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Syftet med denna studie är att ge en överblick av den syntaktiska utvecklingen i 174 
experimentellt insamlade, datorskrivna texter från två texttyper: berättelse och sakprosa. 
Skribenterna kommer från 5 grupper: 10-åringar, 13-åringar, 17-åringar, och vuxna 
universitetsstuderande. Alla skribenter har fått 30 min på sig för varje text, och alla texter har 
eliciterats på samma sätt. Materialet ger således utmärkta möjligheter att studera vilka syntaktiska 
val skribenter i olika åldrar och med olika erfarenhet av att skriva gör när de griper sig an samma 
uppgift. Texterna har tidigare undersökts vad gäller antal ord, satser, syntaktisk komplexitet och 
lexikal densitet och diversitet, och det övergripande mönstret visar ett stort utvecklingssprång 
mellan 13-åringar och 17-åringar. Däremot finns inte några avgörande skillnader mellan 17-
åringars och vuxnas skrivna texter (Johansson, 2009). Denna studie avser därmed att fördjupa 
bilden av främst den syntaktiska utvecklingen under skolåren. 

Texternas huvudsatser har kodats för satstyp (deklarativ, interrogativ, imperativ och fragment), 
och fundamenten för satsdel. För satstyp finns två tydliga texttypsskillnader i alla åldersgrupper: 
andelen deklarativer är betydligt högre i berättelserna, och fragment av olika slag är betydligt 
högre i sakprosatexterna. Vad gäller imperativer och interrogativer är mönstret mer splittrat, men  
interrogativer är mer typiska för sakprosatexterna, och visar en tydlig utvecklingstrend i 
berättelserna. För fundamenten är bilden än mer komplex. Subjekt är vanligast i fundamentet 
oavsett texttyp, men medan subjektsandelen ökar i berättelserna med skribentens ålder (från 61 % 
hos 10-åringar till 75 % hos de vuxna), minskar den i sakprosatexterna (från 61 till 58 %). 
Adverbialen är också vanliga, men adverbialfundament minskar i berättelser, och ökar i 
sakprosatexterna. Medan andelen tidsadverbial minskar med skribentens ålder, ökar 
satsadverbial. Gruppen 17-åringar utmärker sig genom att ha mycket låg andel adverbial i 
fundamenten i sina berättelser. I stället utgörs 83 % av 17-åringarnas fundament av subjekt.  

Resultaten visar tydliga skillnader både mellan texttyper och åldersgrupper, och frågan är vilken 
texttyp som bäst beskriver å ena sidan ett barns syntaktiska kompetens, och å andra sidan hennes 
skrivutveckling. Utifrån Scotts (1988) tankar om vuxna skribenters text som en idealistisk 
måttstock vill vi utifrån detta material även diskutera vad som är realistiskt att ha som en 
utvecklingsmässig ”slutpunkt” för syntaktisk utveckling i skrivna texter.  
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