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Sammandrag 

Den här uppsatsen behandlar styckeindelningens funktion i gymnasietexter skrivna på 

nationella provet och textbindningen mellan och i dessa stycken. Syftet med att undersöka 

texterna har varit att se om det finns något samband mellan styckeindelning och textbindning 

och betyg. Styckeindelningen har undersökts på såväl handskrivna som dataskrivna texter för 

att se om eleverna har använt indrag, blankrad eller om det saknas styckeindelning. 

Textbindninganalysen har använts i sökandet efter den röda tråden genom att undersöka 

ledfamiljerna i texterna. De slutsatser jag kommit fram till är att det finns skillnader i 

textbindningen mellan lågbetygstexter och högbetygstexter men att det är svårt att se 

representativa resultat för alla betygsgrader. Detta för att det finns andra innehållsmässiga 

faktorer som vägt över i betygsättningen. I styckeindelningen syns att det finns brister inom 

alla betygsgrader men att markeringen av stycken är något alla elever kan för texterna i 

urvalet.   
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1. Inledning 

Inte bara i skolan, utan även i andra sammanhang där textproduktion står i centrum, är 

styckeindelningskonsten en viktig faktor för att få en text strukturerad och väldisponerad. En 

skribent behöver dela upp sin text för att få den mer överskådlig och en läsare har lättare att ta 

till sig en tydligt uppdelat text, något som syns inte minst i tidningar och texter på Internet. Av 

sådana texter att döma spelar styckeindelningen och textbindningen en stor roll för 

läsbarheten och det är därför inte alls speciellt konstigt att det också ska spela en stor roll i 

skolans undervisning.  

Till en början är styckeindelningen, som allt annat nytt, främmande för en elev och de 

allra första stegen kan handla om att bara dela upp texten. Men det slutar inte där. För att få en 

riktigt väldisponerad text krävs också textbindning, ett sätt att få textens olika delar att hänga 

ihop. Att inledning, huvuddel och avslutning hör ihop är väldigt viktigt för en texts 

mottagande och därför också relevant för betyget. Den oerhört välkända företeelse som ekat 

genom skolornas klassrum i årtionden och alla känner igen som Den Röda Tråden har även 

den en plats i den här uppsatsen. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur elevernas styckeindelning ser ut på det skriftliga nationella provet i 

Svenska B (gymnasieskolan) samt hur de olika delarna av texten hänger ihop, det vill säga om 

det finns en röd tråd och hur denna representeras i texten. Syftet är även att se om det finns 

något samband mellan betyg och styckeindelning eller det som kallas textbindning. Jag ämnar 

alltså att förutom styckeindelningen undersöka hur eleverna använder sig av ledfamiljer som 

bidrar till att strukturera texten. Detta innebär att jag i samband med textbindningen försöker 

se om elevens medvetenhet om dispositionen gör att något som är så åtskilt av en textyta som 

inledning och avslutning kan höra ihop genom textbindning och om det hjälper att framhäva 

den röda tråden att binda samman dessa. I min undersökning tänker jag försöka svara på 

följande ställda frågor: 
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 Hur har eleven valt att styckeindela? Med blankrad, indrag eller kanske inte 

alls? Finns det någon tydlig skillnad mellan handskrivna och dataskrivna 

texter? 

 Hur ser textbindningen ut och hur hänger de olika styckena ihop? 

 Hur hänger dispositionen av elevtexten ihop med betyget? 

 

3. Bakgrund 

För att kunna göra den här analysen gäller det att först definiera vad ett stycke är. Det enkla 

svaret är förstås att stycket är något grafiskt markerat, en enhet som är uppbyggd av delar, 

precis som en mening är uppbyggd av stor bokstav, ord och en punkt för att markera att 

delarna hör ihop. Precis som punkt och stor bokstav skiljer meningar från varandra, skiljer sig 

stycken åt med hjälp av spatium. Stycket kan också precis som punkten eller kommatecknet 

ha en pauserande funktion där den tänka pausen blir längre än exempelvis punktens. Men 

styckemarkeringen kan också fungera som avskiljare på ett annat sätt. Den kan tala om att 

skribenten nu har berättat klart om detta och går vidare med något annat och markerar således 

ett skifte i framställningens innehåll med ett nytt stycke.  

I forskning om styckeindelning ska man inte låsa sig vid att en styckeindelning bara 

existerar yttextuellt, det vill säga representerat av blanksteg eller indrag, utan också komma 

ihåg att stycken, vare sig de är markerade eller inte, består av kognitiva enheter. 

Företrädelsevis bör dock dessa olika styckemarkörer hänga ihop i en text för att göra 

budskapet så tydligt som möjligt, enligt Strömquist (1987). När jag senare talar om stycken så 

kommer jag framföra om jag menar de grafiskt markerade eller de kognitiva enheterna.  

För att ge en tydligare bild av vad ett stycke är så redogör jag här för vad Strömquist 

(2010, s. 20-21) säger om stycket i Uppsatshandboken:   

 

Med styckemarkering anger du att du ändrar inriktning, att du kommer in på 

något nytt. Du bör därför alltid markera nytt stycke när du byter tema, tid, rum, 

person, händelse, aspekt, perspektiv eller argument. 

[---] 

Varje stycke bör innehålla en huvudtanke.  
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3.1 Olika sätt att styckeindela 

Indelningen av stycken kan ske på två sätt enligt klassiska skrivregler. Antingen genom 

indrag eller med blankrad. Hur detta val ska göras beror på vilken sorts text som ska skrivas. 

En del elever har i en undersökning om styckeindelning i elevtexter av Siv Strömquist (1987) 

gjort antagandet att båda varianter fungerar i samma text, där blankrad markerar en längre 

pausering eller större skiftning i innehållet än vad indraget gör. Detta kan anses vara 

regelvidrigt, men om man ska se till effekten av att använda sig av denna blandning av 

styckeindelning anser jag att det tillför något till läsbarheten. Att styckeindela handlar ju 

också om att hjälpa läsaren att hitta olika läsvägar i texten, speciellt i tidningsartiklar där 

styckeindelning förekommer oftare än i andra texter och där styckena är jämförelsevis kortare 

(Strömquist, 1987).  

En annan form av styckeindelning som vittnar om elevernas osäkerhet gällande detta är 

så kallade hybridstycken som Strömquist kallar dem, vilket innebär att eleverna bara har bytt 

rad efter en avslutad mening, utan att använda varken indrag eller blankrad. Det finns såklart 

också elever som inte styckeindelar alls men denna grupp finns inte representerad i mitt 

material. Det kan ha att göra med att jag undersöker texter på en gymnasial nivå där man 

förutsätts kunna styckeindela, då det enligt Strömquist (1987) framgår att läroböcker på 

gymnasial nivå behandlar styckeindelning väldigt lite eller inte alls, medan det på 

grundskolan förekommer oftare. Om elevtexterna i mitt urval återstår dock att se om de kan 

tolkas som överstyckade eller understyckade, det vill säga om eleven har styckeindelat för 

mycket eller för lite i förhållande till styckenas respektive innehåll.   

 

3.2 Tidigare forskning 

När det kommer till forskning som jag använt i min analys av elevtexterna så redovisar jag 

här den sekundärlitteratur som behandlar styckeindelning och textbindning. Jag börjar med de 

verk som fokuserar på stycket och styckeindelning och tar sedan upp de verk som jag använt i 

min analys av textbindningen. Det ska dock påpekas att det i sekundärlitteraturen om 

styckeindelning förekommer avsnitt som behandlar textbindning, precis som styckeindelning 

även tas upp i textbindningsanalyser. Detta gör det tacksamt att göra en undersökning där de 

båda ingår då dess släktskap gör att det skulle vara svårt att analysera det ena utan att ta upp 

det andra. 
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3.2.1 Forskning om styckeindelning 

Siv Strömquist (1987) har i sin doktorsavhandling Styckevis och helt gjort en grundlig 

undersökning om styckets funktion i elevtexter hämtade från både Uppsala och Hässleholm 

1977-78. 216 elevuppsatser har använts i hennes analys och representerar texter från årskurs 7 

och 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan. Hon tar upp styckets historia och 

framhäver släktskapet med den klassiska retorikens uppdelning av innehåll, vad stycket har 

haft för betydelse i skolan och styckets uppgift i textproduktionen, det vill säga hur det är 

kopplat till skrivprocessen. Hon fortsätter sedan att ta upp styckets funktion och struktur och 

dess förekomst i elevuppsatser där styckenas antal och längd undersöks. Hon avslutar med att 

ta upp styckesstrukturering, vilket innebär att använda modeller för styckeindelning i 

skrivprocessen efter exempelvis den klassiska retoriken och om man skulle kunna tillämpa 

detta i undervisningen. Eftersom hennes material är så pass gediget så använder jag hennes 

definitioner av vad ett stycke är och vad som anses vara ett kort, normalt eller långt stycke 

senare i min analys. Definitionerna på kort-, normal-, eller långstycke hämtar Strömquist från 

bruksprosan, vilket hon menar att texter skrivna i skolan är ämnade att efterlikna. Eftersom 

det i bedömningsanvisningarna till uppgiften framgår för exempelvis betyget Väl Godkänt att  

”[K]rönikan är i stort sett färdig att publiceras i det tänkta sammanhanget.” (Skolverket 2012, 

s. 54), kommer jag också använda dessa definitioner. Vad som anses vara ett kort-, normal- 

eller långstycke återkommer i resultatdelen (6.1).    

