 

understrykning). 

Dessutom är det Kunskapskriterier för årskurs 6: ”Eleven kan skriva olika slags texter med 

begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna 

använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss 

säkerhet/relativt god säkerhet/god säkerhet” (Skolverket 2011:228 f) (min understrykning), så 

skolan har fortfarande ett ansvar i att ge elever lärandemöjligheter för skiljetecken. 

Efter observationer gjorda i samband med verksamhetsförlagda utbildningar under min 

studietid har jag funnit att, framförallt, hanteringen av kommateringsprinciper generellt sett 

inte är konsekvent hos elever. Enligt Lars Melin (1984:230) är skiljetecknet kommatecken 
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ungefär dubbelt så vanligt som punkt, och av den anledningen anser jag att det bör ses som 

problematiskt att elever har svårigheter att hantera denna företeelse. Sett till citatet ur 

Wellander (1973) ovan så verkar det också finnas en otydlighet huruvida kommateringen bör 

se ut, vilket också skulle kunna vara problematiskt när elever skall lära sig hantera 

skiljetecknet. 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med arbetet är att se huruvida och på vilket sätt elever i årskurs sex respektive 

nio på en skola skiljer sig i kunskap kring att sätta ut skiljetecknet kommatecken i givna 

meningar. Dessutom avser arbetet belysa om och hur kommateringen skiljer sig mellan kön, 

om elevernas föräldrars språkliga bakgrund påverkar elevernas kommatering samt hur de 

felaktiga kommateringarna kan identifieras.  

 Hur skiljer sig förståelsen kring hanteringen av kommatecken mellan elever i åk 6 och 

åk 9 relaterat till de rekommendationer som finns? 

 Hur ser kommateringen mellan olika kön ut i åk 6 respektive åk 9? 

 I vilken utsträckning påverkar elevernas föräldrars språkliga bakgrund 

kommateringen? 

 Hur kan felkommateringarna identifieras? 
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2 Teoretisk bakgrund 

Nedan presenterar jag en teoretisk bakgrund kring svenskans skiljetecken. Den teoretiska 

bakgrunden kommer lyfta flertalet skiljeteckens historiska utveckling. Jag har valt att som 

grund behandla flertalet av de skiljetecken som använts genom åren, för att sedan ringa in 

hanteringen av kommatering, där även dagens rekommendationer kommer att behandlas. 

2.1 Skiljetecken i ett historiskt perspektiv 

Under svenska språkets historia har det funnits många som behandlat skiljetecken och 

interpunktion i flertalet grammatikor. De har dels redogjort för vilka de olika skiljetecknen är, 

dels för hur de skall användas (Strömquist 1993:79 ff). Strömquist lyfter i sin text Tecken för 

tal. Om skiljetecknens retoriska funktion (1995:188 f) att skiljetecknens ursprungliga 

användningsområde var att ge dem som producerade texter möjligheter att försöka avspegla 

det talade språket, på ett så adekvat sätt som möjligt. Skiljetecknen har aldrig, i sig själva, 

varit ljudbärande, men de nyttjades för att kunna återge de omkringliggande orden så nära det 

ursprungliga, talade språket som möjligt.  

Trots detta påpekar Strömquist (1993:77 f) att dagens texter tenderar fokusera på att sätta ut 

skiljetecken som en del av texten, på grund av att de bör finnas med, snarare än att fokusera 

på hur de faktiskt används. Vidare menar Strömquist att det går att utläsa relativt slumpmässig 

användning av skiljetecken, vilket hon påpekar kan ses som förvånande då bruket och 

användningen av skiljetecken har förhållit sig tämligen oförändrat genom historien. I stort är 

det samma skiljetecken idag som i mitten på 1600-talet. Det som skiljde de olika 

grammatikorna åt gällande vilka skiljetecken de valde att behandla, var just att författarna 

hade valmöjligheter och personliga inställningar till olika skiljetecken. 

Nedan behandlar jag kortfattat hur de tre ”större” och, historiskt sett, mer enhetligt hanterade 

skiljetecknen punkt, frågetecken och utropstecken har använts under historien. Efter det 

kommer en liknande beskrivning kring de ”mindre”, och mer oenhetligt använda, 

skiljetecknen kolon, semikolon, tanksträck och kommatecken. 

Strömquist (1993:87) delar in skiljetecken efter ”egentliga” (punkt, kolon, semikolon och 

kommatecken) och ”oegentliga” (frågetecken, utropstecken och tankstreck), där de egenliga 
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kan ses som åtskiljare av meningar och deras delar, medan de oegentliga kan ersätta de 

egentliga, men då med en mer specifik innebörd. 

Melin (1984:235) belyser de olika skiljetecknens användning då en författare kan nyttja dem 

vid samma situation, vilket ger olika ”effekt” åt meningen. Melin exemplifierar detta genom 

meningen ”Så enkelt är det inte tyvärr”, där skiljetecknen kommatecken, punkt och tankstreck 

sätts in efter ”inte” för att belysa i vilken utsträckning skiljetecknet skapar effekter i 

meningen. 

2.1.1 Punkt 

Att punkt har använts som skiljetecken i avseende att separera meningar från varandra är, 

enligt Strömquist (1993:89 f), otvivelaktig. Till en början användes punkten som en avskiljare 

av fullständiga meningar, men detta kom sedermera att utvecklas. Det gjordes bl.a. skillnad på 

om meningarna uttryckte en fråga eller ett utrop, då skulle punkten inte användas (se 2.1.2 

Frågetecken och utropstecken nedan). Vidare preciserades punktens användningsområden till 

att användas vid meningar som utmynnade i berättande text eller påståenden. Detta ledde till 

att punk numera inte endast gällde fullständiga meningar. Punktens sista ansvar blir att gälla i 

förkortningar samt som avbrottsmarkering, då som tre punkter i rad (…) (Svenska skrivregler 

2008:174 f). 

2.1.2 Frågetecken och utropstecken 

Frågetecknet och utropstecknet skiljer sig, enligt Strömquist (1993:90), från de andra 

skiljetecknen då de besitter en mer semantisk funktion. De blir markörer för vad som skrivits i 

anslutning till dem. 

Frågetecknets uppgift har alltid varit att följa efter frågor. Vissa författare av olika 

grammatikor har haft för avsikt att precisera ”frågor” med formuleringar som ”direkta frågor” 

eller ”rakt framställd fråga” (Strömquist 1993:90). I dagens Svenska skrivregler (2008:176) 

går det att se att frågetecknet ämnas nyttjas vid ”meningar som är avsedda som frågor”. 

Utropstecknet har historiskt sett bestämts med termer som t.ex. ”förundringstecken, […] 

önsknings- och hälsningstecken” (Strömquist 1993:90). Under 1700-talet kommer 

skiljetecknet att också innefatta ordet ”utrop”, vilket följaktligen relateras till det namn som 
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används om utropstecknet idag. Ytterligare ett uttryck som senare kommer ingå i 

utropstecknets fält är uppmaning.  

Svenska skrivregler (2008:177 f) omfattar alla ovanstående termer, och har också ett 

användningsområde för utropstecknet när någonting i texten kan ses som anmärkningsvärt. 

Då skall dock utropstecknet sättas inom parentes (!) för att denna förstärkning av det 

anmärkningsvärda skall ske på ett, enligt Svenska skrivregler, korrekt sätt.  

2.1.3 Kolon, semikolon och tankstreck 

Kolon har genomgått en relativt stor förändring i det svenska språket. Under 1600-1800-talet 

användes kolon för att binda ihop oavslutade meningar eller för att dela upp långa liknelser, 

men detta synsätt kom att förflyktigas efter 1800-talets slut. Under denna tidsperiod, 1600-

1800, fick semikolon se sig som undergiven kolon. Semikolons uppgift blev att hantera korta 

liknelser (vilka var för korta för kolon), markera när motsatser räknades upp samt att nyttjas 

då meningar som redan var uppdelade med hjälp av kolon behövde delas upp vidare. Alltså 

delade kolon in meningar i olika segment, och semikolon fick sedermera markera segmentens 

uppbyggnad (Strömquist 1993:92). 

Detta sätt att se på kolon och semikolon kunde, enligt Strömquist (1993:92), innebära 

problematiska ställningstaganden. Anledningen till detta var subjektiva bedömningar av vad 

som t.ex. var en lång respektive kort liknelse, och om då kolon eller semikolon skulle 

användas. 

Strömquist (1993:92 ff) menar att trots att det i vissa fall tenderade att vara svårt att skilja 

mellan kolon och semikolon fick de båda speciella betydelser och situationer när de skulle 

användas. Kolon kom att användas vid markering av anföring, förklaring, bevis, exempel 

samt uppräkning. Vidare kom kolon att användas vid vissa förkortningar samt visa på 

underavdelningar i t.ex. register. Semikolons speciella betydelser kom att landa i att avskilja 

olika grupper vid uppräkning. Dessutom kom semikolon att användas inom tre specifika 

områden: inom och mellan för- och eftersatser samt ”före vissa givna adverbiella och 

konjunktionella ord” (Strömquist 1993:96), såsom t.ex. men, ty, därför och likväl. 

