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Sammandrag

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och efter vilka principer 

eleverna i skolår 9 indelar sina texter i stycken, och hur eleverna markerar nytt stycke. 

Vidare studeras om det föreligger några skillnader eller likheter i kön vid styckeindelning 

och styckemarkering. Även styckeindelningen i förhållande till textens betyg studeras.

Materialet består av 24 berättande elevtexter från det nationella provet för svenska i 

skolår 9, vårterminen 2004. Vid analysen av elevtexterna undersöks hur många stycken 

texten består av, vilken styckemarkering eleven använder, och vilka dispositionsprinciper, 

teman, referensbindningar och konnektivbindningar som finns och hur de relaterar till 

styckeindelningen. 

Resultaten visar att det enbart finns en ostyckad text i min studie, och jämförelser med 

tidigare studier tyder på att eleverna generellt sett blivit bättre på styckeindelning. Antalet 

stycken i texterna varierar och kan relateras till textlängd. Teman, referensbindningar och 

konnektivbindningar påverkar styckeindelningen i några texter. Eleverna tycks ha 

bristande kunskaper om styckemarkeringsteknik, eftersom de flesta styckena i texterna är 

hybridstycken. Den näst vanligaste styckemarkeringen är blankrad och därefter följer 

indrag. Hybridstycken förekommer i större utsträckning i flickornas texter, medan blankrad 

däremot är vanligare i pojkarnas texter. Endast en elev är konsekvent i sina 

styckemarkeringar, men denna elev använder en felaktig styckemarkeringsteknik. Studien 

visar att styckeindelningen inte entydigt påverkar textens betyg. 
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1 Inledning

Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen deltog jag i svenskunder-

visningen i skolår 9. Jag fick då bl.a. vara med när eleverna skrev olika typer av uppsatser. 

Jag lade då märke till att många elever inte styckeindelade sina texter och att vissa verkade 

tycka att det var svårt att styckeindela. De visste inte när de skulle styckeindela och ibland 

inte heller hur de skulle markera nytt stycke. Därför vill jag studera just styckeindelning 

och styckemarkering lite närmre.

Styckeindelningen är viktig för hur man uppfattar en text. Som läsare tar man hjälp av 

styckeindelningen för att förstå hur textens olika delar hänger samman. I Svenska 

skrivregler påpekas att ”en text med alltför långa stycken kan bli tung att läsa”, men också 

att ”en text med alltför många och korta stycken kan upplevas som ryckig och osamman-

hängande” (2000:18). Vad som utgör ett stycke beror på vilken typ av text man skriver, 

och det är ofta möjligt att dela texten på olika sätt (Svenska skrivregler 2000:18). Detta 

visar att det inte är så enkelt att på ett entydigt sätt tala om för eleverna när de ska 

styckeindela.

Svenska skrivregler förklarar att ”sådant som hör nära ihop förs till samma stycke; med 

nytt stycke visas att det kommer något nytt” (2000:18). Siv Strömquist skriver i Skrivboken

att man med nytt stycke anger att det kommer en ny tanke (2000:108). Hon menar att man 

bör ha nytt stycke då man börjar behandla något nytt, dvs. att ”ny tid, nytt rum, nya 

personer, nya aspekter, nya argument etc. kräver markering av nytt stycke” (Strömquist 

2000:108). Förklarat på ovanstående vis ter det sig relativt självklart när man ska stycke-

indela, men i praktiken är det oftast inte så enkelt.

Catharina Nyström menar att många elevtexter saknar styckeindelning, och detta kan 

bero på att det inte är särskilt lätt att indela texter i stycken (Nyström 2001:138). ”Ett stick-

prov i läroböcker i svenska för gymnasieskolan visar att principer för styckeindelning är en 

fråga som sällan berörs” skriver Nyström (2001:132). Läroböckerna fokuserar istället på 

styckemarkering (Nyström 2001:132). På den skola där jag hade den verksamhetsförlagda 

delen av lärarutbildningen användes ingen lärobok i svenska. Svenskläraren hade vid de 

tillfällen jag vistades där heller ingen genomgång av styckeindelning och styckemarkering 

med eleverna, vilket kanske indikerar att detta är ett åsidosatt område i undervisningen. 
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1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och efter vilka principer

eleverna i skolår 9 indelar sina texter i stycken samt hur detta påverkar makrostrukturen i

texterna. För att uppfylla syftet kommer jag också att i någon mån beröra disposition och 

textbindning. Jag kommer även att studera hur de markerar nytt stycke. Dessutom kommer 

jag att studera om det föreligger några likheter eller skillnader mellan flickors och pojkars 

styckeindelning och styckemarkering. Jag kommer även att undersöka om stycke-

indelningen har något samband med textens betyg.