En annan forskare som tar upp styckeindelning är Eva Östlundh-Stjärnegårdh (2002). 

Hennes avhandling omfattar mycket av det som spelar in när det kommer till betygsättning i 

de nationella proven, där styckeindelning får ett par sidor under kapitlet Sammanhang och 

syntax, varav det mesta är hämtat från Strömquists avhandling. Östlundh-Stjärnegårdh har i 

nämnda kapitel dessutom tagit upp mycket om textbindning och referensbinding som 

återkommer under nästa rubrik.  

Ännu en forskare som tar upp styckeindelningen i samband med textbindningen är 

Catharina Nyström (2001) i Hur hänger det ihop?, där hon i ett kapitel för en diskussion om 

hur man kan använda olika textbindningsfunktioner för att avgränsa olika stycken. Detta 

återkommer i resultatdelen 6.2, där det framgår hur textbindning och styckeindelning 

samverkar i några av elevernas texter.  
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3.2.2 Forskning om textbindning 

 I avhandlingen Gymnasisters skrivande av Catharina Nyström (2000a) tas det upp mycket om 

hur eleven skriver, med utgångspunkt i olika genrer som debattartikel, manus till tal och 

skönlitterärt skrivande bland annat. Hennes material är hämtat från elevtexter och intervjuer 

från skolor i olika delar av landet. Elevtexterna består delvis av texter skrivna på nationella 

provet och inlämnade av respektive lärare samt texter som är frivilligt inlämnade av eleverna 

själva. Om man ska se till det relevanta antalet elevtexter som ingått i nationella provet är den 

totala summan 936 elevtexter insamlat på 536 elever och alltså ungefär två elextexter per elev. 

Eftersom en stor del av hennes analys är genrebaserad är det endast ett kapitel i slutet av 

boken som nämner textbindning, där huvuddelen handlar om referensbindning. Denna analys 

går in på att se vilka referenser som ingår mellan olika makrosyntagmer och är därför mer 

djupgående än vad jag hade tänkt använda mig av i min uppsats. Hon fortsätter däremot sin 

analys genom att överblicka det hela med ett kort kapitel om ledfamiljer, vilket är de 

referensbindningar som återkommer i fler makrosyntagmer texten igenom och som ligger 

närmare det jag har tänkt ta upp om textbindning, alltså sådant som kan vara 

styckegränsöverskridande. Presentationen av ledfamiljerna följer en modell av Nyström 

(2000b) som finns i ett annat av hennes verk, Ledfamiljer och referentrelationer, där hon går 

in mer på hur en analys av textbindningen i elevtexter kan se ut. Hon börjar även där med en 

referensbindningsanalys men ledfamiljerna ges mer plats än i Gymnasister skrivande och 

ligger därför till grund för genomförandet av min analys. Exempel på framställning av 

analysen i resultatet hämtar jag från en annan bok av Nyström (2001), nämligen Hur hänger 

det ihop?, som innehåller mycket av de sammanhangsstrukturer som utgör textbindning, 

exempelvis satskonnektion och tematik, men även det hon tagit upp tidigare i de andra verken 

om det som är relevant vid textbindningsanalys.  

I Östlundh-Stjärnegårdhs avhandling som togs upp kort i kapitel 3.2.1 finns även 

referensbindning som en del under samma rubrik som nämndes i föregående kapitel 

Sammanhang och syntax. Östlundh-Stjärnegårdh framhäver där frågeställningen som kan ses 

även i denna uppsats, nämligen att försöka förstå vad den röda tråden har för betydelse för 

elevtexterna, deras sammanhang och uppbyggnad. Hennes metod i sökandet efter den röda 

tråden består av en enkätundersökning besvarad av 120 olika lärare. En av frågorna som 

lärarna har fått svara på är en kryssfråga: ”Vilka kriterier använder du när du avgör om en 

elevtext ska bedömas med betyget IG eller G? [fetstil i orginalet]” (Östlundh-Stjärnegårdh, 

2002, s. 209), där svarsalternativen rörande dispositionen är inledning och avslutning, 
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styckeindelning, röd tråd och övergångar. Av denna undersökning framgår att lärarna tycker 

det är ett av de fem viktigaste kriterierna när det kommer till att skilja en IG-text från en G-

text. Något helt entydigt svar på vad en röd tråd kan vara ges dock ej, att det rör sig om en 

form av sammanhang framgår dock. Detta leder Östlundh-Stjärnegårdh in på en 

referensbindnings- och ledfamiljsanalys av ett urval av hennes texter efter Nyströms (2000a) 

modell. Med tanke på att mitt urval varierar från IG- till MVG-texter och Östlundh-

Stjärnegårds  urval i analysen består av IG- till säkra G-texter så kommer dock inte resultaten 

jämföras med varandra i någon större utsträckning. Jag kommer dock precis som hon använda 

mig av textbindningsanalysen till att försöka förstå den röda tråden och göra en 

betygsjämförelse mellan fler betygssteg, eftersom Östlundh-Stjärnegårdh inte tar upp texter på 

VG- och MVG-nivå.   

 

3.3 Vad säger styrdokumenten? 

Stycket får ingen egen del i läroplanerna och kunskapskraven för varken grundskolan eller 

gymnasiet utan får antas ingå i de formuleringar om att eleven ska kunna reglerna för 

skriftspråket och följa språkliga normer, precis som rättstavning eller annat som ingår i 

textproduktion. Angående textbindning däremot är kunskapskraven för betyget E i årskurs 9 

att ”Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i 

huvudsak [fetstil i orginalet] fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och 

strukturer.” (Skolverket). I kursplanerna för Svenska B är det dock lite svårare att hitta något 

konkret. Där står det i målen för kursplanerna (Skolverket) ”Eleven skall […] göra 

sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att 

innehåll och budskap blir tydliga [min markering] och anpassade till målgrupp och syfte”. I 

betygskriterierna för VG står det även ” Eleven planerar i tal och skrift sin framställning 

väl [min markering] och förmedlar med stilistisk säkerhet i olika sammanhang erfarenheter, 

kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt.”  

Strömquist (1987) framhäver att i de läroböcker hon undersökt, som är utformade efter 

läroplanerna för gymnasiet, inte heller behandlar styckeindelningen avsevärt mycket. Om det 

nämns så är det oftast bara på ett fåtal sidor. Däremot förekommer det mer i läroböcker 

utformade för högstadiet.  
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4. Material 

Jag använder mig av 12 elevtexter skrivna under det nationella provet i svenska för 

gymnasieskolan. Jag använder texter från B-provet, alltså den skriftliga delen där eleverna fått 

i uppgift att skriva en krönika med titeln Att våga ta steget efter en uppgift i texthäftet som 

delats ut till provdeltagarna. Att våga ta steget är en uppgift som kan betygsättas från IG till 

MVG, vilket har gjort att jag har fördelat elevtexterna efter betyg och således har undersökt 

tre elevtexter på vardera betygsgrad för den betygskala som var gällande för elever som 

började på gymnasiet innan höstterminen 2011. Detta innebär tre texter som fått betyget IG 

(icke godkänt), tre som fått G (godkänt), tre som fått VG (väl godkänt) och tre som har fått 

MVG (mycket väl godkänt). Alla elevtexter är skrivna på vårterminen 2012 av elever som läst 

Svenska B. Detta innebär att de är producerade av elever som genomgått en övervägande del 

av sin gymnasietid, går i antingen årskurs 2 eller 3 och snart är färdiga med sin 

gymnasieutbildning. Elevtexterna är slumpmässigt utvalda med avseende på betyg och har 

inte valts ut beroende på kön och/eller programtillhörighet hos skribenterna eftersom det inte 

ingår i uppsatsens syfte att undersöka detta. De är hämtade på Institutionen för nordiska språk 

i Uppsala där de ingår i det nationella provets arkiv. Texternas kvantitativa värden redovisas 

nedan i Tabell 1 för att ge en större överblick över materialet. I kapitel 6 kommer varje 

betygsgrad redovisas för sig och en mer ingående bild av texternas omfång, styckeindelning 

och sammanhang kommer ges där.  
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Tabell 1: Texterna 

Text Betyg Längd i ord Stycken Framställning 

Text 1 IG 830 10 Dataskriven 

Text 2 IG 760 16 Handskriven 

Text 3 IG 426 7 Handskriven 

Text 4 G 480 5 Dataskriven 

Text 5 G 569 4 Dataskriven 

Text 6 G 296 2 Handskriven 

Text 7 VG 1081 9 Dataskriven 

Text 8 VG 399 10 Handskriven 

Text 9 VG 462 6 Handskriven 

Text 10 MVG 805 8 Dataskriven 

Text 11 MVG 690 13 Handskriven 

Text 12 MVG 1623 10 Handskriven 

 

4.1 Dataskrivna texter 

De dataskrivna texterna representeras av fem elevtexter av de totalt 12 jag analyserat och är 

alltså en minoritet. Här återfinns en text av varje betyg, två G-texter, en IG-text, en VG-text 

och en MVG-text. Alla dessa texter varierar i längd från den kortaste, en G-text på 480 ord till 

den längsta, en VG-text på 1081 ord. Snittet i antalet ord per elevtext ligger för denna grupp 

på 753 ord. Något intressant att lägga märka till för dessa elevtexter är förutom att samtliga är 

styckemarkerade är alla styckemarkerade med blankrad. Det förekommer heller inga 

hybridstycken eller blandningar av styckemarkering. Antalet stycken per text samt 

styckelängd i antalet ord per stycke för de dataskrivna texterna redovisas under analysdelen 

men det kan nämnas kort att de dataskrivna texterna generellt är längre än de handskrivna för 

respektive betygsgrad. Att eleverna haft möjlighet att skriva sina texter på dator kan såklart ha 

påverkat värden som textlängd och kanske till och med styckelängd. En utförligare diskussion 

om detta ges i kapitel 7.   
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4.2 Handskrivna texter 

Sju texter av de totalt 12 är handskrivna. Även här finns representanter av varje betygsgrad, 

två IG-texter, en G-text, två VG-texter och två MVG-texter. Föga förvånande är de 

handskrivna texternas längd i snitt kortare än de dataskrivna texterna, trots att en MVG-text 

på 1623 ord höjer gruppens snittvärde med nästan 150 ord. Den är förövrigt den längsta texten 

i urvalet. Bland de handskrivna texterna finns också den kortaste på 296 ord och snittet för 

dessa texters längd är 665 ord. Här kan man dock inte se några likheter mellan de olika 

texterna på hur de har styckeindelat. Det varierar nämligen mellan att några använder indrag 

medan andra har valt att använda blanksteg. Strömquist (1987) framför att mediet kan ha en 

påverkan på vilken sorts styckeindelning som används, då det finns en tendens bland 

handskrivna texter att använda indrag.  