På 1930-talet introduceras dock för första gången ett nytt sätt att se på semikolon, som 

kommer att förändra den moderna användningen av semikolon. Självständiga satser skall nu 
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skiljas med semikolon, och senare preciseras att de självständiga satserna skall ha ett nära 

samband med varandra (Strömquist 1993:96). 

I dagens rekommendationer kring kolon går det att känna igen många av de historiska 

användningsområdena. Svenska skrivregler (2008:188 f) väljer att dela upp användningen i tre 

rubriker: ”Före uppräkningar och exempel”, ”Före citat och replik” och ”I sifferuttryck och 

förkortningar”.  

Rekommendationerna kring semikolon i Svenska skrivregler tydliggörs som just 

rekommendationer. Det står att läsa ”Semikolon kan användas mellan huvudsatser när man 

tycker att punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande. Det är ofta en smaksak om 

man ska använda semikolon istället för punkt eller komma” (Svenska skrivregler 2008:187, 

mina understrykningar). I övrigt känns användningsområdena igen från Strömquists (1993:91 

ff) tillbakablick på semikolonets historia, där Svenska skrivregler (2008:187 f) sammanfattar i 

rubrikerna ”Mellan huvudsatser” och ”Mellan led i uppräkningar”. 

Tankstrecket är ett något nyare skiljetecken än de ovan beskrivna, men har genom historien 

använts som en variant vid till exempel författandet av parentetiska inskott (Strömquist 

1993:98 ff). Utöver detta har tankstrecket ytterligare två viktiga uppgifter, historiskt sett: att 

användas som skiljetecken vid avbrott i texten, samt som markör för att någonting oväntat 

kommer. I flertalet grammatikor har tankstrecket använts som ett komplement, eller ett 

alternativ till kommatecken (Strömquist 1993:100 f). 

I Svenska skrivregler (2008: 191-193) beskrivs tankstrecket i likhet med ovanstående former: 

vid pausering, parentetiska inskott samt vid tillägg. Dessutom används det som ”talstreck” vid 

repliker samt ”mellan siffror, ortnamn etc. i uttryck som anger period, omfång, sträcka m.m” 

(192). Dessutom kan tankstreck användas som relationsuttryck. 

2.2 Kommatecken 

Kommatecknet har inte alltid sett ut som det gör idag. Före 1760-talet gick det mer att liknas 

vid vår tids ”snedstreck” (/), eller ett ”längre, snedställt streck”, som Strömquist (1993:79) 

uttrycker det. Kommatecknets funktion och användning har också varierat under det svenska 

språkets historia.  



7 

 

Tidigt fick kommatecknet specifika användningsområden: uppräkning, inskott och 

appositioner
1
. Men reglerna kring detta kom att förändras. Normerna kring kommatecknets 

användningsområde har under lång tid vacklat mellan att användas till att strikt avgränsa alla 

olika satser till att som huvuduppgift tydliggöra meningars semantik (Strömquist 1993:96 ff), 

alltså ”stridsfrågan”, för att använda Strömquists (1993:97) ordval, mellan satskommatering 

och tydligheteskommatering. 

2.2.1 Från satskommatering till tydlighetskommatering 

Lars-Johan Ekerot har studerat och diskuterar det svenska kommatecknets resa från 

satskommatering till tydlighetskommatering i artikeln Satskommatering och 

tydlighetskommatering. Ett bidrag till den svenska kommateringens 1900-talshistoria (1991). 

Kortfattat menar Ekerot (1991:31) att svensk kommateringshistoria under 1900-talet har 

förändrats från satskommateringens logiska uppbyggnad, där kommatecken användes dels för 

att separera alla isolerade satser (huvudsatser och bisatser) från varandra rent grafiskt, dels 

nyttjades kommatecknet till att urskilja andra, ej helt satsbundna, uttryck, t.ex. vid 

appositioner och tilltalsuttryck. Ekerot (1991:31) citerar ett avsnitt ur Selma Lagerlöfs Gösta 

Berlings saga (1891) då han anser att detta avsnitt ligger nära den låsta satskommateringen. 

Jag väljer att citera en del av samma avsnitt då det känns relevant att se hur satskommatering 

kunde se ut runt 1900-talets början: 

Nu måste jag bedja dem, som redan förut känna till den långa sjön, den rika slätten och de 

blå bergen, att de gå förbi några sidor. Det kunna de gärna göra, boken blir dem lång nog 

ändå. 

Satskommateringen beskrivs genomgående av Ekerot som rigid och han menar att om någon 

vill förhålla sig till satskommateringsprincipen innebär det att de måste förhålla sig till ett 

starkt styrt regelsystem som skall präntas in för att kunna användas. 

Tydlighetskommateringen, däremot, utmynnar enligt Ekerot (1991:31 ff) i att mängden 

kommatecken minskar och används endast när de behövs för att tydliggöra de skrivna 

meningarna. Även Melin (1984:230) menar att tydlighetsskapandet har varit i fokus för 

                                                 
1
 En apposition definierar eller bestämmer någonting annat, ofta en nominalfras. I meningen Stockholm, Sveriges 

huvudstad är ”Sveriges huvudstad” apposition till ”Stockholm”. Exemplet är taget från Nationalencyklopedins 

hemsida, www.ne.se, sökord ”apposition”. 

http://www.ne.se/
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många som haft för avsikt att producera handledningar med de rätta sätten att kommatera. 

Strömquist (1995:195) sammanfattar på detta sätt: ”En medvetet genomförd interpunktion 

skall bidra till tydlighet och maximal läsbarhet”. 

Vägen mot tydlighetskommatering, eller snarare kanske från satskommatering, går, enligt 

Ekerot (1991:32), att härleda till bl.a. de tidigaste utgåvorna av Språknämndens 

skrivregelsböcker där de rigida satskommateringsprinciperna börjar inskränkas på grund av 

undantagsbestämmelser. Den maskinella synen på kommatering fick i vissa fall ruckas på, till 

förmån för tydliggörandet. Ekerot nämner två exempel på detta: ”Ett mindre, soligt rum – där 

komma måste sättas ut – och Det gick inte alls som jag hade förmodat – där komma vore 

direkt vilseledande” (s 32).  

Till skillnad från satskommateringens regelsystem utgår istället tydlighetskommateringen från 

varje enskild individ. Ekerot menar att ”tydlighetskommateringen i grunden styrs av naturliga 

grammatiska principer som finns internaliserade i varje språkbrukares mentala grammatik” 

(Ekerot 1991:34). 

Den utveckling som skett mot tydlighetskommateringen har förändrat mängden kommatecken 

som influerar dagens texter. Kommateringen i fullständiga satser har minskat avsevärt, medan 

kommateringen av fristående fraser såsom inskott, förtydligande tillägg och parentetiska 

uttryck har tenderat att hålla sig på en mer stabil mängdnivå (Ekerot 1991:38 ff). 

2.2.2 Dagens normer och rekommendationer 

Kommatecknet har ett brett användningsområde. I Svenska skrivregler (2008:178 ff) delar de 

in användningen under, inte mindre än, tolv rubriker, och vid flertalet tillfällen även 

underrubriker. Under många rubriker finns också undantag, vilket kan komplicera vid försök 

till förtydliganden. Ofta lämnas det till var enskild individ att själv förhålla sig till t.ex. 

meningslängd och olika satsers förhållande och utifrån detta bedöma huruvida 

kommateringen skall se ut.  

Kommatering styrs inte av bestämda ord (…). Det finns alltså ingen regel som säger att 

det ska eller inte ska vara komma före exempelvis och, som, att, när eller eftersom. Det 

avgörande är i stället hur nära ett led är knutet till resten av meningen och vilken relation 

leden har till varandra. Det innebär att det inte kan ges absoluta regler för när komma ska 
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användas. Många gånger är kommatering en bedömningsfråga; i andra fall är reglerna 

mer tvingande (Svenska skrivregler 2008:178 f). 

Nedan kommer jag behandla olika situationer där kommatecken bör och inte bör sättas ut, 

utifrån Svenska skrivregler (2008). Vid många av de rekommendationer som Svenska 

skrivregler ger finns undantag som bör tillämpas vid olika kontextuella situationer. Dessa 

undantag har en gemensam referenspunkt i meningslängdens påverkan på kommateringen. 

Vid korta huvud- och bisatser behöver inte kommatecken användas, om det inte genererar ett 

sämre sammanhang att utelämna kommatecknet. Om det däremot är väldigt långa satsdelar 

eller led, vilket ger en lång meningslängd, kan kommatecken användas för att underlätta 

läsningen och förståelsen (Svenska skrivregler 2008:182 f). 

2.2.3 Kommatering vid olika satsdelar2 

Vid huvudsatser gäller att kommatecken skall sättas ut mellan huvudsatser om huvudsatserna 

är sammanbundna med bindeord samt vid satsradning. Satsradning innebär att två 

huvudsatser, som skulle kunna vara enskilda meningar, sätts efter varandra. Den andra satsen 

i en satsradning måste höra till den första satsen, t.ex. förklara den, för att satsradning skall 

anses korrekt. Kommatecken skall dock inte sättas ut mellan två huvudsatser när en satsdel 

(t.ex. ett subjekt eller ett objekt) finns med i den ena satsen och är outtalad i den andra 

(Svenska skrivregler 2008:180). 