1.2 Disposition 

Inledningsvis kommer jag att kortfattat beskriva några tidigare studier baserade på 

elevtexter. Därefter redogör jag för de begrepp jag använder vid analysen. Sedan beskriver 

jag det material denna undersökning grundar sig på och vilken metod jag använder i 

analysarbetet. Jag redogör därefter i kapitel fyra för resultatet av min undersökning. Slut-

ligen rundas uppsatsen av med en sammanfattande diskussion och en sammanfattning.

2 Teoretisk bakgrund

I detta kapitel kommer jag först att kortfattat redogöra för några tidigare studier av elevers 

skrivande. Dessa studier kommer jag sedan att anknyta till och jämföra mina resultat med i 

kapitel 4 och 5. Sedan följer en redogörelse för de begrepp jag använder vid analysen.

2.1 Tidigare forskning

Helena Olevard (2002) studerar elevernas skrivförmåga i ett tidsperspektiv.  Olevard utgår 

från 400 texter varav hälften är skrivna 1987 och hälften 1996. Texterna är uppsatsdelen i 

standardprovet för skolår 9. Temat för standardprovet är detsamma båda åren, nämligen 

Ung i dag. I studien undersöker Olevard bl.a. textlängd, meningslängd, stavning och 

styckeindelning. Denna studie visar exempelvis att eleverna generellt sett blivit bättre på 
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att indela sina texter i stycken, även om många av eleverna markerar stycken på felaktigt 

sätt. Det framkommer även att flickorna i större utsträckning styckeindelar sina texter än 

vad pojkarna gör (2002:96 f.).

Siv Strömquist redovisar i Styckevis och helt (1987) en kartläggning av skolelevers bruk 

av grafiskt markerade stycken. Hennes undersökning är baserad på 216 elevtexter som är 

skrivna av både högstadie- och gymnasieelever under slutet av 1970-talet. Hälften av elev-

texterna i Strömquists studie är berättande och hälften är diskursiva. I sin studie undersöker 

Strömquist styckemarkering i förhållande till texttyp, uppsatslängd, kön, årskurs och betyg. 

Hon studerar även styckestrukturen i de diskursiva elevtexterna och styckelängd. 

Strömquists undersökning visar bl.a. att eleverna är mer benägna att styckeindela sina 

texter när de skriver diskursivt än när de skriver berättande (1987:120). Studien visar även 

att det verkar finnas ”en större osäkerhet beträffande styckeindelningskonventionen för 

pojkarnas del” (1987:125). Det framgår också att elevens ålder påverkar styckeindel-

ningen; äldre elever tenderar att styckeindela sina texter i allt större utsträckning än yngre 

(Strömquist 1987:129). Strömquist poängterar dock att ”eleverna inom de olika års-

kurserna tenderar att vara mer benägna att grafstyckeindela sina uppsatser om dessa är för-

hållandevis längre” (1987:131)1. Studien visar även att det finns ett samband mellan

styckemarkeringsförmåga och textens betyg. Strömquist menar att svensklärare beaktar 

styckeindelning vid bedömning av elevtexter, men hon påpekar även att man inte kan 

bortse från att uppsatslängd också spelar en stor roll vid bedömningen (1987:136 f.).

Catharina Nyströms undersökning, som redovisas i Gymnasisters skrivande (2000), 

gjordes under 1990-talet. Den baseras på texter producerade av gymnasieelever och 

intervjuer med en del elever. Nyström undersöker bl.a. genre och referensbindning. 