Något som skiljer dessa texter från de dataskrivna med tanke på analysen är att det 

ibland har varit svårt att avgöra om det blir ett nytt stycke eller ej, då det förekommer 

hybridstycken, byte av sida och utsuddade meningar där man inte vet om ytan lämnats fri för 

att den ansetts för smutsig eller inte. I de få oklara fall som uppstått har jag gjort bedömning 

av styckeindelningen med hänseende till om det finns ett spatium eller inte. Precis som med 

de dataskrivna texterna kommer antal stycken per text och ord per stycke att tas upp under 

analysdelen. 

 

5. Metod 

Efter att texterna hämtats ut från nationella provets arkiv på Institutionen för nordiska språk i 

Uppsala har de lästs igenom för att bedöma om de är lämpliga för analys. En dataskriven G-

text var tvungen att bytas ut då den var ofullständig och saknade avslutning. Den byttes 

slumpmässigt ut mot en annan G-text med rubriken Att våga ta steget, denna gång en 

handskriven. Någon hänsyn till skribenternas kön, programtillhörighet eller region gjordes 

aldrig, utan bara till skrivuppgiften och betyget. I och med att analysen har gjorts på texter 

med samma skrivuppgift är alla texter hämtade från samma provtillfälle, det vill säga 2012 års 

version av nationella provet i Svenska B.   

Efter ännu en genomgång av texterna har jag markerat styckeindelningarna i elevernas 

texter för att lättare kunna överblicka dem innan jag gått in på eventuella tveksamma fall. 
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Noggranna genomläsningar av materialet har gjorts för att avgöra var eventuella 

hybridstycken förekommer och var de inte gör det. Här har det även varit viktigt med 

noggrann genomläsning eftersom jag sedan för hand har fört in elevernas texter i 

Worddokument, både de dataskrivna och handskrivna för att kunna göra kvantitativa 

beräkningar som textlängd och styckelängd. Dessa värden har sedan behandlats i Excel för 

enkel hantering vid uträkningar. Alla texter är i största möjliga mån avskrivna exakt enligt 

orginalet, vilket innebär att jag även har inkluderat eventuella stavfel och andra företeelser 

som förekommit i texterna. Visserligen har denna metod inneburit en viss risk när det kommer 

till korrekthet, då vissa felavskrivningar behövt rättas i efterhand men någon annan metod för 

datainföring har inte med min vetskap gått att tillämpa. Vid införingen till Worddokument har 

det inte behövt ändras något i texten för att skydda elevernas integritet, då varken namn eller 

ortnamn förekommer. För att kunna redovisa och skilja mellan texterna har de däremot blivit 

omdöpta till Text 1, Text 2, Text 3 och så vidare, med början i betyget IG och slutet med Text 

12 i betyget MVG.  Dessutom har jag i mina kvantitativa beräkningar inte räknat med 

rubriken som något stycke eller till antalet ord i elevtexterna. Detta för att alla elever har 

använt den av uppgiften givna rubriken, Att våga ta steget, till sina texter. 

Efter analysen av texternas styckeindelning har jag tagit ut de ledfamiljer som går att 

finna i texterna för att kunna se om dessa ledfamiljer samarbetar något med 

styckeindelningen. Ledfamiljerna är uttagna efter Nyströms (2000a, 2000b, 2001) modell och 

presenterade enligt hennes exempel (2000b, 2001). Detta innebär att texten delats upp i 

makrosyntagmer för att använda det som referenssystem i ledfamiljspresentationen. Någon 

hänsyn till enskilda bindningar mellan makrosyntagmer har alltså inte tagits. Eftersom 

analysen av texternas ledfamiljer kräver stort utrymme har fyra texter valts ut slumpmässigt 

av varje betygsgrad i analysen för att kunna göra en betygsjämförelse. Bedömningen av 

ledfamiljerna är som de flesta bedömningar inom området subjektiv, vilket gör att andra 

resultat skulle kunna uppnås av någon annan som analyserar texterna. För att motverka detta 

så mycket som möjligt har hela tiden jämförelser med den sekundärlitteratur som behandlar 

textbindning och närmare bestämt ledfamiljer gjorts med analysen.  

En viktig sak att nämna angående ledfamiljsanalysen är att jag först varit tvungen att 

göra en referensbindningsanalys. Detta går ut på att man tar ut de så kallade konstituenterna, 

eller enhet, som genom en bindning hör ihop med ett annat begrepp i texten (Nyström, 2001). 

Eftersom dessa konstituenter ingår i parvisa bindningar bildar de tillsammans med andra par 

en kedja som jag i likhet med Nyström väljer att kalla en ledfamilj. Jag väljer däremot, på 
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grund av utrymmesskäl men också för att det inte är huvudsyftet i uppsatsen, att inte redovisa 

detta i resultatet annat än att ange i vilken makrosyntagm de förekommer i. Jag har dessutom 

hoppat över att ange vilken sorts bindning som utgörs mellan konstituenterna i mitt urval, då 

det finns många olika. Detta för att olika sorters bindning ändå kan ingå i samma ledfamilj. 

De led som framkommit av konstituenterna är samlade i ett Exceldokument under en 

passande rubrik och en del av dem presenteras i resultatkapitel 6.2 i formen av 

ledfamiljsscheman för de led som är centrala, lokala eller bara håller sig i bakgrunden.  

 

6. Resultat 

I det här avsnittet kommer jag redovisa analysen av texternas struktur för att framförallt se hur 

styckeindelningen ser ut och hur styckena hänger ihop med varandra. Del 6.1 fokuserar på att 

överblicka styckeindelningen för alla texter, gemensamma drag mellan de olika betygen 

tillika avvikelser, medan del 6.2 tar upp den röda tråden och ledfamiljernas betydelse för 

denna i de olika texterna. Fyra texter av det totala urvalet av 12 kommer lyftas fram i analysen 

som exempel på hur många ledfamiljer det kan finnas och vilka dessa är. För att kunna göra 

en betygsjämförelse ingår en text från varje betyg. I en avslutande kommentar för varje text 

tar jag upp hur samverkan mellan styckeindelning och ledfamiljer ser ut bland elevtexterna 

och det samband som kan finnas med betyget.    

 

6.1 Styckeindelning 

De texter som ingått i urvalet för min analys har visat sig vara lättanalyserade i det hänseendet 

att alla elever bakom texterna tycks ha åtminstone en uppfattning om vad styckemarkering är. 

De är medvetna om att styckeindelning sker med indrag eller blankrad, vilket också borde 

förväntas av dem på gymnasial nivå. Här blir det dock aktuellt att återigen skilja på olika 

styckeföreteelser. Det grafiskt markerade stycket med indrag eller blankrad och stycket som 

innehållslig enhet, som Strömquist (1987, s. 17) påpekar. För att inte några missförstånd skall 

uppstå behandlar det här avsnittet endast det grafiskt markerade stycket, hädanefter kallat 

grafstycke, efter Strömquists exempel (ibid.). För att utesluta ytterligare fel kan också nämnas 

att jag i termen grafstycke räknar in allt som kan uppfattas som ett grafstycke. Det betyder att 

även indelning som inte följer klassiska skrivregler, exempelvis hybridstycken även tas med i 
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beräkningen. Eftersom det ibland blir en subjektiv bedömning om ett grafstycke är markerat 

eller inte tar jag upp de fall där markeringen anses vag och diskutabel men har ändå inkluderat 

de fåtal jag hittat i analysen. Då grafstycket är centralt i detta avsnitt dyker den andra av 

Strömquists definitioner på styckeindelning, den innehållsliga eller kognitiva enheten, upp i 

nästa (6.2) tillsammans med ledfamiljerna. eftersom att de hör ihop som vi kommer se där. I 

en avslutande kommentar till alla texter såväl som diskussionen (kapitel 7) tas 

styckeindelning och ledfamiljer upp tillsammans då det för textens läsare är positivt om 

grafstycke och kognitiv enhet överensstämmer, vilket också gör att det kan anses vara viktigt 

för betyget. Eftersom syftet även har varit att jämföra styckeindelningen med betygen så har 

jag valt att dela upp resultatredovisningen av denna del och även nästa efter de betyg som 

tilldelats elevtexterna, med IG-texterna först och MVG-texterna sist.  