Vid bisatser är kommateringen lite friare än vid huvudsatser. Genom att använda 

kommatecken indikerar författaren att bisatsen är relativt autonom i meningen. Det är oftast 

vanligast att sätta ut komma vid inledande bisats, följt av huvudsats. Kommatecken bör dock 

inte sättas ut vid nödvändiga bisatser. En nödvändig bisats är en bisats som gör en mening 

grammatiskt korrekt, eller på något sätt definierar något ord i meningen (Svenska skrivregler 

2008:180 f). Dessa satser är ofta ”att-bisatser eller indirekta frågebisatser” (Svenska 

skrivregler 2008:181). 

                                                 
2
 För exempelmeningar på kommateringssituationer, se Svenska skrivregler (2008:178-187). 
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2.2.4 Kommatering vid andra kontexter 

Vid fristående fraser och parentetiska inskott i meningarna skall kommatecken sättas ut. 

Parentetiska inskott skall ha kommatecken både före och efter inskottet. Till fristående fraser 

hör de delar av en mening som inte är sammanbyggt med resterande del (Svenska skrivregler 

2008:182 f). Exempel på fristående fraser är ”replik och efterställd anföringssats […] 

självständiga exemplifieringar […] fristående inledande eller avslutande fraser […] 

tilltalsuttryck […] utropsord [och] dubblerad satsdel” (Svenska skrivregler 2008:183 f). 

Kommatecken skall också användas vid fall av uppräkning som inte innehåller några 

bindeord. Dock skall det utlämnas inför sista uppräkningsordet om uppräkningen slutar med 

en förkortning (till exempel etc.). Det skall också användas när olika led samordnas med 

uttryck som ”dels-dels”, ”ju-desto”, ”ju-ju”, ”än-än” samt ”ömsom-ömsom” (Svenska 

skrivregler 2008:184 f). Dessutom skall kommatecken användas mellan adjektiv om de på 

samma sätt beskriver meningens huvudord, där skribenten skulle kunna byta ut kommatecknet 

mot ordet ”och”. Om det däremot är så att det första adjektivet bestämmer nästkommande led, 

skall kommatecknet utebli. Till sist används kommatecknet i svenska språket som 

decimaltecken, vilket gör att det används vid vissa siffersammanhang. 

2.2.5 Kommatecken som betydelseskiljare  

En aspekt som lyfts i Svenska skrivregler (2008:186 f), och som går att relatera till både 

Strömquist (1993), Ekerot (1991) och Melin (1984), är att kommatecknet kan fungera som 

betydelseskiljare i en mening, beroende på om och hur det används. I inledningen på denna 

uppsats visar jag på ett sådant exempel
3
 utifrån Truss och Halldinger (2005:124). Ytterligare 

ett bra exempel på detta fenomen går att hitta i Svenska skrivregler (2008:186): ”De åt lunch 

på en mindre, fräsch restaurang. […] De åt lunch på en mindre fräsch restaurang.”, där den 

första meningen beskriver en liten och fräsch restaurang, medan den andra meningen 

beskriver en ganska ofräsch restaurang. 

                                                 
3
 Hänges, ej benådad! jämfört med Hänges ej, benådad! 



11 

 

2.2.6 Tidigare forskning kring kommatering 

Kommatecknets historia och regleringar finns det en del skrivet om, men texter om dess 

användning i dagens svenska är det dock sämre ställt med (Shirley Näslund 2006). Här nedan 

kommer jag redogöra för det som jag anser relevant. 

Melin (1984) har undersökt hur studenter vid Stockholms universitet väljer att hantera ett 

antal kommaterade meningar. Studenterna väntades korrekturläsa meningarna och antingen 

”godkänna” kommateringen eller ändra den, utifrån Språknämndens Skrivregler. Resultatet 

visade att studenterna överlag hanterade kommateringen korrekt. Det som gick att utläsa var 

dock att de regler som behandlar när kommatecken skall användas hade ett större korrekt 

resultat än de regler som behandlar när kommatecken inte skall användas. ”Man är alltså 

väsentligt mer benägen att sätta ut och behålla komman än att stryka dem eller underlåta att 

kommatera” (Melin 1984:231). 

Utöver detta studerade Melin (1984) i samma undersökning hur kommateringen ser ut i fyra 

olika texter, skrivna av yrkesskribenter. Dessa texter har, enligt Melin, likheter med 

studenternas resultat. De förhåller sig skickliga vid kommatering vid ”appositioner, 

hopningar, inqvitfraser, tilltal” (Melin 1984:233), medan osäkerheten är stor gällande ”t.ex. 

vid satsförkortningar och mellan satser i samma mening” (Melin 1984:233). 

Även Ekerot (1991:41) nämner att vissa typer av fraser har behållit sin starka 

kommateringsprincip. Dessa frastyper är, enligt Ekerot, fristående fraser (inskott, 

förtydligande tillägg och parentetiska inskott) samt kommatering där det behövs för 

tolkningen av fraser. 

Per Ledin (1999) har snuddat vid kommatecknets användningsmängd i sin artikel Att sätta 

punkt. Hur elever på låg- och mellanstadiet använder meningen i sina uppsatser. I materialet 

finns statistik på mängden kommatecken per 1000 ord, där sammanfattningen blir att ju högre 

upp i skolåren, desto fler kommatecken används. Även satsradningar utan kommatecken 

undersöks, med samma resultat. Som jämförelsegrupp använder Ledin, förutom att jämföra 

låg- och mellanstadietexter, också texter av elever i årskurs 9, gymnasietexter, gymnasistprosa 

samt bruksprosa (Ledin 1999:24 f). 
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3 Material och metod 

3.1 Val av metod 

Med avsikt att ta reda på om det finns skillnader i huruvida elever i åk 6 respektive åk 9 

hanterar kommatering av givna meningar valde jag att använda en enkätundersökning. I 

Forskningsmetodikens grunder redogör Runa Patel & Bo Davidsson (2003:63 ff) för flertalet 

teknikvarianter för att samla information. Inom detta tar Patel & Davidsson upp ett avsnitt 

som behandlar intervjuer och enkäter, som har likhet i att de använder sig utav frågor. Största 

anledningen till att valet fokuserar på en enkätundersökning, istället för intervju(er), var att 

jag ville frambringa ett större antal svar som skulle kunna jämföras utifrån olika variabler. 

Dock behandlas intervju i en mindre skala, då jag efter att ha genomfört enkäterna med 

eleverna satt ner och samtalade kring skiljetecken med de lärare som var ansvariga för 

klasserna. 

3.2 Enkätens utformning 

Enkäten utformades med givna meningar utifrån uppsatsens syfte. De 18 meningar som 

eleverna fick ta ställning till är tagna från olika delar ur Språknämndens Svenska skrivregler 

(2008:178-186), där de behandlar kommatecken. De olika delarna behandlar kommatecknet i 

olika kontexter. Jag valde att inte ha med tre av de delar som finns med i Svenska skrivregler: 

”Meningslängdens inverkan”, ”Komma kan vara betydelseskiljande” samt ”Komma i 

sifferuppgifter”, då den förstnämnda inte är lika självklart regelstyrd och de två senare kan 

frammana tvetydighet bör det bli svårt att få eleverna att förstå vilken betydelse jag som 

frågeställare är ute efter i en mening och vilka sifferuppgifter jag tänker är korrekt. 

Meningarna är avskrifter från Svenska skrivregler (2008) men med, i de fall kommatecken 

ingick i meningen, kommatecknen exkluderade. Det finns både meningar som behandlar när 

kommatecken bör sättas ut samt när de inte bör sättas ut. 

Enkäten är anonym och respondenterna behövde endast fylla i kön, årskurs, om de hade 

svenska som förstaspråk samt om deras föräldrar hade svenska som förstaspråk. Eleverna fick 

ta del av ett informationsblad om uppsatsen (se bilaga 2), samt en enkät med instruktioner och 

meningar (se bilaga 1). 
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3.3 Val av enkättext 

Enkätundersökningen avgränsades till att endast behandla kommatecken. Anledningen till att 

jag, i detta arbete, valt att fokusera på kommatecknets användning utgår dels från mina egna 

observationer i skolans verksamhet, och dels från Strömquists (1993:82 f) historiska 

beskrivningar att språkvetenskapen under lång tid inte hanterade något annat skiljetecken än 

kommatecknet. Strömquist skriver också att det enda skiljetecken som behandlades i den 

första upplagan av Språknämndens Svenska skrivregler
4
 var just kommatecken. 

De meningar jag valde för att genomföra enkätundersökningen är hämtade från Svenska 

skrivregler (2008) utgiven av Språkrådet. Meningarna är förtydligande exempel på de 

rekommendationer Språkrådet har.  

