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Satsradning

•  Varför är det viktigt att ha koll på satsradning när du skriver formella skoltexter?
•  Vad var nytt för dig i det här inslaget?
•  Vad har du lärt dig?
•  Vad undrar du över?

Satsradning betyder att du skriver två huvudsatser efter varandra utan bindeord eller punkt/stor bokstav.
Denna mening innehåller en satsradning: Tamkatter tillhör kattdjuren, de är smygjagande rovdjur.

Satsradning kan undvikas med ett bindeord: Tamkatter tillhör kattdjuren och de är smygjagande rovdjur.

Eller med punkt och stor bokstav: Tamkatter tillhör kattdjuren. De är smygjagande rovdjur.

Tips! Kolla på Skrivjouren ”Huvudsatser och bisatser” för att repetera vad en huvudsats är:  
https://urplay.se/program/217835-skrivjouren-huvudsatser-och-bisatser

Diskutera: 
• Hur vanligt är satsradning i olika texter? Se tabellen.
• Varför tror du att andelen satsradningar skiljer sig så mycket åt i olika texter?
• Se nedanstående undersökning. Varför är det viktigt att ha koll på satsradning, tror du?
 

Undersökning av Olle Josephson publicerad i artikeln Satsradning, Språktidningen nr 1 2009 

Antal satsradningar per 100 meningar
• Mellanstadieelevtext    38
• Dagens Nyheter, sport    8
• Kadefors: Sandor slash Ida    4
• Dagens Nyheter, opinionsbildning    3
• Dagens Nyheter, nyhetsartiklar    1
• SOU 2008:109 Lärarutbildningsutredning    0

SKRIVA FORMELLT (oavsett texttyp)
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Pröva: 
Ett sätt för dig att komma från satsradningen är att lägga till konjunktioner (bindeord). Här är en lista på olika 
överordnade konjunktioner som du kan använda när du behöver knyta ihop olika huvudsatser:

                               och, men, eller, för, så, utan, eftersom

Ditt val av konjunktion kan få betydelse för vilken betydelse meningen får. Testa!
•  Lägg in de olika konjunktionerna i meningen. 
•  Diskutera: Hur förändras betydelsen?

 
 
 
Tamkatter tillhör kattdjuren

och  
 
 
de är smygjagande rovdjur.

men
eller
för
så
utan
eftersom
på grund av att

 
Öva: 
Här har du ett gäng satsradningar. Öva på att skriva dem rätt. Du kan antingen skriva dem som två meningar 
(med punkt och stor bokstav) eller som en mening med en konjunktion som binder samman. Välj själv vad du 
vill använda.

• Katter dödar många småfåglar varje år, de är riktigt bra jägare.
• Katter älskar kattmynta, den örten har en speciell doft som katter gillar.
• En myt om katter är att de har nio liv, de brukar ofta klara sig ur kluriga situationer.
• Många katter blir övergivna varje år, nu har man försökt komma åt det genom lagstiftning.
• Kattungar föds med stängda ögon, när de öppnar ögonen är ögonfärgen blå.
• Människor som har katt verkar må bättre än de som inte har det, katter gör människan gladare.
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