 

6.1.1 IG-texterna 

Att sammanställa IG-texterna med styckeindelningen som infallsvinkel har inte gett något 

vidare bevis på att texter med sämre betyg nödvändigtvis har en sämre grafstyckeindelning. 

Tvärtom har IG-texterna visat egenskaper som skiljer sig mot högbetygstexterna på det sätt att 

styckeindelningen som undersöks här är mer konsekvent. Två av IG-texterna, de som är 

handskrivna, uppvisar med indragsmarkering att eleverna är medvetna om 

styckeindelningsprincipen på grundnivå, det vill säga hur man styckemarkerar. Den tredje av 

texterna visar också på en form av grundkunskap, då texten är konsekvent uppdelad med 

blankrad. Ingen av IG-texterna innehåller hybridstycken.  

Själva texternas längd i förhållande till resten av urvalet hamnar någonstans i mitten av 

urvalet och snittet ligger på 672 ord. Alla IG-texternas olika antal stycken ligger på 10 för 

Text 1, 16 för Text 2 och 7 för Text 3. Statistiken för IG-texterna visas nedan i Tabell 2. En 

gemensam tabell för alla texter i urvalet återfinns i Tabell 1 i avsnitt 5. 
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Tabell 2. IG-texterna 

Statistik för text: 1 2* 3* 

Längd, antal ord 830  760  426 

Antal stycken 10 16 7 

Styckelängd baserat 

på antal ord/stycke 

83,0 47,5 60,9 

*Text 2 och 3 är handskrivna. 

 

Sett till texternas styckelängd hamnar alla texter utom Text 1 inom Strömquists (1987) 

medelvärde för normalstycke (33,5-82,6 ord). Text 1 ligger precis över gränsen för vad som 

enligt Strömquist benämns långstycke (över 82,6 ord). Texter som ligger inom värdet för 

normalstycke för bruksprosan är sådana texter som ingår i normen för texter utanför skolans 

regi, och borde således vara normerande för styckelängden i skolan menar hon. Att det 

kommer sig att de IG-texter som representeras här håller sig inom ramen för detta, förutom en 

text som ligger 0,4 ord över gränsen, förklarar jag som Strömquist med att det i skolan kan 

vara så att högbetygstexter har en tendens att ha mycket längre stycken än normalstycken 

medan lågbetygstexter därför borde representeras av kortstycken och normalstycken. Det kan 

också vara på plats att påpeka att Strömquists värden för styckelängd kan anses vara 

inaktuella. Bortser man från dem så har ändå IG-texterna den kortaste styckelängden i snitt 

bland urvalet.   

Det man kan utröna av dessa tre IG-texter är att grunden för betyget beror på andra 

faktorer än just styckeindelningen då dessa texters styckelängd trots allt håller sig inom de 

yttre gränsvärdena och är konsekvent styckeindelade. Även Text 2 som har den kortaste 

styckelängden på 47,5 ord håller sig innanför gränsen, trots att texten ändå är rätt lång. Detta 

förklaras med att styckeindelning i Text 2 förekommer ofta och har stycken som är så pass 

korta som en mening och ibland bara ett ord, där eleven kan antas vara ute efter effekten av en 

konstpaus. I detta citat är styckeindelningen markerad som i huvudtexten: 
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Exempel 1: Text 2 

Tonvis av olika friheter har vi införskaffat i västvärlden under de senaste 200 

åren, vilka jag är helt för, men är det inte en frihet som jag missat att nämna? En 

frihet vi trots allt inte har, men som känns så given, i alla fall för mig, när man för 

det på tal. 

Personlighetsfrihet. 

Emellertid leder det oss vidare och det bottnar slutligen i valfrihet. 

”Än sen?” kanske du tänker, ”vi har friheten att rösta på vilket parti vi vill när 

det är val.” 

Tänker du så ska jag utveckla mig. 

 

Samma företeelse som i detta citat syns med det ensamstående ordet ”Personlighetsfrihet” 

förekommer en gång till, då med ett kontrasterande ”Tyvärr”, senare i texten. Även om sådana 

korta stycken som redovisas här har en tendens att ge texten ett överstyckat intryck så skulle 

en mer sammanhållen text kunna förvalta denna typ av styckemarkering på ett sätt som ger 

den stilistiska effekten ännu mer slagkraft. I denna text däremot blir effekten inte direkt den 

önskvärda på grund av innehållet, samt upprepningen av dessa kortstycken. 

 

6.1.2 G-texterna 

Om IG-texterna visade sig ha en styckelängd som håller sig inom ramen för normalstycke, 

visar G-texterna däremot en tendens till långstycken då den kortaste av texterna har en 

styckelängd på 96,0 ord. För övrigt är också G-texterna i snitt kortare än IG-texterna och inom 

respektive framställningsmetod, dataskrivna och handskrivna texter, är de dataskrivna G-

texterna kortare än den dataskrivna IG-texten och samma förhållande gäller mellan de olika 

betygsfördelningarna för de handskrivna. Precis som med IG-texterna redovisas statistiken för 

vardera text nedan i Tabell 3.  

 

Tabell 3. G-texterna 

Statistik för text: 4 5 6* 

Längd, antal ord 480  569 296 

Antal stycken 5 4 2 

Styckelängd baserat 

på antal ord/stycke 

96,0 142,3 148,0 

*Text 6 är handskriven.  
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Som synes i tabellen så framgår det att G-texterna, trots att det är de kortaste texterna i urvalet 

i snitt, ändå har de längsta styckena överlag (se Tabell 1) men vissa styckeindelningars 

existensberättigande kan diskuteras. Precis som i 6.1.1 så finns det även här en anledning att 

betvivla om Strömquists värden för normalstycken fortfarande är aktuella idag. 

I Text 4 förekommer det ett avslutande stycke på ett sammansatt ord i formen av en så 

kallad hashtag, ett fenomen som förekommer i sociala medier där man markerar ett # framför 

ett nyckelord eller ämne som ett sätt att kategorisera det (Twitter.com, 2012-12-03). Jag har 

alltså valt att räkna detta som ett stycke eftersom det hör ihop med resten av textens tema om 

att det är bra att vara annorlunda. Fenomenet presenteras nedan, i förhållande till det 

föregående stycket: 

 

Exempel 2: Text 4 

Många ungdomar är rädda för att vara annorlunda, vilket mer eller mindre innebär 

att många är rädda för att vara sig själva. Att leva som någon annan är ingenting att 

sträva efter. Var dig själv och älska dig själv för den du är! 

 

#annorlundabra 

 

Att räkna med detta som ett stycke har såklart konsekvenser för textens styckelängdsvärde 

och att bortse från denna företeelse som ett stycke skulle göra att styckelängden skulle närma 

sig värdet för resten av urvalet G-texter. Det skulle också betyda att jag skulle bortse från 

något som eleven anser har en plats i texten, även om det inte följer normen för skrivregler. 

Huruvida detta återkommer i andra texter skrivna av elever som är verksamma på sociala 

medier skulle vara intressant att undersöka i en annan uppsats.  

I Text 6, den handskrivna texten, behöver det framföras att bedömningen av 

styckemarkering är ytterst subjektiv. Bedömningen att det är två stycken i texten har ändå 

gjorts. Detta stöds av att meningen innan slutar mitt på raden och nästa mening börjar med ett 

indrag, om än ytterst litet. Oturligt nog kommer denna markering precis i bytet av sida, vilket 

skapar misstankar om att eleven har valt att styckeindela för att skapa lite rum till följande 

mening på nästa sida, då det rent innehållsmässigt är fullkomligt omotiverat att ha ett nytt 

stycke där. Det kan såklart också röra sig om att eleven har bristande kunskap i 

styckeindelningsprincipen och därför också är snål med styckeindelningen i resten av texten.  
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6.1.3 VG-texterna 

I VG-texternas styckeindelning blir texterna mer sammanhållna och styckeindelningen blir till 

följd tydligare. Det finns dock även i denna betygsgrad fortfarande brister, där de flesta rör sig 

om innehållsliga faktorer och alltså inte kommer att behandlas i detta kapitel, utan i kapitel 

6.2.  

Av dessa texter i urvalet är en dataskriven och två är handskrivna. Texternas längd i 

förhållande till resten av urvalet ligger på samma nivå som IG-texterna i snitt, med en VG-

text, den dataskrivna, som drar upp snittet med sina 1081 ord i förhållande till de andra två på 

399 och 462 ord. Denna text har också den längsta styckelängden bland VG-texterna med sina 

120,1 ord och hamnar därför i kategorin långstycke. Det bör också nämnas att betyget ligger 

precis på gränsen till MVG enligt bedömaren vilket, förutom att de andra två texterna är 

handskrivna, kan förklara skillnaden mellan denna text och de andra två om man har i åtanke 

att långstycken var mer förekommande bland högbetygstexter (Strömquist, 1987). De 

handskrivna texternas styckelängd ligger båda inom ramen för normalstycke. Nedan visas 

styckenas förhållande till varandra i Tabell 4. 

 

Tabell 4: VG-texterna 

Statistik för text: 7 8* 9* 

Längd, antal ord 1081  399 462 

Antal stycken 9 10 6 

Styckelängd baserat 

på antal ord/stycke 

120,1 39,9 77,0 

*Text 8 och 9 är handskrivna 

 

Det som tydligt skiljer VG-texternas styckemarkering från andra betygsgrader är att samtliga 

texter, även de handskrivna, styckemarkerar med blankrad. I två av dessa texter förekommer 

denna form konsekvent medan det i en text förkommer ett hybridstycke. Detta är i Text 9, där 

eleven avslutar en mening i början på en ny rad och börjar följande mening på nästa rad. 