Studien visar exempelvis att de vanligaste genrerna i skolan är berättelse, bokrecension, 

utredande uppsats och faktaskrivande (Nyström 2000:231). I hennes studie av referens-

bindning framkommer det att identitetsbindning och pronominalisering är vanligast 

(Nyström 2000:211). Hon menar ”att ett fåtal bindningstyper, såsom identitet och 

pronominalisering, starkt dominerar i en referensbindningsanalys förmodligen är ett 

                                                
1 Siv Strömquist använder termerna grafstycke och grafstyckeindelning för att beteckna grafiskt markerade 
stycken på yttextnivå (1987:17 f.).
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allmängiltigt resultat som har sin förklaring i de möjligheter till referensbindning som 

språket tillhandahåller” (Nyström 2000:213). 

Nyström berör även styckeindelning i sin studie och hon konstaterar att ”ett genom-

gående mönster i materialet är att den grafiska styckemarkeringen inte stöder den 

innehållsliga strukturen i texterna” (2000:204). Hon menar även att den uteblivna stycke-

indelningen inte enbart är ”ett grafiskt problem utan har att göra med den övergripande 

struktureringen av texten” (Nyström 2000:204). Vidare påpekar Nyström att många av 

texterna i hennes studie saknar styckeindelning, men ett stickprov bland de texter som är 

styckeindelade visar på att ”samspelet mellan referensbindning och styckeindelning är 

starkt” (2000:229).

I boken Hur hänger det ihop? (2001) skriver Catharina Nyström återigen om stycke-

indelning och textbindning. Om referensbindning skriver Nyström här att ”referenterna 

bygger upp textens koherens, medan den lexikaliska representationen av dessa referenter 

bidrar till kohesionen” (2001:124). Hon menar att ”ledfamiljernas utsträckning i texten kan 

tänkas vara en sådan textuell faktor som framhävs grafiskt genom styckeindelningen” 

(2001:124). Nyström skriver att de centrala ledfamiljerna är mycket väsentliga för textens 

sammanhang. Andra referenter förekommer endast vid några tillfällen och dessa bildar 

tematiska ledfamiljer, vilka ”kan antas ha starkt samband med styckeindelningen” 

(Nyström 2001:124).   

Eva Östlund-Stjärnegårdhs studie, som redovisas i Godkänd i svenska? (2002), baseras 

på 60 elevtexter som är skrivna 1997. Texterna är en del av det nationella provet i svenska 

för gymnasiet och komvux. I texterna studerar Östlund-Stjärnegårdh bl.a. textlängd, 

meningar, makrosyntagmer och ord. Vidare undersöker hon textbindning, styckeindelning 

och meningsbyggnad.

I Östlund-Stjärnegårdhs enkät till gymnasielärare i svenska framkommer det att de fem 

viktigaste kriterierna vid bedömning av elevtexter är: helhetsbedömning, relevant innehåll, 

hur eleven följt instruktionen, röd tråd och meningsbyggnad (2002:51). Enligt denna lärar-

enkät är styckeindelning ”inte ett högt prioriterat kriterium vid bedömning” av elevtexter 

(Östlund-Stjärnegårdh 2002:128). Östlund-Stjärnegårdh påpekar att bedömarna i vissa fall 

kommenterar bristfällig eller utebliven styckeindelning, men det finns sällan några 

kommentarer om väl fungerande styckeindelning och styckemarkering (2002:128).
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Intressant att kommentera är även att Östlund-Stjärnegårdh har manipulerat styckeindel-

ning och styckemarkering i två texter (2002:171). Innan manipulationen gjordes hade 

texterna bedömts av tre lärare. Den ena texten hade fått tre IG och den andra texten två G-

och ett IG. När de manipulerade texterna sedan bedömdes fick den första texten istället två 

G- och ett IG, medan den andra fick två G- och ett G. Båda texterna fick således bättre 

betyg då styckeindelning och styckemarkering förbättrats. Östlund-Stjärnegårdh drar 

därmed slutsatsen att ”en godkänd text har tydligare styckeindelning och mer korrekt 

styckemarkering än en icke godkänd” (2002:173). Hon menar att ”textstrukturen, i det här 

fallet styckeindelningen, spelar en större roll än vad lärarenkäten visar” (2002:173). 