Anledningen till att jag valde meningar med Språkrådet som upphovsman är att Språkrådet, 

av många, ses som ledande kring handledning inom hur man skall förhålla sig till 

skrivreglerna i det svenska språket. Detta borde resultera i att Språkrådets meningar är skrivna 

på ett korrekt sätt, vilket ger underlag för att kunna använda detta som ett ”facit” inför 

diskussionen av det resultat meningarna ger. I Språkriktighetsboken (2005) står t.ex. att läsa: 

”Vill man ha råd om skiljetecken, interpunktion och liknande skrivtekniska frågor vänder man sig 

till Språknämndens Svenska skrivregler” (s 7).  

Även Strömquist (1993:79 ff) lyfter Språknämndens Svenska skrivregler som, för 

tillfället, slutet på den historiska diskussionen kring svensk skrivreglering.  

3.4 Val av testpersoner 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka eventuella skillnader mellan elever i åk 6 och åk 9 

valde jag således grupper med elever i dessa differenta årskurser. Jag valde också att 

genomgående använda mig av elever från samma skola, för att eventuellt kunna hantera 

resultatet utifrån detta. Skolan där eleverna verkar är en 6-9 skola i Mellansverige. 

Det insamlade materialet består av svar från sammanlagt 47 elever, var av 22 från åk 6 samt 

25 från åk 9. I båda responsgrupperna ingår manliga och kvinnliga elever. I åk 6gruppen var 

                                                 
4
 Språknämndens Svenska skrivregler är föregångare till dagens Skrivregler utgivna av Språkrådet. 
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fördelningen mellan könen 12 manliga och 10 kvinnliga elever. I åk 9gruppen var 

fördelningen 10 manliga och 15 kvinnliga elever.  

Att dra generella slutsatser kring eventuella kommateringsskillnader mellan de båda 

responsgrupperna, utifrån ett så pass litet underlagsmaterial, är inte min avsikt. Istället vill jag 

fokusera kring möjliga konklusioner kring just denna undersökning. 

3.5 Genomförandet av undersökningen 

För att försöka se till att enkäterna blev besvarade inom min tänkta tidsram valde jag att 

medverka vid de tillfällen eleverna skulle besvara enkäterna. Patel & Davidsson (2003:69) 

använder uttrycket ”enkät under ledning”. Patel & Davidsson ser positiva delar i detta sätt att 

hantera enkätundersökningar då eventuella frågor ges tillfälle att redas ut. Dessutom kunde 

jag på ett enkelt sätt initiera enkäten, vilket möjliggjorde att jag kunde informera de båda 

testgrupperna likvärdigt. Om enkäterna delats ut till lärare, som i sin tur informerat eleverna, 

skulle denna del gått förlorad. 

Klasserna som genomförde enkäten undervisades av olika lärare. Efter enkäterna genomförts 

hade jag en kort diskussion med respektive årskurs lärare, för att se om det kunde framkomma 

några intressanta tankegångar som kunde generera ett mer didaktiskt förhållningssätt i 

diskussionen av resultatet.  

3.6 Förändringar 

Initialt var min tanke att ge eleverna en text om kommatecken och skiljetecken, och låta dem 

kommatera den. Jag valde dock att ändra den tanken till att istället ge dem färdiga meningar. 

Det jag hoppades på när jag ändrade från en text till givna meningar var att jag kunde få syn 

på fler olika typer av kommateringstillfällen. De texter jag tittade på, och valde mellan gav 

inte lika stor inblick i den komplexa kommateringsvärlden, utan snuddade endast vid en 

mindre del av de kontexter där kommatecken kan problematiseras.  

De givna meningarna gav mig dock möjlighet att ”testa” eleverna i flera olika 

kommateringssituationer. 
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4 Resultat  

Nedan redovisar jag det resultat enkäterna gav. Resultaten kommer visa huruvida det finns 

någon skillnad mellan kommateringen i åk 6 och åk 9, om det är någon skillnad inom de båda 

könen i årskurserna samt om föräldrarnas språkliga bakgrund påverkar huruvida 

kommateringen blir korrekt eller inte. Jag har även kategoriserat de felkommateringar som 

gjorts, och de kommer också klargöras nedan. Ett antal tabeller kommer redovisa resultaten på 

dessa variabler. 

4.1 En totaljämförelse mellan årskurs 6 och årskurs 9 

I tabell 1 finns en jämförelse mellan hur många elever i varje årskurs som kommaterat 

korrekt. I denna tabell är den enda undersöka variabeln årskurs. Resultatet utgår från varje 

enskild mening, och därmed också utifrån varje enskild typ av kommatering. 

Resultatet i tabellen är indelad efter det exakta antalet korrekta kommateringar, samt en 

procentsats utifrån varje enskild årskurs (inom parentes). 

Tabell 1 – Antal korrekta kommateringar, mening för mening, för åk 6 och åk 9. Totala procentantalet 

för varje årskurs inom parentes. 

 Årskurs 6 Årskurs 9 

1. Mellan huvudsatser 18 (82) 20 (80) 

2. Vid satsradning 17 (77) 25 (100) 

3. Satser med gemensam satsdel 18 (82) 15 (60) 

4. Mellan huvudsats och bisats 11 (50) 10 (40) 

5. Vid samordnande bisats 8 (36) 14 (56) 

6. Vid nödvändig bisats 17 (77) 19 (76) 

7. Vid parentetiska inskott 1 (5) 3 (12) 

8. Replik - anföringssats 12 (55) 25 (100) 

9. Självständiga exemplifieringar och kompletterande tillägg 0 (0) 0 (0) 

10. Fristående inledande eller avslutande fraser 13 (59) 24 (96) 

11. Tilltalsuttryck 15 (68) 20 (80) 

12. Utropsord och liknande 12 (55) 23 (92) 

13. Dubblerad satsdel 14 (64) 15 (60) 

14. Uppräkningar 13 (59) 19 (76) 

15. Led samordnade med ”dels” 10 (45) 19 (76) 

16. Led samordnade med ”ju”, ”än” och ”ömsom” 2 (9) 9 (36) 

17. Mellan adjektiv som likvärdigt relaterar till huvudordet 4 (18) 10 (40) 

18. Mellan adjektiv där det första adjektivet beskriver det andra ledet 16 (73) 17 (68) 
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Tabellen visar att i många av de olika typerna är kommateringen relativt likställd mellan de 

olika årskurserna, men att eleverna i åk 9 genomsnittligt håller en lite högre standard. 

Intressanta meningar att fokusera lite extra på kan vara mening tre (3) där eleverna i åk 6 i 

denna undersökning har svarat mer korrekt än eleverna i åk 9. Samma mönster går igen i 

mening ett (1), fyra (4), sex (6), tretton (13) och arton (18), dock inte med lika stor marginal.  

Eleverna i åk 9 har dock i resterande meningar högre antal korrekt kommaterade meningar. I 

meningarna två (2) och åtta (8) har eleverna i åk nio helt korrekt kommaterade meningar. 

Mening nio (9) felkommaterades av samtliga respondenter. 

4.2 Skillnader mellan kön 

Tabell 2 visar resultatet av huruvida det finns någon skillnad på antal korrekta kommateringar 

mellan män och kvinnor i åk 6. Fördelningen mellan män (12 respondenter) och kvinnor (10 

respondenter) är relativt jämn. 

Tabell 2 – Skillnader på korrekt kommatering mellan kön i åk 6. 

 Korrekt 

män 

Korrekt 

kvinnor  

1. Mellan huvudsatser 10 8 

2. Vid satsradning 10 7 

3. Satser med gemensam satsdel 10 8 

4. Mellan huvudsats och bisats 8 3 

5. Vid samordnade bisats 3 5 

6. Vid nödvändig bisats 10 9 

7. Vid patentetiska inskott 0 1 

8. Replik – anföringssats 6 6 

9. Självständiga exemplifieringar och kompletterande tillägg  0 0 

10. Fristående inledande eller avslutande fraser 6 7 

11. Tilltalsuttryck 9 6 

12. Utropsord och liknande 4 8 

13. Dubblerad satsdel 9 5 

14. Uppräkningar 8 5 

15. Led samordnade med ”dels” 4 6 

16. Led samordnade med ”ju”, ”än” och ”ömsom” 1 1 

17. Mellan adjektiv som likvärdigt relaterar till huvudordet 1 3 

18. Mellan adjektiv där det första adjektivet beskriver det andra 

ledet 

8 8 
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I mening fyra (4) finns den största skillnaden. Där har 8 män kommaterat korrekt, jämfört 

med endast 3 kvinnor. 

Tabell 3 visar resultatet av huruvida det finns någon skillnad mellan män och kvinnor i åk 9. 

Fördelningen mellan män (10 respondenter) och kvinnor (15 respondenter) är relativt jämn.  

Tabell 3 – Skillnader på korrekt kommatering mellan kön i åk 9 

 Korrekt 

män 

Korrekt 

kvinnor  

Tot. 