Dessa meningar visas i citatet nedan, med en asterisk som markerar hybridstyckeindelningen i 

orginaltexten: 
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Exempel 3: Text 9 

Detta stöd kan komma från anhöriga, vänner men också media. Det är faktiskt 

väldigt viktigt att få känna detta stöd, det skapar motivation. 

*Karin Thunberg skrev 2004 i Svenska Dagbladet  en artikel om Golnaz 

Hashemzadeh, en svensk medborgare som ursprungligen kommer från Iran som 

flyttade till Sverige när hon var tre år och hade en svår uppväxt i Gustavsberg i form 

av trakasserier med mera. 

 

Även om styckemarkeringen inte är regelmässigt korrekt är åtminstone en styckemarkering 

motiverad då det bör nämnas kort att de innehållsliga enheterna skiljer sig åt mellan den så 

kallade markeringen. Denna bedömning är alltså inte lika subjektiv som den förra i G-

texturvalet eftersom resten av texten är föredömligt strukturerad. Det finns således anledning 

att tro att eleven endast har gjort ett slarvfel eller att det har att göra med en så kallad 

tankepaus, vilket innebär att eleven tappat tråden och stannat upp för att se vart texten skall 

bära nu och därmed glömt göra en korrekt styckeindelning (Strömquist, 1987).  

Angående Text 8 bör det kommenteras att denna text har den kortaste styckelängden i 

hela urvalet. Vid en närmare titt är det, även fast det inte hör till det här avsnittet, lägligt att 

kommentera att det förekommer styckning av de innehållsliga enheterna, vilket gör att texten 

uppfattas som överstyckad, trots att den håller sig inom ramen för normalstycke. Detta stöds 

av att läraren eller bedömaren, till skillnad från Text 7 som ligger på gränsen till MVG, sätter 

denna text i den andra kanten, nämligen på gränsen till G. Även om det är otillräckligt, så kan 

här en tendens till de olika betygen ses med styckeindelningen som utgångspunkt. 

 

6.1.4 MVG-texterna 

Om VG-texternas styckeindelning började närma sig en överensstämmelse med de kognitiva 

enheterna  befinner sig MVG-texterna redan på god väg till en fungerande styckeindelning. 

Det som MVG-texterna visar är att eleverna ändå vågar sig på att ta sig vissa friheter med 

styckeindelningen, något som kommer belysas senare. 

Det som kännetecknar MVG-texterna i detta urval är att de alla är förhållandevis långa, 

med den längsta texten på 1623 ord, förövrigt också handskriven, vilket är 

uppseendeväckande med tanke på att näst längsta text är Text 7 (VG) på 1081 ord och är 

dataskriven. En av texterna ligger däremot närmare snittet för alla texter i urvalet med sina 

690 ord. Nedan visas MVG-texterna i Tabell 5. 
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Tabell 5: MVG-texterna 

Statistik för text: 10 11* 12* 

Längd, antal ord 805  690 1623 

Antal stycken 8 13** 10 

Styckelängd baserat 

på antal ord/stycke 

100,6 53,1** 162,3 

*Text 11 och 12 är handskrivna 

**Dessa värden har inte med hybridstycken i beräkningen. Anledningen diskuteras nedan.  

 

Precis som med VG-texterna är samtliga av MVG-texterna styckemarkerade med blankrad, 

även de handskrivna. I ett fall med den handskrivna Text 12, förekommer en blankrad där ett 

tidigare innehåll är utsuddat. Att det rör sig om en styckeindelning och inte en överhoppad rad 

på grund av dålig skrivyta motiveras av att eleven tidigare bara skrivit över utsuddade rader. 

Jag har alltså räknat det som en styckeindelning då innehållet även skiljer sig åt.  

En utförlig kommentar och egen diskussion bör hållas om styckeindelningen i Text 11. I 

den här texten har eleven, förutom att styckeindela med blankrad, tagit sig sådana friheter som 

att använda hybridstycken inom de större styckena. För att tydliggöra detta visar jag här ett 

stycke där hybridstycken ingår. Hybridstycken är markerade med asterisk.  

 

Exempel 4: Text 11 

Detta leder mig till den första punkten jag vill ta upp, nämligen 

ensamhet. 

*Folk strävar alltid efter att möta likasinnade personer. Man vill 

känna att man passar in, att man tillhör en grupp.  

*I en grupp med likasinnade så kan man vara sig själv, man 

behöver inte låtsas vara något man inte är.  

*Personligen så skulle jag känna mig mer trygg om jag kunde 

umgås med folk som känner likadant. 

*Då skulle jag kunna undgå att känna mig svag och undvika att bli 

nedtryckt av andra. 

    

Denna modell löper genom hela texten. Anledningen till detta är oklar, då det framgår att 

eleven skiljer dessa stycken åt med blankrad enligt konstens alla regler. Även om fenomenet 

inte är önskvärt finns det anledning att skilja denna text från övriga hybridmarkeringar i 

urvalet, främst för att det i andra texter bara förekommer ett hybridstycke. Jag har ändå gjort 
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ett undantag angående beräkningen av antal stycken och styckelängd i denna text och har 

alltså inte tagit med hybridstyckena i denna beräkning. Detta för att texten annars skulle få ett 

extremvärde som jag inte tycker representerar innehållet och för att texten är handskriven, 

vilket gör vissa av hybridstyckena oklara då det lika väl kan röra sig om ett radbyte av 

utrymmesskäl och ovilja att dela upp ett långt ord över två rader med bindestreck. Jag tänker 

dock redovisa det extremvärde som uppstår om man räknar med alla hybridmarkeringar här. 

Med hybridstycken inräknat får texten ihop hela 33 stycken vilket gör att styckelängden blir 

så kort som 20,9 ord och hör hemma i kategorin kortstycken.  

 

6.2 Textbindning i fyra texter 

Denna del av resultatet fokuserar på textbindning och sammanhang i fyra av de texter som 

ingått i urvalet. Med andra ord är det i detta kapitel som jag framför hur den röda tråden eller 

dispositionen framgår i elevtexterna genom att redovisa de ledfamiljer jag hittat. 

Ledfamiljerna kommer att diskuteras tillsammans med styckeindelningen i en avslutande 

kommentar till varje text då introducerandet av en ny ledfamilj eller ett byte av ledfamilj i 

texten kan motivera en styckemarkering (Nyström, 2001).  

Enligt Nyström (ibid.) kan ledfamiljer ha olika utsträckning och olika täthet, det vill 

säga hur länge de finns i texten och hur ofta en referent inom ledfamiljen nämns. Därför talar 

man om centrala ledfamiljer respektive lokala eller tematiska ledfamiljer och 

bakgrundsledfamiljer. Det är de centrala ledfamiljerna som utgör den röda tråden då de finns 

representerade genom hela texten och med hög täthet, oftast samtliga stycken, medan de 

lokala eller tematiska (tillfälliga) ledfamiljerna kan introduceras i ett stycke utan att tas upp 

igen. Slutligen kan bakgrundsledfamiljerna ha lång utsträckning i texten men däremot vara 

glesa (Nyström, 2000b, 2001). Ledfamiljernas utsträckning och täthet kommer jag redovisa 

för respektive text.   

De fyra texterna är från olika betygsgrad och presenteras i samma ordning som i 

föregående kapitel. Texterna har även i detta kapitel samma beteckning som i föregående. 

Redan i början av analysen var det tydligt att det fanns stora skillnader mellan de olika 

texterna, då lågbetygstexterna har visat sig vara mycket svårare att göra en 

referensbindningsanalys på än högbetygstexterna, något som bekräftats av 

sekundärlitteraturen (Östlundh-Stjärnegårdh, 2002) då kopplingarna mellan olika led oftast är 

lösa och svårtolkade för normalläsaren.  
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6.2.1 Text 1 (IG) 

Analysen av Text 1 visar att det mycket väl kan finnas ett samband mellan betyg och 

sammanhang när ledfamiljerna har undersökts. Textens ledfamiljer är, som det har påpekats 

tidigare, svåra att analysera, mest på grund av avsaknaden av en tydlig röd tråd. Intressant att 

notera är att ledfamiljen Att våga ta steget, som borde vara den centrala då den är satt som 

rubrik för alla texter, inte förekommer förrän i slutet, i makrosyntagm 44. Den lösa 

kopplingen till innehållet gör rubriken omotiverad och eftersom eleven inte använt relevanta 

exempel från texthäftet för uppgiften har den fått betyget IG. Textbindningen uppvisar brister 

men inte tillräckligt för att IG ska vara motiverat då en jämförelse med den undersökta G-

texten visar att skillnaden dem emellan inte är speciellt stor, något som kan förklaras med att 

bara ett poäng på sammanvägningsskalan, en skala från 1-10 över betygsfördelningen på 

nationella provet (Skolverket 2012, s. 71) skiljer IG från G. Skillnaderna mot övriga texter är 

däremot mycket större, vilket visar att jämförandet mellan lågbetygstexter och 

högbetygstexter ger tydligare skillnader än jämförandet mellan två lågbetygstexter. 