2.2 Begrepp

I detta kapitel beskrivs termerna som jag använder vid analysen. Inledningsvis redogör jag 

för olika styckemarkeringstekniker. Därefter beskrivs dispositionsprincip, referensbindning 

och konnektivbindning.

2.2.1 Styckemarkering

I Svenska skrivregler förklaras att nytt stycke antingen markeras med indrag eller med 

blankrad (2000:20). Vid indrag ”börjar det första ordet en bit in på ny rad” och vid 

blankrad ”lämnar man en hel tom rad omedelbart före det nya stycket” (Svenska 

skrivregler 2000:20 f.).  I elevtexter förekommer ofta den s.k. hybridformen. Det innebär 

att det nya stycket endast markeras med ny rad utan att det föregås av blankrad (Strömquist 

1987:22 f.). Olevard menar att det även finns andra varianter av styckeindelning i 

elevtexter. Eleverna använder t.ex. ibland både indrag och blankrad, så att det blir en 

dubbel markering av nytt stycke. Vid rubriker har eleverna bara ibland blankrad före 

rubriken (Olevard 2002:96 f.). Sammanfattningsvis utgår Olevard från tre korrekta 

varianter av styckemarkering: ”blankrad, indrag och rubrik som föregås av blankrad” och 

tre felaktiga varianter: ”hybrid, blankrad+indrag och rubrik som inte föregås av blankrad” 

(2002:97).
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2.2.2 Dispositionsprincip

De dispositionsprinciper jag utgår ifrån i analysen finns presenterade i Hellspongs och 

Ledins Vägar genom texten (1997:98 ff.), och i tabell 1 nedan följer en sammanställning av 

dem.

Tabell 1: Olika dispositionsprinciper
Dispositionsprinciper

Tidsdisposition Rak kronologi

Omvänd kronologi

Komplex kronologi

Rumsdisposition

Orsaksdisposition

Jämförelsedisposition

Temadisposition Additiv

Specificerande

Generaliserande

Emfatisk

Tidsdisposition innebär att något beskrivs i en tidsdimension. Detta kan ske antingen i rak 

kronologi då textens tid är densamma som skeendets tid eller i omvänd kronologi då texten 

rör sig bakåt i händelseförloppet. Om man däremot hoppar fram och tillbaka i tiden rör det 

sig om en komplex kronologi. En annan dispositionsvariant är rumsdisposition då 

handlingen koncentreras till olika platser. Då man skriver om olika saker som påverkar 

varandra på olika sätt rör det sig om en orsaksdisposition. I texter där man skriver om saker 

som liknar varandra eller skiljer sig åt har man en jämförelsedisposition. Då man beskriver 

ett ämne ur olika aspekter har man en temadisposition. En temadisposition kan vara 

additiv, dvs. att den räknar upp olika aspekter av ämnet. En specificerande temadisposition 

utgår från något övergripande till något specifikt. Då temadispositionen istället går från det 

specifika till något generellt är den generaliserande. En emfatisk temadisposition ordnar 

sina delar efter dess betydelse, vanligen med det viktigaste först  
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2.2.3 Referensbindning

En text innehåller en mängd referenter och ”att de återkommer är viktigt för textens 

sammanhang och ett typexempel på referensbindning” (Hellspong & Ledin 1997:81). Vid 

analysen av referensbindning utgår jag återigen från Hellspongs och Ledins modell 

(1997:80 ff.).

Referenterna utgörs vanligen av nominalfraser. En ledfamilj består av referenter som är 

bundna till varandra, och de olika delarna i ledfamiljen kallas sambandsled. Det finns tre 

huvudgrupper för referensbindning nämligen identitet, delidentitet och association. 