1. Mellan huvudsatser 8 12 20 

2. Vid satsradning 10 15 25 

3. Satser med gemensam satsdel 4 11 15 

4. Mellan huvudsats och bisats 4 6 10 

5. Vid samordnade bisats 3 11 14 

6. Vid nödvändig bisats 5 14 19 

7. Vid patentetiska inskott 2 1 3 

8. Replik – anföringssats 10 15 25 

9. Självständiga exemplifieringar och kompletterande tillägg  0 0 0 

10. Fristående inledande eller avslutande fraser 9 15 24 

11. Tilltalsuttryck 8 12 20 

12. Utropsord och liknande 8 15 23 

13. Dubblerad satsdel 5 10 15 

14. Uppräkningar 9 10 19 

15. Led samordnade med ”dels” 6 13 19 

16. Led samordnade med ”ju”, ”än” och ”ömsom” 4 5 9 

17. Mellan adjektiv som likvärdigt relaterar till huvudordet 5 5 10 

18. Mellan adjektiv där det första adjektivet beskriver det andra 

ledet 

3 14 17 

I mening tre (3), fem (5), sex (6) och arton (18) finns de största skillnaderna. Skillnaderna 

ligger i att kvinnorna kommaterat fler korrekta meningar än männen. 

Tabell 2 och tabell 3 visar att det finns något större glapp mellan korrekta kommateringar i åk 

9 än i åk 6. 

4.3 Föräldrarnas språkliga bakgrunds påverkan på kommateringen 

Tabell 4 visar huruvida elever som inte har någon förälder, eller endast en förälder, med 

svenska som sitt förstaspråk klarar kommateringarna annorlunda än de elever vars båda 

föräldrar har svenska som förstaspråk. 
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Totalt fanns det 19 elever (summan av åk 6 och åk 9), av 47, som hade en eller två föräldrar 

med annat förstaspråk än svenska. Dessa motsvarar 40 % av respondenterna. Dessa 

respondenter stod för 152 inkorrekta kommateringar vilket motsvarar 43 % av de totala 

inkorrekta kommateringarna.  

Tabell 4 visar att elever med en eller ingen förälder med svenska som förstaspråk inte hanterar 

kommateringen på ett mer eller mindre korrekt sätt än elever med två föräldrar med svenska 

som förstaspråk. 

Tabell 4 - Elever med en eller ingen föräldrar med svenska som förstaspråk i åk 6 och åk 9, antal 

elever och antal felkommateringar 

 En (1) eller 

ingen förälder 

med sv. som 

förstaspråk 

Procent av elever 

i 

responsgrupperna 

Antal inkorrekta 

kommateringar 

Procentuell 

andel fel av 

responsgruppen 

Män 8 17 73 20 

Kvinnor 11 23 79 22 

Totalt 19 40 152 43 

4.4 Kommateringsfrekvens 

Det totala antalet kommatecken i, det som jag väljer att kalla, facit är 17 (se bilaga 3). Tabell 

5 visar hur många kommatecken de olika respondentgrupperna (åk 6 och åk 9) har satt ut.  

Tabell 5 – Antal kommatecken, högsta- och lägsta enskilda resultat samt genomsnittligt antal 

kommatecken för de olika årskurserna. 

 Årskurs 6 Årskurs 9 

Antal kommatecken 248 349 

Högsta antalet av enskild elev 28 23 

Lägsta antalet av enskild elev 4 7 

Genomsnittlig kommatering 12,9 13,96 

Tabell 5 visar att både åk 6 och åk 9 sätter, i genomsnitt, ut färre kommatecken än vad 

Svenska språkrådet rekommenderar för de givna meningarna. Det framkommer också att 

spridningen mellan högsta och lägsta antalet kommatecken mellan årskurserna är större i åk 6 

än i åk 9. 
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4.5 Felkommateringskategorier 

De felkommateringar som gjorts har jag valt att kategorisera utefter typer av felkommatering. 

I detta avsnitt har jag valt att ta med de meningar där fler än hälften (ca 24) av respondenterna 

felkommaterat (för samtliga meningar, se bilaga 1). Tabellen redovisar exakt vilka 

respondenter som felkommaterat, samt i vilken av de, av mig, skapade kategorierna 

felkommateringen går att placera. Elevenkäterna är numrerade från 6:1-6:22 för åk 6 och 9:1-

9:25 för åk 9 för att kunna utläsa de variabler som undersökts (kön och olika språkliga 

förutsättningar) (se bilaga 4).  

Tabell 6 - Felkategorier vid kommatering av mening fyra (4), samt antal felkommateringar (för facit, 

se bilaga 3). 

 Komma i 

bisatsen 

Komma i 

huvudsatsen 

Korrekt komma 

mellan HS och 

BS, men även 

komma i BS eller 

HS 

Utebliven 

kommatering 

Mening 4 6:4; 6:8; 9:6; 

9:14 

6:20; 9:1; 

9:10; 9:23 

6:19: 9:3; 9:15  6:5; 6:6; 6:13; 

6:17; 6:18; 6:21; 

6:22; 9:8; 9:9; 

9:11; 9:12; 9:18; 

9:19; 9:20; 9:21 

Felkommateringarna av mening fyra (4) visar att utebliven kommatering är det mest vanliga 

felet. 15 av 26 felkommateringar faller inom denna kategori. 

Tabell 7 - Felkategorier vid kommatering av mening fem (5), samt antal felkommateringar (för facit, 

se bilaga 3). 

 Komma före bindeordet 

”och” 

Komma efter bindeordet 

”och” 

Mening 5 6:1; 6:2; 6:3; 6:4; 6:7; 6:9; 

6:10; 6:11; 6:14; 6:15; 6:16; 

6:19; 6:20; 9:1; 9:2; 9:3; 9:5; 

9:6; 9:7; 9:13; 9:15; 9:23; 

9:24 

6:8; 9:9 

Felkommateringarna av mening fem (5) visar att kommatecken ofta sätts ut före meningens 

bindeord ”och”. 23 av de 25 felkommateringarna faller inom denna kategori. 
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Tabell 8 - Felkategorier vid kommatering av mening sju (7), samt antal felkommateringar (för facit, se 

bilaga 3). 

 Rätt komma vid 

inskottets start, 

före ”som”, men 

inget komma 

eller komma på 

fel ställe vid 

inskottets slut 

Rätt komma vid 

inskottets slut, 

efter ”år”, men 

inget komma 

eller komma på 

fel ställe vid 

inskottets början 

Kommatecken 

inne i det 

parentetiska 

inskottet 

Utebliven 

kommatering 

Mening 7 6:10; 9:1; 9:4; 

9:7; 9:8 

6:1; 6:2; 6:3; 6:6; 

6:8; 6:9; 6:11; 

6:13; 6:14; 6:15; 

6:16; 6:18; 6:20; 

6:21; 6:22; 9:5; 

9:6; 9:9; 9:10; 

9:12; 9:13; 9:15; 

9:16; 9:17; 9:19; 

9:23; 9:24 

6:12 6:4; 6:5; 6:7; 

6:17; 9:14; 9:18; 

9:20; 9:21; 9:22; 

9:25 

Felkommateringarna av mening sju (7) visar att kommatecken ofta sätts ut efter det 

parentetiska inskottets slut, men att det kommatecken som skall föregå inskottet har satts ut 

felaktigt eller uteblivits. 27 av 43 felkommateringar faller inom denna kategori. 

Tabell 9 - Felkategorier vid kommatering av mening nio (9), samt antal felkommateringar (för facit, se 

bilaga 3). 

 Före bindeordet 

”och” 

Övriga 

kombinationer 

Utebliven 

kommatering 

Mening 9 6:1; 6:2; 6:3; 6:4; 

6:5; 6:7; 6:9; 6:10; 

6:11; 6:12; 6:13; 

6:14; 6:15; 6:16; 

6:17; 6:21; 9:1; 9:2; 

9:3; 9:5; 9:6; 9:7; 

9:10; 9:13; 9:15 

6:8; 6:19; 9:14 6:6; 6:18; 6:20; 6:22; 

9:4; 9:8; 9:9; 9:11; 

9:12; 9:16; 9:17; 

9:18; 9:19; 9:20; 

9:21; 9:22; 9:23; 

9:24; 9:25 

Felkommateringarna av mening nio (9) visar att kommatecken ofta sätts ut före meningens 

bindeord ”och” (25 av 47) eller uteblir helt (19 av 47). Alla respondenter felkommaterade 

denna mening. 
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Tabell 10 - Felkategorier vid kommatering av mening sexton (16), samt antal felkommateringar (för 

facit, se bilaga 3). 

 Komma i första 

och/eller andra 

satsen, men inte på 

rätt ställe 

Rätt komma, men 

även i första satsen 

Utebliven 

kommatering 

Mening 16 6:1; 6:3; 6:8; 6:9; 

6:11; 6:12; 6:13; 

6:14; 6:16; 6:19; 

6:20; 9:1; 9:6; 9:24 

9:7 6:2; 6:4; 6:5; 6:6; 

6:7; 6:15; 6:17; 6:18; 

6:22; 9:8; 9:9; 9:10; 

9:12; 9:14; 9:16; 

9:17; 9:19; 9:20; 

9:22; 9:23; 9:25 

Felkommateringarna av mening sexton (16) visar att kommatecken ofta uteblir. 21 av 36 

felkommateringar faller inom denna kategori.  

Tabell 11 - Felkategorier vid kommatering av mening sjutton (17), samt antal felkommateringar (för 

facit, se bilaga 3). 