Då bedömningen är subjektiv redovisar jag här de ledfamiljer jag bedömer vara centrala 

i Text 1 i listformat. Inom parentes anges i vilken makrosyntagm konstituenten finns, detta för 

att visa ungefär var i texten referenterna finns. Ett byte av spalt i tablån innebär att en ny 

ledfamilj startar och inleder ett eget led: 
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Tablå 1: Central ledfamilj drömmar och mål Central ledfamilj hinder 

(3)Förändra livet  (7)Mycket som kan sätta käppar i hjulet 

(4)Göra något radikalt  (8)Trauma 

(4)Drömmar   (9)Sjukdomar och handikapp 

(4)Mål   (10)är fattiga 

(5)Drömmar   (17)Handikapp (13)andra vägar som förstör livet 

(6)Förverkliga sina drömmar  (17)Fattigdom (14)ämnet missbruk  

(8)Utvecklas   (17)Trauma (16)många sorters missbruk (16)Drog- 

(11)Högsta dröm   (17)Dessa kategorier (16)Alkohol- 

(11)Önskan    (18)Vägar  (16)Shopping- 

(12)Ändra sitt liv   (32)Missbruket  (16)Mat- 

(13)Utvecklas    (37)Missbruk  (16)Spel- 

(24)Dröm    (37)Missbrukar        (21)Spel- 

(25)Dröm    (38)Missbruk        (22)spelat 

(29)Bygga upp sitt liv   (39)Missbrukare       (22)skulder 

(48)Fånga drömmar   (40)Någon man inte vill vara       (24)skulder 

(48)Nå mål    (42)Missbrukare       (27)Spel-

    (47)Missbruk        (30)Spel- 

            (35)skuldfri 

  

 

Som synes är ledfamiljen drömmar och mål vid liv genom näst intill hela texten (totalt 51 

makrosyntagmer). Däremot är den bitvis lite gles då läsaren passerar flera styckegränser då 

ledfamiljen inte förekommer. Detta medför i förekommande fall att kontakten mellan leden 

går förlorad och textens sammanhållning blir något otydlig.  

Något som har en viss koppling till mål och drömmar är de hinder som kan stå i vägen 

och som skapar en ledfamilj med just namnet hinder. I den ledfamiljen förekommer fler 

lokala ledfamiljer som i detta exempel är fetmarkerade när de startar ett eget mindre led. Detta 

gör att det ibland kan bli svårt att avgränsa en ledfamilj då nya ledfamiljer oftast har sina 

rötter i en annan (Nyström, 2000b). Det framgår dock av texten att alla hör ihop inom den 

större ledfamiljen som exempel på vad som kan stå i vägen för ens drömmar. Eftersom det 

sker en avknoppning av ledfamiljen hinder vid konstituenten (13)andra vägar som förstör 

livet, förskjuts dock den mindre ledfamiljen längre bort från den centrala drömmar och mål, 

vilket gör att man som läsare av texten lätt glömmer kopplingen, speciellt då tätheten i 

ledfamiljen missbruk ökar. 

Om de centrala ledfamiljerna är vid liv genom hela texten är de lokala ledfamiljerna 

oftast bara vid liv i ett eller flera stycken enligt Nyström (2000b) och om vi ska gå tillbaka till 

Strömquists tips om styckeindelning (se avsnitt 3.) så ska ju en styckeindelning ske när man 
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byter tema, tid, rum, person, händelse, aspekt, perspektiv eller argument. Med andra ord när 

man byter ledfamilj. Det tydligaste exemplet på detta i Text 1 är när eleven introducerar 

ledfamiljen missbruk (Tablå 1) och i ett stycke där skribenten presenterar ett exempel ur en 

bok: 

 

Tablå 2. Lokal ledfamilj deckaren ”Mordet på Harriet Krohn” 

(19)deckaren ”Mordet på Harriet Krohn” av Karin Fossum 

(20)Denna bok  (20)En man vid namn Charlo 

  (21)han 

  (22)han 

  (23)han (23)sin dotter 

  (24)hans (24)sin dotter 

  (25)Charlos (36)sin dotter (25)råna (25)tant Harriet 

  (26)han  (26)rånet (26)tanten (26)dödar 

  (27)Charlos  (29)att råna (28)någon (28)att mörda 

  (28)han  (29)enda utväg (29)en person (28)handling 

  (29)Charlos  (31)enkel utväg 

  (30)Charlos  (35)andra sätt 

  (30)han 

  (31)han 

  (32)han 

  (32)han 

  (32)han 

  (34)Charlo 

  (34)han 

  (35)honom 

  (35)han 

 

När eleven presenterat deckaren börjar en lokal ledfamilj som är starkt sammanbunden av 

huvudpersonen i boken, som sedan leder in på hans handlingar. Detta är uppdelat i tre 

stycken, ett där boken refereras, ett där eleven spekulerar om handlingen hade kunnat vara 

annorlunda och ett där eleven återkopplar till sin egen text. I detta fall samarbetar 

ledfamiljerna och styckeindelning på ett sätt som gör dispositionen klar och tydlig och som är 

kopplat till ledfamiljen missbruk, exemplifierat av ledfamiljen deckaren.  

Om centrala ledfamiljer är vid liv texten igenom och lokala ledfamiljers livslängd är 

begränsad i texten, är bakgrundsledfamiljer något som också är vid liv genom hela texten men 

som inte är lika framstående som de centrala ledfamiljerna. Kort kan man säga att de fungerar 

som stöd för de centrala ledfamiljerna. Några av de bakgrundsledfamiljer som hittats i denna 
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text presenteras nedan: 

 

Tablå 3. Bakgrundsledfamiljer nå botten, kämpa och hjälp 

(1)når botten  (1)kämpa dig upp (1)en hjälpande hand 

(4)bort härifrån  (15)kämpa sig upp (2)den hjälpen 

(15)fastnat i träsket (21)kämpat  (6)aldrig får chansen 

(18)fastnar i  (35)kämpar  (12)få den hjälp 

(34)var på botten (38)ta sig ur  (13)detta 

(35)där  (40)överlevt  (30)den hjälp 

(50)når botten  (40)kämpat  (34)hjälpt 

  (41)detta  (46)att hjälpa 

  (49)ta sig upp på benen (47)att hjälpa  

  (50)kämpa dig upp (48)hjälp 

    (49)krävas så lite 

    (51)en hjälpande hand 

 

Bakgrundsledfamiljerna håller sig, precis som de ska göra, i bakgrunden men är under hela 

texten vid liv tack vare en stark bindning. I detta fall just för att det är det första läsaren möter 

i början av texten och det sista som läsaren tar del av innan slutet. För att göra exemplet 

tydligt visas bindningen i detta citat där samma formulering återkommer, något som 

Östlundh-Stjärnegårdh (2002) kallar retorisk bindning och som visar att eleven åtminstone på 

något plan är medveten om textbindning: 

 

Exempel 5: Text 1 

Om du någon gång når botten och bestämmer dig för att vilja kämpa dig upp. 

Hade inte du velat ha en hjälpande hand? Många får aldrig den hjälpen för 

samhället har redan kategoriserat och dömt. 

[---] 

För tänk efter själv. Om du någon gång når botten och bestämmer dig för att vilja 

kämpa dig upp. Hade inte du velat ha en hjälpande hand? 

 

Allt som allt är denna text sammanhållen på ett sätt som fungerar till viss del och avspeglar 

sig i de flesta styckeindelningar. Några indelningar är dock omotiverade där ledfamiljer delas 

upp i onödiga styckemarkeringar. Samtidigt förekommer fall där ledfamiljer är klart 

avgränsade från andra och dessutom samarbetar med styckemarkeringen, vilket leder till 

slutsatsen att textens disposition inte avspeglas helt i betyget, utan skulle kanske räcka till G-

nivå. 
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6.2.2 Text 4 (G) 

Denna texts längd är mycket kortare än Text 1, vilket gör att eleven inte har utrymme att 

introducera lika många ledfamiljer, och därför är lite mer sammanhållen än Text 1. Även här 

är dock rukriksättningen inte representativ för huvudlinjen då ledfamiljen Att våga ta steget 

bara nämns i rubriken och i ms 10. Man kan tro att den röda tråden ska framgå i en 

metakommentar av eleven som lyder ”[I] denna krönika skulle jag främst vilja diskutera den 

så kallade ’Hetero-normen’”. Den startar dock ingen central ledfamilj utan har istället ingått i 

en annan som visas nedan.  

 

Tablå 4. Central ledfamilj olika 

(1)olika 

(3)annorlunda (2)brunögda 

(24)annorlunda (2)blåögda 

 (2)blondiner 

 (2)heterosexuella (5)heteronormen 

 (2)homosexuella (6)det korrekta  (7)kommer jag ut 

 (2)rödhåriga    (7)komma ut 

 (2)punkare    (9)homo-, bi- 

 (2)hårdrockare    (11)kommer ut 

     (12)homosexuella 

     (15)en homosexuells 

     (16)den homosexuelle 

     (17)någon 

     (17)flera 

     (17)homosexuella 

     (19)de homosexuella 

     (21)sexualitet 

 

Eleven går inte in så mycket på heteronormen som denne påstår, utan fokuserar mer på 

homosexualitet som kopplas till att det är bra och beundransvärt att vara annorlunda. Denna 

koppling sker med hjälp av en lokal ledfamilj som utgörs av ett exempel ur en artikel, se 

nedan: 
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Tablå 5. Lokal ledfamilj artikeln ”Hysén: Därför kommer jag ut” 

(7)artikeln…  (7)Brandberg 

(7)en artikel (7)Brandberg (7)en 20 år ung  (7)fotbollsspelare 

(8)artikeln (8)han (7)Anton Hysén  (7)fotbollsspelare 

  (7)den förste  (9)fotbollsspelaren 

  (9)han  (12)en klubb 

  (10)denna killes  (12)tränaren 

  (10)han  (12)de/deras 

  (11)han  (14)idrottsverksamhet 

  (12)Hysén  (16)lagets 

  (12)han  (20)föreningar 

  (12)mig  (22)inom föreningslivet 

  (12)jag 

  (12)mitt 

  (13)pojken 

  (13)han 

 

Man kan diskutera om ledfamiljen homosexualitet som visats tidigare ska ingå i denna 

ledfamilj då elevens exempel är någon som visar sig vara homosexuell och ”kommit ut”. Jag 

har dock skilt dem åt då livslängden för homosexualitet är längre än livslängden för artikeln.  