Om en referent omnämns flera gånger handlar det om identitetsbindning. Det kan då 

antingen röra sig om en identisk upprepning eller en modifierad upprepning, dvs. att endast 

en del av det språkliga uttrycket återkommer. Om en referent exempelvis först omnämns 

med presidenten George Bush och därefter enbart omnämns med Bush, så är det en 

modifierad upprepning. Man kan också byta ut den språkliga formen för referenten genom 

att istället använda ett pronomen; detta kallas pronominalisering. Ett annat alternativ är att 

använda olika benämningar på samma sak och detta kallas varierad upprepning. Ett 

exempel på detta är att man på inom sjukvården ibland använder ordet läkare och ibland 

doktor. Om en referent endast delvis kommer tillbaka rör det sig om delidentitet. Om man 

exempelvis först skriver om seriefigurer i allmänhet och därefter om Kalle Anka, så 

handlar det om delidentitet. 

Om sambandsleden har en associativ bindning, så bygger förhållandet mellan 

referenterna på ett allmänt samband. Exempelvis är ”relationen mellan t.ex. ’inflation’, 

’matpriser’ och ’julhandel’ inte självklar, men många läsare skulle lekande lätt kunna finna 

en – t.ex. orsakskedjan hög inflation ger höga matpriser ger liten julhandel” (Hellspong & 

Ledin 1997:84).

2.2.4 Konnektivbindning

En ”språklig markör för två meningars logiska samband” kallas en konnektiv och 

sambandet kallas konnektivbindning (Hellspong & Ledin 1997:88). Det finns fyra olika 

huvudgrupper av konnektivbindning: additiv, temporal, adversativ och kausal. ”Additiv 

innebär tillägg, temporal handlar om tid, adversativ rör motsats och kausal syftar på orsak” 

(Hellspong & Ledin 1997:88). Konnektiverna är oftast adverb, konjunktioner eller 



13

subjunktioner. I tabell 2 nedan återges Hellspongs och Ledins sammanställning av 

konnektiver (1997:89).

Tabell 2: Konnektiver: huvudgrupper och undergrupper
Huvudgrupper och undergrupper Exempel på konnektiver

Additiv

   Ordning

   Alternativ

   Specificering

   Omformulering

   Spatial (rumslig)

och, dessutom

för det första, dels

eller

t.ex., bl.a.

med andra ord, snarare

där

Temporal när, då

Adversativ

   Koncessiv (medgivande)

men, dock

trots att, ändå

Kausal

   Konsekutiv (konsekvens)

   Konditional (villkor)

   Final (avsikt)

eftersom, därför

följaktligen, så att

om

för att

Vid analysen av konnektivbindningen använder jag även Siv Strömquists sammanställning 

med exempel på olika sammanhangssignaler (2000:96).

3 Material och metod

Nedan beskriver jag först materialet, som min undersökning grundas på, och därefter 

beskrivs vad och hur jag har analyserat.

3.1 Material

Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen var jag på högstadiet på en 

landsortskola i Småland. De 24 texterna, som jag baserar min undersökning på, är skrivna 
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av elever i skolår 9 på denna skola: 11 av flickor och 13 av pojkar. Materialet utgörs av 

uppsatsdelen i det nationella provet för svenska i skolår 9, som skrevs under vårterminen 

2004. Temat för det nationella provet denna termin var Drömmar. Eleverna hade 160 

minuter på sig att skriva uppsatsen. De hade således ingen möjlighet att bearbeta den med 

hjälp av processkrivande.

De 24 texterna i min studie är berättande texter. Några texter är typiska berättelser, 

medan andra innehåller en del utredande inslag. Elevtexterna är av mycket varierande 

längd. Den kortaste uppsatsen innehåller 308 ord och den längsta 2 939 ord. Den genom-

snittliga textlängden är 707 ord. I bilaga 1 finns en sammanställning över alla elevtexterna 

och i denna framkommer textlängd, antal stycken och textens betyg. Av de 24 texterna har 

tre tilldelats betyget Icke godkänd, IG, tre betyget Väl godkänd, VG, och tre betyget 

Mycket väl godkänd, MVG. De resterande 15 texterna har fått betyget Godkänd, G.   

Skolans och elevernas namn nämns inte eftersom de garanterades anonymitet. Eleverna 

omtalas dock med fingerade namn för att kunna klargöra eventuella skillnader mellan 

flickor och pojkar.

Det bör poängteras att 20 av de 24 texterna i min analys är handskrivna texter. De 

resterande fyra texterna är dataskrivna, och de är producerade av elever med läs- och skriv-

svårigheter.