 Rätt kommaterat, 

men även innan 

predikatet ”låg” 

Endast komma innan 

predikatet ”låg” 

Utebliven 

kommatering 

Mening 17 6:1  6:2; 6:7; 6:14; 9:1; 

9:6; 9:23; 9:24 

6:3; 6:4; 6:5; 6:6; 

6:8; 6:10; 6:11; 6:12; 

6:15; 6:17; 6:18; 

6:20; 6:21; 6:22; 9:5; 

9:7; 9:8; 9:12; 9:14; 

9:17; 9:19; 9:20; 

9:21; 9:22; 9:25 

Felkommateringarna av mening sjutton (17) visar att kommatecken ofta uteblir. 25 av 33 

felkommateringar faller inom denna kategori. 
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5 Diskussion 

Nedan diskuterar jag resultaten gentemot de frågeställningar jag önskat få svar på. Jag 

kommer att inleda med att diskutera min metod, för att sedan diskutera varje frågeställning 

var för sig. 

5.1 Metoddiskussion 

I denna uppsats valde jag att använda mig av enkäter för att försöka svara på mina 

frågeställningar. Enkäter ger möjligheter att motivera och informera respondenterna på ett bra 

sätt (Patel & Davidsson 2003) då tillfälle ges att författa ett missiv till respondenterna, och jag 

anser att detta blev lyckat.  

Av erfarenhet vet jag att det kan vara svårt att få till stånd en enkätundersökning, då det är 

mycket som skall stämma med tider och grupper. Jag hade därför, i förväg, kontaktat skolor 

och hört mig för kring intresset att låta elever medverka i en undersökning. Detta, adderat till 

att jag själv valde att medverka vid genomförandet av enkäten, gjorde så att det blev 

lättarbetat att framringa enkätsvar som, förhoppningsvis, var väl genomförda och kunde 

utgöra ett resultat. 

Enkäten bestod av meningar från Svenska skrivregler (2008:178-186). Jag valde dessa 

meningar eftersom Språknämndens Svenska skrivregler är våra förhållningsregler kring 

fenomen som kommatering. Jag kände att det var av stor vikt att kunna försvara mina 

meningar. Om jag själv skulle författat dem, skulle det kunna göra enkäten mer sårbar för 

granskning och därmed fått lägre trovärdighet.  

En av meningarna, nummer nio (9), var felkommaterad av samtliga elever. Om jag gjort en 

testomgång med enkäterna kunde denna mening kanske blivit utbytt mot en annan som på 

samma sätt visade på kommateringstypen ”självständiga exemplifieringar och kompletterande 

tillägg”. 

Mitt val att undersöka elever i åk 6 och åk 9 grundade sig bland annat i att det i åk 6 står som 

kunskapskrav att elever skall hantera grundläggande skiljetecken (Skolvkerket 2011, se 1.1 

Problemformulering), samt att detta vore intressant att jämföra mot de tre år äldre studenterna. 
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Dessutom hade mina VFUerfarenheter gjort mig uppmärksammad att det finns svårigheter 

hos elever med skiljetecken och interpunktion.  

Kvantiteten på enkäter går också att diskutera. Fler enkätsvar hade givit mig ett större 

underlag att jämföra och därmed också chans att dra mer generella slutsatser. Generella 

slutsatser var dock inte ett syfte i sig att försöka uppnå. Jag var mer intresserad av att titta 

närmre på kommateringsfenomenet, och hur det kan se ut i en svensk skola.  

Det är svårt att, utifrån min ganska tunna respondentgrupp, göra en generalisering kring hur 

elever i allmänhet sätter ut komman. Mitt resultat innehåller respondentsvar som mäter att 

elever sätter ut upp till totalt 28 kommatecken i de givna meningarna, när Svenska skrivregler 

(2008:178-186) menar att det skall vara 17 kommatecken. För att göra en mer tillförlitlig, 

generaliserande studie bör respondenttalet vara avsevärt större. Dessutom är vissa meningar 

korrekta om de förblir okommaterade, vilket leder till svårigheter med tolkningen av 

resultaten (se också avsnitt 5.2 och 5.4). 

Enkätens relevans, för att svara på frågeställningarna, ser jag som stor. Med utgångspunkt i 

mitt material blir undersökningen relevant i avseende att belysa de variabler jag valt ut, i just 

dessa klasser. Det som går att se som problematiskt i resultatet är, som jag nämnt ovan, att 

vissa meningar blir korrekta vid uteblivet kommatecken. Detta leder till att tolkningen 

problematiseras då det inte går att utläsa att vissa elever utelämnat kommatecken ”med flit” 

för att de vet att det är korrekt, eller att de utelämnat kommatecken eftersom de inte visste, 

eller, kanske, helt enkelt struntade i att kommentera just dessa meningar. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur skiljer sig förståelsen kring hanteringen av kommatecken mellan 

elever i åk 6 och åk 9 relaterat till de rekommendationer som finns? 

Resultaten visar att eleverna i åk 9 överlag är lite bättre på att sätta ut kommatecken i de givna 

meningarna än eleverna i åk 6. Intressant är dock att i flertalet fall, men med största marginal i 

mening tre (3), har åk 6 ett större antal rätt än vad åk 9 har. Resultatet visar alltså att ”Satser 

med gemensam satsdel” är en kommateringstyp som, bland dessa elever, utförs med mer 

korrektion av elever i åk 6. Meningen som fanns inom denna typ var: Hon är administratör 

och ansvarar bl.a. för kundregistret. I meningen skall alltså kommatecken utebli, och det 
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överrepresenterade felet i denna mening är att ett kommatecken sätts ut före ”och” (se bilaga 

4). Alltså finns i denna mening en tendens att sätta ut kommatecken fast än det, enligt Svenska 

skrivregler (2008:180), inte skall vara det. 

De givna meningarna skall, enligt Svenska skrivregler (2008:178-186), innehålla totalt 17 

kommatecken. I åk 6 var fördelningen så stor som 4 – 28 kommatecken. En viktig aspekt att 

beakta i det hänseendet är att de elever som har kommaterat lite, ändå får ”rätt” i de meningar 

där kommatecken är tänkt att utebli. Det är därmed svårt att kunna utläsa exakta resultat, om 

det är så att de valt att strunta i kommatecken, då de inte vet hur man skall kommatera. 

Genomsnittsantalet var 12,90, alltså färre än vad Svenska skrivregler (2008) bedömer att man 

skall använda. I åk 9 var siffran 13,96, fler än åk 6, men färre än ”facit”. Däremot är spannet 

mellan de mest kommaterade och minst kommaterade enkäterna mindre: 7 – 23. Alltså är det 

väldigt varierande hur varje enskild individ kommaterar, och därför mycket svårt att dra några 

slutsatser som inte rör de undersökta grupperna. 

Denna sparsamma kommatering går också att återfinna i Näslund (2006:34) som, i sin 

undersökning, menar att detta fenomen ändå pekar på en reducering av antalet kommatecken. 

Att antalet kommatecken blir mindre pekar i sin tur på Ekerots (1991) tankar om att 

tydlighetskommatering i dagens svenska har tagit över satskommateringsprinciperna.  

Ledin (1999:24 f) skriver att det är under mellanstadiet som skiljetecken börjar synas i texten, 

men att mängden ökar relativt mycket till gymnasieelevers användande. Visst finns det 

skillnader även i min undersökning, men inte så stora som Ledin påvisar. Det bör dock 

nämnas att eleverna i min undersökning faktiskt blev instruerade att sätta ut kommatecken där 

de anser, och detta tror jag bör ha givit dem ett större fokus på att använda kommatecken. 

Eleverna i min undersökning verkar, likt det Melin (1984:231) kommer fram till, tämligen 

kunniga i huruvida kommatecknet bör hanteras. Endast vid sex meningar har färre än 50 % av 

åk 6 kommaterat korrekt (se tabell 1), då ingår de två meningar där totalt en (1) elev i åk 6 

kommaterat rätt. I åk 9 är det endast vid fem meningar som de korrekta kommateringarna 

understiger 50 %. 
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5.2.2 Hur ser kommateringen mellan olika kön ut i åk 6 respektive åk 9? 

I resultatet för åk 6 går det inte dra några egentliga slutsaser om att män eller kvinnor är bättre 

eller sämre jämfört med det motsatta könet på att kommatera. I åk 9 finns skillnader i mening 

fem (5), sex (6) och arton (18), som rör samordnade- och nödvändiga bisatser samt när 

adjektivet i det första ledet bestämmer det andra ledet (se bilaga 3). Där har kvinnorna till 

större del kommaterat korrekt.  

Dessa meningar skall, för att vara korrekta enligt Svenska skrivregler (2008), vara utan 

kommatecken. Det som skulle kunna gå att diskutera med detta resultat som bakgrund är att 

kvinnor i åk 9 hanterar dessa kommateringstyper relativt väl. Melin (1984:231) menar att 

denna typ av kommatering är svårare att hantera, och där har, i mina responsgrupper, 

kvinnorna i åk 9 kommit längre än männen i samma ålder i sina kunskaper i hanterandet av 

dessa kommateringstyper.  

5.2.3 Hur påverkar elevernas föräldrars språkliga bakgrund 

kommateringen? 