Bakgrundsledfamiljer i den här texten introduceras i början av texten och i slutet, men 

har inte samma retoriska bindning som i Text 1. Istället hålls bindningen vid liv av de centrala 

och lokala ledfamiljerna och som läsaren kan koppla bakgrundsledfamiljerna till. 

 

Tablå 6. Bakgrundsledfamiljer vara och vi/du 

(1)är     (1)vi människor 

(2)att vara     (2)vi 

(3)att vara     (3)vi 

(4)att vara     (3)vi 

(24)att vara      (26)dig 

(24)att vara      (27)dig 

(25)att leva      (28)du 

(26)var 

(27)är 

 

Här har jag satt vi och du inom samma ledfamilj eftersom båda är kopplade till att vara och 

bara förekommer i de första och sista makrosyntagmerna. Jag har annars bortsett från att 

redovisa ledfamiljer där referenter som folk, människor, någon och man förekommer eftersom 
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det är oklart vem eller vilka de syftar på och har alltså bara tagit med självklara fall som vi, 

jag, du, ni och så vidare. Ett genomgående drag i samtliga fyra texter är annars att använda 

oklar syftning på personer med exempelvis man. 

I den här texten sker styckemarkering i samarbete med ledfamiljerna i alla stycken, då 

eleven introducerar en ny ledfamilj eller återvänder till en annan i inledningarna. Vi inleder 

texten och nästa stycke inleds med jag. Två stycken inleds med frasen många ungdomar, där 

den första av dem är förhållandevis lång. Till skillnad från Text 1, där ledfamiljer delats upp 

av styckeindelningar, kan detta stycke disponeras ytterligare då eleven återvänder till 

ledfamiljen jag utan att styckemarkera. Det sista stycket som inleds med många ungdomar 

har även referenterna dig/du, vilket klart skiljer stycket från resten av innehållet i och med att 

de bara förekommer där som en uppmaning till läsaren.  

Även om texten visar vissa brister finns det sammanhängande och väldisponerade delar, 

vilket utgör en röd tråd. För att nå upp till ett högre betyg saknas däremot ett visst innehåll, 

som tydligare exempel från texthäftet och utförligare diskussion om ämnet.    

 

6.2.3 Text 7 (VG) 

Att avgränsa ledfamiljer i denna text har inte varit det lättaste eftersom många ledfamiljer 

skulle kunna höra ihop med varandra. En normalläsare har inte svårt att se ett samband mellan 

utbildning, civilekonom och mål&drömmar eller viktiga val och utvecklas vilket talar för att 

en sammanslagning av flera ledfamiljer. Jag har därför satt utbildning, mål&drömmar och val 

som centrala ledfamiljer och i dem samlat begrepp som utveckling och göra vad du vill. Ett 

ledfamiljsschema över det som jag tycker arbetar tillsammans som centrala ledfamiljer i Text 

7 visas nedan: 
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Tablå 7. Centrala ledfamiljer utbildning, mål&drömmar och val 

(1)utbildade 

(1)civilekonom 

(2)denna livslånga tradition 

(3)utbilda sig 

(3)civilekonom 

(6)civilekonom  (5)andra mål och drömmar 

(9)utbildning  (15)mål och drömmar  (9)viktiga val i livet 

(12)utvecklas  (22)drömmar och mål  (9)välja 

(16)studerar  (29)sin dröm   (9)flytta 

(17)utbilda  (31)nå det omöjliga  (9)välja 

(17)akademisk nivå (37)uppfylla sina drömmar  (10)vågar välja 

(18)detta  (39)uppnå   (11)vågar ta det där steget 

(18)universitetsexamen (43)uppfylla sina drömmar  (11)vågar bryta gamla mönster 

(20)tradition  (44)komma långt  (11)förändra sin situation 

(20)gå på universitet (46)målmedveten  (20)val 

(21)skolan  (48)målmedveten  (42)mer att välja 

(23)läkare  (48)uppnå ditt mål  (50)våga ta steget 

(26)handelshögskolan (49)uppfylla din dröm  (55)väljer 

(33)kårordförande (49)räcker långt   (61)välj 

(34)detta  (50)dröm    

(34)mycket jobb (51)allt som inte blev av  

(35)det  (52)komma långt 

(39)möjligheter  (56)uppnå sitt mål 

(39)göra vad du vill  

(44)ämnet i fråga   

(55)utvecklas 

(55)vad vi vill göra 

(57)något du vill göra 

(57)civilekonom 

(57)utbilda 

 

I den här texten har eleven kopplat innehållet i rubriken till att våga välja (ms 10), vilket gör 

att den hålls vid liv genom hela texten. Rubriken är även kopplad att våga överkomma hinder 

från omgivningen, två andra ledfamiljer som förekommer genom hela texten. Jag väljer dock 

av utrymmesskäl att inte redovisa dem här.  

Precis som de två tidigare texterna fungerar exempel från texthäftet som lokala 

ledfamiljer. Den här texten har ledfamiljen Hon siktar mot det omöjliga, en artikel som eleven 

använder för att dels framföra statistik i ett stycke och i ett annat dels ge exempel på en person 

som vågat välja, brutit mot omgivningens förväntningar, nått sina mål och studerar. Detta 
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skapar en stark koppling till resten av innehållet i texten och eftersom dessa lokala ledfamiljer 

ser ut på ungefär samma sätt i alla texter undviker jag att redovisa denna ledfamilj här.  

Bakgrundsledfamiljer i den här texten blir bäst framförd av en retorisk bindning som 

uppstår i samband med ledfamiljen val. Elevens exempel på vad personer kan tänkas våga 

välja, vare sig det är utbildning, vart man ska flytta eller välja mellan Felix och Heinz ketchup 

presenteras i ms 9 och senare i ms 61 och avslutar alltså texten.     

Styckeindelningen har precis som i Text 4 ett tydligt samarbete med ledfamiljerna, då 

varje stycke har en huvudtanke och presenterar nya led i inledningarna eller återkommer till 

ledfamiljer som varit aktuella tidigare. I den här texten är det personer som börjar nya stycken 

då min mamma, alla människor, du, artikeln skriven av Karin Thunberg och jag påträffas i 

samtliga styckeinledningar. Den här texten är däremot mer konsekvent i sin disposition än 

Text 4  och det finns inte mycket som talar för att någon styckemarkering borde ändras. Att 

det inte är så stora skillnader mellan Text 7 och Text 4 förklaras med att disposition och 

sammanhang för Text 4 ligger på VG-nivå. 

 

6.2.4 Text 10(MVG)    

Ledfamiljernas avgränsning i den här texten har varit svåra att bestämma på grund av att 

många ledfamiljer går in i varandra i kontrast till lågbetygstexterna där de istället varit svåra 

att bestämma på grund av otydlighet. Det börjar framgå att det är ett vanligt fenomen i 

textframställning att ledfamiljernas nära släktskap är ett sätt att få texten att hänga ihop. 

Därför har Att våga ta steget i den här texten även konstituenter som våga stå för och göra det 

rätta.  
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Tablå 8. Central ledfamilj Att våga ta steget 

(R)Att våga ta steget 

(1)våga stå för det man tycker 

(1)göra det som känns rätt (6)agera på ett sätt 

(13)är sig själva  (8)komma ut 

 (15)bryta mönstret  (9)det 

 (15)göra som man själv känner (12)viker av från normen 

 (21)står på sig  (26)kommer ut 

 (22)vågar ta steget (27)beslutet att komma ut 

 (23)vågar vara sig själv (28)det 

(24)det viktigaste  

(32)är sig själv   

(33)det 

(35)vågar ta steget 

(35)vågar vara sig själva 

(36)gör det som är rätt 

(37)inte ett problem 

(40)rätt att vara sig själva 

(41)våga gå sin egen väg 

(41)våga säga emot 

(41)rätt för mig 

(42)våga vara sig själva 

(42)våga ta steget 

(44)vågar ta steget 

(44)det som är rätt 

(45)bestämdhet 

(46)vara bestämd 

(46)vara sig själv 

(46)våga ta steget 

 

I den här texten är rubrikens koppling till innehållet lite starkare än i övriga eftersom frasen 

återkommer oftare. Den röda tråden är alltså tydlig genom hela texten och förstärks även av 

en annan central ledfamilj som utgörs av sådant som gör det svårt att våga ta steget. Jag kallar 

denna för motgångar och den är lika aktuell i makrosyntagmerna som att våga ta steget. 

De lokala ledfamiljerna är tydligt strukturerade. Begrepp som normer, religion och 

familj presenteras i inledningen och avhandlas sedan i varsitt stycke. Text 10 har även två 

artiklar som står som egna ledfamiljer, en där det ges exempel på normer och en där familj 

nämns.  