3.2 Metod

Vid analysen av styckeindelning undersöker jag om eleven har indelat sin text i stycken, 

vilken typ av styckemarkering eleven har använt och hur många stycken texten består av. 

När jag undersöker vilken styckemarkeringsteknik eleven använder, utgår jag fem av 

Olevards sex varianter av styckemarkering, nämligen blankrad, indrag, rubrik, hybrid och 

blankrad+indrag. I min undersökning förekommer inga rubriker som inte föregås av 

blankrad, och därför väljer jag att utelämna denna variant. Däremot kallar jag en sjätte 

variant för annat, och denna kategori innehåller några elevers egna varianter av 

styckemarkering, vilka beskrivs i kapitel 4.3.2.

Jag undersöker även efter vilka principer eleven indelar sin text i stycken. Detta gör jag 

genom att se om styckeindelningen samspelar med de dispositionsprinciper som jag antar 
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att eleven tillämpar. Jag undersöker således om det finns någon övergripande dispositions-

princip, och om det är så att dispositionen påverkar styckeindelningen genom att t.ex. en 

viss dispositionsprincip används i ett visst stycke. 

För att försöka komma fram till varför eleven indelar sin text i stycken undersöker jag 

även textbindning, dvs. referensbindning och konnektivbindning. Vid analysen av referens-

bindningen fokuserar jag på de dominerande ledfamiljerna, men jag undersöker även om 

vissa ledfamiljer bara finns i vissa stycken och om detta därmed påverkar 

styckeindelningen. I samband med referensbindningen berörs även textens makrotema och 

dess mikroteman, dvs. textens huvudämne och dess underämnen (Hellspong & Ledin 

1997:118), eftersom dessa påverkar styckeindelningen.

I analysen av konnektivbindningen undersöker jag endast explicita konnektivbindningar 

och studerar om konnetivbindningen påverkar styckeindelningen och textens logiska 

struktur.      

Vid analysen av hur styckeindelningen och styckemarkeringen förhåller sig till textens 

betyg undersöker jag om texterna i de olika betygsgrupperna är indelade i stycken, och om 

styckemarkeringstekniken är korrekt och används konsekvent. Jag studerar även om 

dispositionsprincip, referensbindning och konnektivbindning påverkar styckeindelningen i 

större utsträckning i texter med höga betyg än i texter med låga betyg.

3.3 Metod- och materialkritik

I min undersökning studerar jag bara en texttyp, nämligen berättande texter. Dessutom 

baseras studien endast på 24 elevtexter, dvs. att materialet är begränsat, men jag ser detta 

arbete som en fallstudie. Trots detta liknar några av resultaten sådana som erhållits i större 

undersökningar, vilket antyder att de möjligen i viss mån kan generaliseras. 

Det bör även poängteras att 20 av de 24 texterna i min analys är handskrivna texter och i 

vissa fall är de kopior som jag arbetat med mycket ljusa och texten otydlig, vilket då och 

då vållar tolkningsproblem.

Eftersom jag vid analysen av dispositionsprinciper inte haft möjlighet att tala med 

eleverna om de har tänkt på dispositionen då de skrev uppsatserna, så kan jag endast utgå 

från deras texter och utifrån hur dessa är strukturerade.
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Vid analysen av textbindningen i elevtexterna berörs inte implicita bindningar, vilket 

kan leda till att jag missar en del i beskrivningen av textbindningarna och deras beroende 

av styckeindelningen.

Det bör även påpekas att jag i några exempel har manipulerat styckeindelningen i 

elevtexterna; i övrigt är styckeindelningen i texterna autentisk. Manipulation av 

styckeindelningen förekommer i textutdragen ur Beatas text i kapitel 4.2.2 och 4.2.3 för att 

visa att texten hade blivit tydligare och överskådligare om den hade styckeindelats. I bilaga 

8 har jag manipulerat styckeindelningen i Alex text för att visa på skillnaderna gentemot 

den autentiska styckeindelningen, som återfinns i bilaga 7. Manipulationerna görs således 

inte i ett normativt syfte, utan enbart för att visa att styckeindelning, i de flesta fall, gör 

texterna tydligare.   