Av resultaten i tabell 4 går att utläsa att med den respondentgrupp jag hade i min 

undersökning spelade inte föräldrarnas språkliga bakgrund någon roll för huruvida eleverna 

kommaterade korrekt eller inte. Återigen var respondentgruppen med en eller två föräldrar 

som inte hade svenska som förstaspråk relativt liten (19 stycken), och om respondentgruppen 

varit större skulle det ändra förutsättningarna för att kunna stärka detta resultat, eller se 

skillnader. 

I ett försök att frammana någon föräldraspråkspåverkan valde jag att eliminera de meningar 

där det var korrekt med ett utelämnande av kommatecken. Fyra meningar var uppbyggda på 

detta vis (se bilaga 3). Bland männen i åk 6 resulterade detta i att den som kommaterade flest 

korrekta meningar, av de 14 meningar som återstod, ingick i den grupp där endast en (1) eller 

ingen förälder hade svenska som förstaspråk. I samma grupp återfanns också den som hade 

minst antal korrekta meningar. Hos gruppen kvinnor i åk 6 ligger resultaten i mitten, de elever 

med flest- samt minst antal korrekta meningar ligger hos elever inom variabeln där båda 

föräldrarna har svenska som förstaspråk. 
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I åk 9 finns inte heller någon större skillnad mellan de båda variablerna kring föräldrarnas 

språkliga bakgrund. Hos kvinnorna i åk 9 är fördelningen jämn. De två elever med flest 

korrekta kommateringar, samt den med minst antal korrekta kommateringar, finns i gruppen 

med föräldrar med svenska som förstaspråk. Mellan dem finns dock ingen skillnad mellan 

eleverna. Hos männen i åk 9 skiljer det sig lite mellan de två grupperna. Endast en av eleverna 

i gruppen med en (1) eller ingen förälder med svenska som förstaspråk kommer upp i samma 

antal korrekta kommateringar som gruppen där båda föräldrarna har svenska som förstaspråk. 

Av de kvarvarande i den gruppen ligger två elever en ”poäng” under den elev med minst antal 

korrekta kommateringar i den andra gruppen, medan den med minst antal korrekta 

kommateringar i gruppen med en (1) eller ingen förälder med svenska som förstaspråk faller 

ur ramen med endast tre korrekta kommateringar, fyra ”poäng” efter övriga. 

Trots elimineringen av dessa meningar, och den felkälla som den kan ses som, finns inga 

större skillnader mellan de respondenter jag gjort min undersökning kring, i avseende på deras 

föräldrars språkliga bakgrund. 

5.2.4 Hur kan felkommateringarna identifieras? 

Både Melin (1984:231 f) och Ekerot (1991:38 ff) tar upp vissa kategorier av fraser som, 

generellt, skribenter har lätt att kommatera. De nämner t.ex. fristående fraser, uppräkningar 

och tilltal. I resultatet av min undersökning stämmer detta inte överens så väl. Uppräkningar 

(mening 14, se bilaga 3) hanteras av elever i åk 9 relativt bra (76 %). I åk 6 har 59 % 

kommaterat rätt. De fel som ofta görs i samband med uppräkningar är att elever antingen 

utelämnar kommateringen, eller att de sätter in ett kommatecken innan sista uppräkningen, 

eller förkortningen som det var i detta fall (se bilaga 4). Vid tilltal (mening 11, se bilaga 3) är 

fördelningen 68 % korrekt för åk 6 och 80 % rätt för åk 9. En stor del av felkommateringen i 

denna situation är också ett utelämnande av kommatecken (se bilaga 4). Fristående fraser 

(mening 10, se bilaga 3) hanteras bra av åk 9 (96 %) medan det i åk 6 kommateras rätt av 59 

%. Här är felkommateringen oftast utelämnande av kommatecken. Melin och Ekerots tankar 

om att dessa bör vara mest korrekt kommaterade typerna gå att koppla till resultaten i åk 9, 

medan det i åk 6 ser lite mer ovisst ut.  

Den mest intressanta meningen att koppla till Melin (1984) och Ekerot (1991) är dock 

parentetiska inskott som, enligt Melin och Ekerot, ingår i de kommateringstyper som hanteras 
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väl av skribenter. I mitt resultat är denna mening (mening 7, se bilaga 3) endast korrekt 

kommaterad av en (1) elev i åk 6 (5 %) och tre (3) elever i åk 9 (12 %). Om detta beror på att 

meningen är svår, eller om eleverna inte lärt sig denna typ går inte att utläsa. De fel eleverna 

gjort är oftast att de satt ut korrekt kommatecken vid det parentetiska inskottets slut, men att 

kommatecknet vid inskottets början utelämnats eller använts på felaktigt ställe (se bilaga 4). 
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BILAGA 1 

Enkät – Kommatering 

Ringa in alternativen som stämmer in på Dig. 

 

Kön: Man  Kvinna 

 

Årskurs: 6  9 

 

Språk: Jag har svenska som mitt förstaspråk. 

 Jag har något annat språk än svenska som mitt förstaspråk. 

 

Föräldrar: Båda mina föräldrar har svenska som förstaspråk. 

 En av mina föräldrar har ett annat språk än svenska som förstaspråk. 

 Ingen av mina föräldrar har svenska som förstaspråk. 

 

I de 18 meningarna nedan vill jag att Du tar ställning till om kommatecken skall sättas ut, hur 

många de skall vara och var de skall sitta. 

Sätt ut kommatecken där Du tycker de skall sitta, om Du tycker att det passar in med 

kommatecken i meningen. 

 

1. Man hade kostat på dyra helsidesannonser i dagstidningarna men försäljningskurvorna 

pekade fortsatt nedåt. 

 

2. Hemma är han slarvig i skolan anpassar han sig efter reglerna. 

 



 

 

3. Hon är administratör och ansvarar bl.a. för kundregistret. 

 

4. Vi skriver detta här och nu för att ni en gång för alla skall inse allvaret. 

 

5. Han meddelade att han var sjuk och att han måste stanna hemma. 

 

6. Hon undrade om tåget skulle komma i tid. 

 

7. Deras enda dotter som varit bosatt i USA i tio år har nu återvänt till Sverige. 

 

8. – Hon väntar därinne viskade kvinnan. 

 

9. Han har just avslutat avsnittet om vikingatiden och börjar snart på ett annat avsnitt om 

medeltiden. 

 

10. Uppriktigt sagt jag tycker att hon borde stannat hemma. 

 

11. Mina damer och herrar härmed förklarar jag bron invigd. 

 

12. Jaså är det här den ligger. 

 

13. Att gå här och dra det är minsann inte så roligt. 

 

14. Där låg drivor av bananer äpplen päron vindruvor m.m.  

 

15. Undersökningen omfattar dels intervjuer dels experiment. 

 

16. Det var ömsom sol och klart ömsom regn och molntunga skyar. 

 

17. Den långa ljusa stranden låg öde. 

 

18. Titta på den där söta lilla flickan. 



 

 

BILAGA 2 

Information till elever 

Hej! 

Jag studerar till lärare i ämnena svenska och idrott- och hälsa vid Örebro universitet. Denna 

termin skall jag skriva en uppsats med inriktning mot svenska språket. 

Enkätundersökningen går ut på att du skall sätta ut kommatecken (,) i de medföljande 

meningarna. Sätt ut dem där Du anser att de skall vara. Det är totalt 18 meningar.  

Enkäten kommer ge mig material till att i uppsatsen studera kommateringen (att sätta ut 

kommatecken) hos elever i olika stadier av sin skolgång.  

Att fylla i enkäten är inte obligatoriskt, du behöver inte deltaga, men det vore oerhört vänligt 

av dig att göra det. 

Svaren är anonyma, jag vill endast veta vilken årskurs du går i, om du är man eller kvinna, 

samt lite om din språkliga bakgrund. 

 

Tack för din medverkan!  

Albin Wahlquist 



 

 

BILAGA 3 

1. Man hade kostat på dyra helsidesannonser i dagstidningarna, men 

försäljningskurvorna pekade fortsatt nedåt. Mellan huvudsatser 

 

2. Hemma är han slarvig, i skolan anpassar han sig efter reglerna. Satsradning 

 

3. Hon är administratör och ansvarar bl.a. för kundregistret. Satser med gemensam 

satsdel 

 

4. Vi skriver detta här och nu, för att ni en gång för alla skall inse allvaret. Mellan HS 

och BS 

 

5. Han meddelade att han var sjuk och att han måste stanna hemma. Samordnade 

bisatser 

 

6. Hon undrade om tåget skulle komma i tid. Nödvändig bisats 

 

7. Deras enda dotter, som varit bosatt i USA i tio år, har nu återvänt till Sverige. 

Parentetiska inskott 

 

8. – Hon väntar därinne, viskade kvinnan. Replik - anföringssats 

 

9. Han har just avslutat avsnittet om vikingatiden och börjar snart på ett annat avsnitt, om 

medeltiden. Självständiga exemplifieringar och kompletterande tillägg 

 

10. Uppriktigt sagt, jag tycker att hon borde stannat hemma. Fristående inled eller avsl 

fraser. 