Eftersom texten är så pass sammanhållen har det varit svårt att hitta någon 

bakgrundsledfamilj. De flesta ledfamiljer har ju ingått i varandra eller avhandlats lokalt i ett 
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stycke för sig. En ledfamilj man dock kan se i bakgrunden är de som kan stå för motgångar i 

texten och något oklart syftar på samhället. En bakgrundsledfamilj är alltså dagens samhälle: 

 

Tablå 9. Bakgrundsledfamilj dagens samhälle 

(1)Dagens samhälle 

(2)De faktorer 

(2)samhället 

(3)Dagens samhälle  

(5)samhället 

(39)omvärlden 

(40)omvärlden 

 

Textens sammanhang och disposition är klar och tydlig och samarbetar väl med 

styckeindelning. Nya ledfamiljer och gamla varvas om vartannat i inledningarna till stycket 

och de lokala ledfamiljerna utgör oftast huvudtanken i de olika styckena. Det första och sista 

stycket knyter an till varandra och rubriken genom den retoriska bindning som uppstår mellan 

konstituenter där våga ta steget upprepas. Det sista stycket knyter alltså ihop säcken för hela 

texten och lämnar inga frågetecken om krönikans tema. Ett intressant faktum som finns i 

bedömningshäftet är att kraven för MVG och VG är samma gällande disposition och 

sammanhang, de säger båda att ”[T]exten är sammanhängande och väldisponerad” 

(Skolverket 2012, s. 54). Skillnaden mellan VG och MVG tycks alltså inte ha någon 

betydelse.  

 

7. Diskussion 

Resultatet av analysen visar att det inte förekommer stora skillnader mellan de olika betygen, 

speciellt inte mellan de betyg som ligger nära varandra och som inte har stora skillnader i 

poängsättningen. Istället verkar det ha varit andra faktorer som har spelat in i betygsättningen, 

vilket är förståeligt, då det inte bara är styckeindelning och textbindning som utgör betyget, 

utan även innehållet. Skillnader mellan lågbetygstexter och högbetygstexter är däremot 

påtaglig där den viktigaste faktorn i jämförelsen har varit den röda trådens tydlighet i texten. 

Lågbetygstexternas röda tråd är svårare att hitta medan högbetygstexterna framgår mycket 

tydligare. I de exempel jag tagit upp i 6.2 finns dock antydningar om att några av betygen inte 



35 

 

är rättvisande för textbindningen, varpå korta kontroller av de andra texterna som inte blev 

slumpmässigt utvalda har gjorts för att se om de visar samma sak, men att i analysen byta ut 

en text bara för att det inte passar det förväntade resultatet har inte gjorts. Det kan däremot 

nämnas att övriga IG-texter i urvalet visar mer brister i textbindningen än Text 1 där 

sammanhang och disposition ändå är fungerande. En slutsats man kan dra av 

ledfamiljsanalysen är att de centrala ledfamiljerna är viktiga för den röda trådens 

framställning men att det också krävs ett samarbete mellan centrala, lokala och 

bakgrundsledfamiljer för att textens alla delar ska hänga ihop. Diskussionen om vilka 

ledfamiljer som är just centrala, lokala eller bakgrundsledfamiljer och vad som ska ingå i 

vilken ledfamilj är också viktig att framhäva då den subjektiva bedömningen innehåller risker 

för olika resultat för olika läsare. I analysen har visserligen sekundärlitteraturen fått stå för 

tillvägagångssättet i största möjliga mån men som det påpekas där är även deras material 

subjektivt analyserat. En resultatredovisning blir därför i förlängningen också oprecis 

(Nyström, 2000b) i alla fall i hänseende till vilka bindningar som ingår och deras täthet, då 

många ledfamiljer för texterna är samma i och med en given uppgift och given rubrik. 

Nyström föreslår istället en analys av olika texttyper snarare än för olika betygsgrad men 

eftersom jag inte tagit någon hänsyn till vad för sorts bindning som texterna har haft tror jag 

att det finns anledning att undersöka individuella gymnasietexters ledfamiljer i jakt på den 

röda tråden.     

Styckeindelningens plats i betygssammanställningen har inte heller visat några tydliga 

exempel på att grafstyckeindelningen skulle vara entydigt bristande i lågbetygstexterna och 

fungerande i högbetygstexterna. I undersökningen har avvikande exempel hittats på alla 

betygsgrader. En IG-text har stycken som är ett ord korta och en G-text är bara styckeindelad 

en gång men är visserligen också ganska kort. På VG-nivå  och MVG-nivå påträffas 

hybridstycken, där den i Text 11 förekommer väldigt ofta. Beslutet att inte räkna med 

hybridstyckena i Text 11 i de kvantitativa undersökningarna är fortfarande något man kan 

diskutera och även om eleven behärskar styckeindelning eller inte, men då skulle det behövas 

fler texter från samma elev för att dra några slutsatser. En snabb titt på A-delen av provet, 

alltså PM till tal, har inte gett några ledtrådar om det är förekommande i andra fall för eleven. 

Vilken av de brister som skulle kunna anses vara de mest allvarliga hos de påträffade ligger 

nog hos den individuelle läsaren. Korta stycken kan lätt ge ett abrupt intryck men kan också 

användas stilistiskt i syfte att ändra lästempo (Strömquist, 1987). Att ha alltför långa stycken 

kan göra en text svåröverskådlig men kan också bero på textsammanhanget. Enligt Strömquist 
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är långstycken oftast mer representerade i vetenskapliga texter än i exempelvis 

tidningsartiklar. Det enda som sekundärlitteraturen håller sig lite sträng till är hybridstycken, 

något som intressant nog bara påträffats i högbetygstexter i mitt urval. Vad detta kan bero på 

är oklart men att det inte påverkat betyget står dock fast.  

Det verkar alltså som att det är viktigare för betyget att de kognitiva enheterna och 

grafstycken samarbetar. När de gör det ses det tydligt i de undersökta texterna att de lokala 

ledfamiljerna oftast fungerar som huvudtanke i styckena. Det framgår även att inledningarna 

till styckena oftast presenterar en ny ledfamilj eller återkommer till en redan presenterad. De 

fall där kognitiva enheter inte delats upp enligt styckeindelningarna har synts i Text 1 och 

Text 4, där Text 1 har delat en ledfamilj och där Text 4 inte har styckemarkerat ett byte av 

kognitiv enhet. Detta visar att det finns skillnader mellan lågbetygstexter och högbetygstexter 

när det kommer till att få grafstycken och kognitiva enheter att sammanfalla men för att dra 

några konkreta slutsatser om varje betyg skulle ett större urval behöva undersökas. Av de 

undersökningar som behandlats av sekundärlitteraturen bekräftas att elevtexter med högre 

betyg oftast har en grafstyckemarkering som sammanfaller med de kognitiva enheterna medan 

de elevtexter med lägre betyg har en något ojämn styckeindelning (Strömquist, 1987).  

Eftersom eleverna haft möjlighet att använda olika medium i sin framställning finns det 

anledning att diskutera ifall detta kan ha haft betydelse för resultatet. Det har nämnts att de 

dataskrivna texterna i snitt är längre än de handskrivna, vilket är ett klart tecken på att det har 

påverkat textlängden. Det blir alltså aktuellt att fundera över om styckelängden även 

påverkats. Det visar sig att dataskrivna texter även har längre stycken i snitt, vilket också visar 

att de har färre styckeindelningar. Att texterna blir längre kanske inte är så konstigt med tanke 

på att de blir mer lätthanterliga i en dator. Det går fortare att skriva och redigera och de har 

alltså där en fördel mot de handskrivna texterna. Att styckelängden däremot tycks ha 

påverkats är intressant men har inte ägnats någon större eftertanke här. Måhända kan det ligga 

till grund för en annan uppsats. Att det skulle finnas något samband mellan textbindning och 

medium har det inte hittats några belägg för men det kan såklart vara möjligt att en 

dataskriven text kan vara lättare att överblicka i skrivprocessen och möjligtvis kan ha hjälpt 

eleven skapa tydligare sammanhang. Detta är dock bara ett antagande från min sida och har 

inte haft någon plats i min analys. 
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8. Avslutning 

Undersökningen i den här uppsatsen tyder på att det finns vissa skillnader mellan betygen i 

förhållande till textbindning. Styckeindelningsprincipen har däremot visat sig ha mer 

skillnader i förhållande till medium än för betyg då det i handskrivna texter förekommer 

markering med indrag medan alla dataskrivna texter markerar med blankrad. Att grafstycken 

och kognitiva enheter däremot har ett bättre samarbete i texter med högre betyg har visat sig i 

resultatet.  

Mycket av det som tagits upp i den här uppsatsen kan ligga till grund för hur man skulle 

kunna undervisa elever i att styckemarkera korrekt, för som Strömquist (1987) framför det så 

har korrekt styckeindelning mycket att göra med mognad och var man befinner sig i sin 

hantering av texter, det vill säga om man läser och skriver mycket. Kan man lära ut till elever 

att styckeindelning inte bara existerar yttextuellt utan även innehållsmässigt finns det en god 

chans att eleven själv kan se de här kognitiva enheterna i sin texthantering. Att föra in 

ledfamiljerna i undervisningen kan dessutom klarlägga hur en fungerande textstruktur ser ut 

och hur man kan få dessa kognitiva enheter eller olika delar av texten att hänga ihop. 

Eftersom den röda tråden utgörs av de centrala ledfamiljerna behöver inte den röda tråden 

vara ett så pass abstrakt begrepp som det tycks vara enligt Östlundh-Stjärnegårdh (2002).  
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