4 Resultat

Resultaten av min undersökning av styckeindelning, textbindning och styckemarkering 

redovisas i detta kapitel.

4.1 Styckeindelning i elevtexterna

Nedan redogör jag för styckeindelningen i elevtexterna. Först klargörs om texterna är in-

delade i stycken. Därefter följer en jämförelse av styckeindelningen i flickors och pojkars 

texter. 

4.1.1 Styckade och ostyckade texter

Antalet stycken i elevtexterna är mycket varierande och kan relateras till textlängd, vilket 

framgår av sammanställningen i bilaga 1. I tabell 3 nedan åskådliggörs variationen i 

elevernas styckeindelning och den genomsnittliga textlängden. 
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Tabell 3: Antal och andel texter som består av ett, två eller 
flera stycken samt genomsnittlig textlängd
Antal stycken Antal Procent Genomsnittlig

textlängd

Ett stycke 1 4,2 388

Två stycken — — —

Flera stycken 23 95,8 721

I min undersökning finns en text som är skriven utan styckeindelning. Den är skriven av 

Alex och är i förhållande till de andra texterna relativt kort, eftersom den endast består av 

388 ord. De övriga 23 texterna består av mellan 5 och 96 stycken, och den genomsnittliga 

längden för dessa texter är 721 ord. Det bör dock påpekas att Åsas text, dvs. den text som 

är indelad i 96 stycken, består av 2 939 ord, vilket innebär att den är mycket lång i 

jämförelse med de övriga texterna. Den genomsnittliga textlängden i min studie är 707 ord. 

Strömquist påpekar att ”uppsatsens längd tycks ha betydelse för styckeindelningen så till 

vida att om man är medveten om styckeindelningens funktion som grafiskt hjälpmedel 

eller tecken, så tenderar man att använda detta tecken oftare om framställningen blir av en 

viss längd” (Strömquist 1987:120). Detta är tydligt i de två uppsatserna som nyss omtalats. 

Den ena är kort och består bara av ett stycke, och den andra är mycket lång och består av 

hela 96 stycken.

I min studie, som är från 2004, är 4,2 % av texterna skrivna utan styckeindelning, vilket 

går att jämföra med Olevards resultat från 1996. Olevards studie visar att 11 % av texterna 

är skrivna utan styckeindelning 1987, medan motsvarande siffra år 1996 är 4 % (Olevard 

2002:96). I Strömquists undersökning framkommer det att 33,3 % av texterna är skrivna 

utan styckeindelning (Strömquist 1987:115)2. 

I min undersökning består 95,8 % av texterna av flera stycken, vilket är jämförbart med 

resultatet i Olevards undersökning av elevtexter skrivna 1996, där 90 % av texterna består 

av flera stycken (Olevard 2002:96). I Olevards studie framkommer det vid en jämförelse 

av texterna från 1987 och 1996 att eleverna 1996 har bättre kunskap om styckeindelning, 
                                                
2 Strömquist indelar texterna i sin undersökning i två texttyper: berättande och diskursiva (Strömquist 
1987:111). Eftersom texterna i min studie är berättande texter, så jämför jag mina värden endast med värdena 
för de berättande texterna i Strömquists undersökning.
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eftersom fler av dem indelar sina texter i flera stycken. I texterna från 1987 består 

nämligen bara 80 % av texterna av flera stycken (Olevard 2002:96). Det faktum att 

eleverna generellt sett blivit bättre på styckeindelning understryks ytterligare av 

Strömquists resultat. Texterna i hennes undersökning är skrivna under 1970-talet 

(Strömquist 1987:110), och i hennes  undersökning är endast 57,4 % av texterna indelade i 

flera stycken (Strömquist 1987:115). 

4.1.2 Jämförelse av styckeindelningen i flickors och pojkars texter

Vid en jämförelse av styckeindelningen i flickors och pojkars texter framgår det att alla 

flickorna har indelat sina texter i flera stycken. Av pojkarna har också alla utom Alex 

styckeindelat sina texter. Det innebär således att eleverna generellt sett har god kännedom 

om styckeindelning, och att det inte föreligger några större skillnader mellan flickor och 

pojkar. I min undersökning har mer än 90 % av pojkarna och alla flickorna indelat sina 

texter i flera stycken, vilket framkommer i tabell 4 nedan. 