 

11. Mina damer och herrar, härmed förklarar jag bron invigd. Tilltalsuttryck 

 

12. Jaså, är det här den ligger. Utropsord och liknande 

 

13. Att gå här och dra, det är minsann inte så roligt. Dubblerad satsdel 



 

 

 

14. Där låg drivor av bananer, äpplen, päron, vindruvor m.m. Uppräkningar 

 

15. Undersökningen omfattar dels intervjuer, dels experiment. Led samordnad med dels 

dels 

 

16. Det var ömsom sol och klart, ömsom regn och molntunga skyar. . Led samordnad 

med ”ju”, ”än” och ”ömsom” 

 

17. Den långa, ljusa stranden låg öde. Mellan adjektiv som lika mycket relaterar till 

huvudordet 

 

18. Titta på den där söta lilla flickan. Adjektiv där de första bestämmer det andra ledet 



 

 

BILAGA 4 

 Komma efter direkt 

objekt 

Komma efter bindeord: 

”men” 

Utebliven kommatering 

1. 6:7; 6:9 6:14 6:22; 9:8; 9:10; 9:16; 

9:20; 9:25 

Felkategorier vid kommatering av mening ett (1), samt antal felkommateringar. 

 Komma efter andra huvudsatsens direkta 

objekt ”i skolan” 

Utebliven kommatering 

2. 6:12; 6:19 6:9; 6:17; 6:22 

Felkategorier vid kommatering av mening två (2), samt antal felkommateringar. 

 Komma före bindeordet ”och” Komma i andra ledet 

3. 6:10; 6:12; 6:14; 9:1; 9:2; 9:3; 9:4; 

9:5; 9:13; 9:15; 9:24 

6:19; 9:6; 9:14 

Felkategorier vid kommatering av mening tre (3), samt antal felkommateringar. 

 

 Komma i bisatsen Komma i 

huvudsatsen 

Korrekt komma 

mellan HS och BS, 

men även komma i 

BS eller HS 

Utebliven 

kommatering 

4. 6:4; 6:8; 9:6; 9:14 6:20; 9:1; 9:10; 

9:23 

6:19: 9:3; 9:15  6:5; 6:6; 6:13; 6:17; 

6:18; 6:21; 6:22; 9:8; 

9:9; 9:11; 9:12; 9:18; 

9:19; 9:20; 9:21 

Felkategorier vid kommatering av mening fyra (4), samt antal felkommateringar. 

 

 Komma före bindeordet ”och” Komma efter bindeordet ”och” 

5. 6:1; 6:2; 6:3; 6:4; 6:7; 6:9; 6:10; 

6:11; 6:14; 6:15; 6:16; 6:19; 6:20; 

9:1; 9:2; 9:3; 9:5; 9:6; 9:7; 9:13; 

9:15; 9:23; 9:24 

6:8; 9:9 

Felkategorier vid kommatering av mening fem (5), samt antal felkommateringar. 

 Komma efter predikatet ”undrade” Komma efter ”skulle” 

6. 6:1; 6:7; 9:1; 9:2; 9:3; 9:5; 9:6; 9:23 6:19 

Felkategorier vid kommatering av mening sex (6), samt antal felkommateringar. 

 

 



 

 

 

 Rätt komma vid 

inskottets start, före 

”som”, men inget 

komma eller komma 

på fel ställe vid 

inskottets slut 

Rätt komma vid 

inskottets slut, efter 

”år”, men inget 

komma eller komma 

på fel ställe vid 

inskottets början 

Kommatecken 

inne i det 

parentetiska 

inskottet 

Utebliven 

kommatering 

7. 6:10; 9:1; 9:4; 9:7; 

9:8 

6:1; 6:2; 6:3; 6:6; 

6:8; 6:9; 6:11; 6:13; 

6:14; 6:15; 6:16; 

6:18; 6:20; 6:21; 

6:22; 9:5; 9:6; 9:9; 

9:10; 9:12; 9:13; 

9:15; 9:16; 9:17; 

9:19; 9:23; 9:24 

6:12 6:4; 6:5; 6:7; 6:17; 

9:14; 9:18; 9:20; 

9:21; 9:22; 9:25 

Felkategorier vid kommatering av mening sju (7), samt antal felkommateringar. 

 I anföringssatsen Utebliven kommatering 

8. 6:19 6:4; 6:5; 6:7;6:9; 6:11; 6:12; 6:17; 

6:18; 6:22 

Felkategorier vid kommatering av mening åtta (8), samt antal felkommateringar. 

 Före bindeordet ”och” Övriga kombinationer Utebliven kommatering 

9. 6:1; 6:2; 6:3; 6:4; 6:5; 

6:7; 6:9; 6:10; 6:11; 6:12; 

6:13; 6:14; 6:15; 6:16; 

6:17; 6:21; 9:1; 9:2; 9:3; 

9:5; 9:6; 9:7; 9:10; 9:13; 

9:15 

6:8; 6:19; 9:14 6:6; 6:18; 6:20; 6:22; 9:4; 

9:8; 9:9; 9:11; 9:12; 9:16; 

9:17; 9:18; 9:19; 9:20; 

9:21; 9:22; 9:23; 9:24; 

9:25 

Felkategorier vid kommatering av mening nio (9), samt antal felkommateringar. 

 Övriga kombinationer Utebliven kommatering 

10. 6:12; 6:19 6:4; 6:6; 6:8; 6:9; 6:10; 6:15; 6:17; 6:18; 9:8 

Felkategorier vid kommatering av mening tio (10), samt antal. 

 I ledet efter 

tilltalsuttrycket 

I tilltalsuttrycket Utebliven kommatering 

11. 9:6; 9:14 6:18 6:4; 6:6; 6:12; 6:15; 6:17; 

6:21; 9:8; 9:17; 9:19 

Felkategorier vid kommatering av mening elva (11), samt antal felkommateringar. 

  



 

 

 

 Utebliven kommatering 

12. 6:3; 6:4; 6:6; 6:7; 6:8; 6:9; 6:11; 6:12; 6:17; 6:22; 9:8; 9:9 

Felkategorier vid kommatering av mening tolv (12), samt antal felkommateringar. 

 Komma i första satsdelen Komma i andra satsdelen Utebliven kommatering 

13. 6:12 6:19; 9:1; 9:7; 9:8; 9:9; 

9:10; 9:24 

6:2; 6:5; 6:17; 6:18; 6:20; 

6:21; 9:14; 9:15; 9:16; 

9:19 

Felkategorier vid kommatering av mening tretton (13), samt antal felkommateringar. 

 Före uppräkningar, 

men inte mellan dem 

Rätt vid 

uppräkningar, men 

även komma före 

dem 

Rätt vid 

uppräkningen, 

men även innan 

den avslutande 

förkortiningen 

Utebliven 

kommatering 

14. 9:7; 9:24 6:8; 6:19 6:12; 6:14; 6:20; 

9:11; 9:12 

6:4; 6:7; 6:18; 6:22; 

9:14; 9:19 

Felkategorier vid kommatering av mening fjorton (14), samt antal felkommateringar. 

 Före första ”dels” men 

inte mellan dem 

Rätt kommaterat, men 

även innan första ”dels” 

Utebliven kommatering 

15. 6:1; 6:12 6:4; 6:8; 9:5; 9:7; 9:17 6:2; 6:6; 6:7; 6:9; 6:17; 

6:18; 6:21; 6:22; 9:8; 9:9; 

9:14 

Felkategorier vid kommatering av mening femton (15), samt antal felkommateringar. 

 Komma i första och/eller 

andra satsen, men inte på 

rätt ställe 

Rätt komma, men även i 

första satsen 

Utebliven kommatering 

16. 6:1; 6:3; 6:8; 6:9; 6:11; 

6:12; 6:13; 6:14; 6:16; 

6:19; 6:20; 9:1; 9:6; 9:24 

9:7 6:2; 6:4; 6:5; 6:6; 6:7; 

6:15; 6:17; 6:18; 6:22; 

9:8; 9:9; 9:10; 9:12; 9:14; 

9:16; 9:17; 9:19; 9:20; 

9:22; 9:23; 9:25 

Felkategorier vid kommatering av mening sexton (16), samt antal felkommateringar. 

  



 

 

 

 Rätt kommaterat, men 

även innan predikatet 

”låg” 

Endast komma innan 

predikatet ”låg” 

Utebliven kommatering 

17. 6:1  6:2; 6:7; 6:14; 9:1; 9:6; 

9:23; 9:24 

6:3; 6:4; 6:5; 6:6; 6:8; 

6:10; 6:11; 6:12; 6:15; 

6:17; 6:18; 6:20; 6:21; 

6:22; 9:5; 9:7; 9:8; 9:12; 

9:14; 9:17; 9:19; 9:20; 

9:21; 9:22; 9:25 

Felkategorier vid kommatering av mening sjutton (17), samt antal felkommateringar. 

 Komma innan adjektiven Komma mellan adjektiven 

18. 6:1; 6:8; 6:12; 6:19; 9:1; 

9:2; 9:6 

6:9; 6:16; 9:3; 9:4; 9:9; 9:10; 9:15 

Felkategorier vid kommatering av mening arton (18), samt antal felkommateringar. 