   

Tabell 4: Andel texter som består av ett, två eller flera stycken
Antal stycken Flickor Pojkar

Ett stycke — 7,7

Två stycken — —

Flera stycken 100 92,3

I min studie framkommer det, liksom i Olevards studie, att flickorna styckeindelar sina 

texter i större utsträckning än vad pojkarna gör. I texterna från 1996 är 96 % av flickornas 

texter indelade i flera stycken, medan motsvarande siffra för pojkarna är 84 % (Olevard 

2002:96). Även i Strömquist studie finns det en markant skillnad i styckeindelningen i 

flickors och pojkars texter. Endast knappt hälften av pojkarna har nämligen delat sina 

texter i flera stycken. Av flickorna har däremot 70,4 % indelat sina texter i flera stycken 

(Strömquist 1987:125). 
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4.2 Styckeindelning och makrostruktur

I detta kapitel ges inledningsvis resultat från analysen av dispositionsprinciperna. Därefter 

redogör jag för om det tycks vara så att referensbindning och konnektivbindning påverkar 

styckeindelningen i elevtexterna. För att detta kapitel inte ska bli alltför omfattande och 

upprepande, kommer jag att göra en generell resultatbeskrivning med några detalj-

beskrivningar av belysande textexempel. 

4.2.1 Dispositionsprincip 

I tabell 5 nedan framgår att merparten av elevtexterna tycks ha en övergripande tematisk 

disposition, medan de resterande åtta tycks vara skrivna utifrån kronologiprincipen. Tre av 

texterna har tidsdisposition med rak kronologi, medan de resterande fem har komplex 

kronologi. Det förekommer dock inslag av andra dispositionsprinciper i alla texterna, 

vilket exemplifieras i Ingelas text nedan.

Tabell 5: Övergripande dispositionsprinciper i elevtexterna
Övergripande dispositionsprincip Antal elevtexter

Tidsdisposition 8

Rumsdisposition —

Orsaksdisposition —

Jämförelsedisposition —

Temadisposition 16

Ingelas text Drömmar om en bättre värld är en välskriven text med betyget MVG, som 

finns bifogad i bilaga 2. Den övergripande dispositionen tycks vara en temadisposition 

med huvudtemat en bättre värld. Texten är väl strukturerad och har en oftast tydlig stycke-

indelning, men det finns även exempel på mindre tillfredsställande styckeindelning. 

Nedanstående textavsnitt består av tre stycken; det första är markerat med blankrad, medan 

de andra två är hybridstycken.
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Jag Ingela Isaksson är inte riktigt som alla andra nionde klassare3.
Det tilltalar inte mig att shoppa kläder eller lyssna på Britney Spears.
Jag vill förändra världen och då till något bättre. Medan ”vanliga” ungdommar drömmer om att bli 
lika stora som Madonna och Brad Pitt drömmer jag om att bli en lika stor människorättskämpe som 
Martin Luther King.

Ovanstående textavsnitt hade varit tydligare om allt hade utgjort ett stycke, och i ett sådant 

stycke skulle man då kunna se en jämförelsedisposition. Det går således att skönja inslag 

av andra dispositionsprinciper inom vissa stycken, men det tycks inte påverka stycke-

indelningen, vilket dels framgår i ovanstående textparti, dels i nedanstående exempel, som 

har inslag av såväl tidsdisposition som orsaksdisposition, men som ändå endast utgör ett 

stycke:

Ofta går jag runt som på moln i drömmarnas land och tänker på hur allt kunde vara. Det där med att 
leva i nuet har liksom aldrig funnits för mig. Jag tänker på hur det kunde vara om inte den stora
makthavaren Adolf Hitler kommit till makten och arbetat hårt för att förinta den judiska rasen eller 
om George Bush aldrig blivit president i USA och då aldrig gått in i Irak med sin armé. Hur hade det 
varit då?

Hellspong och Ledin skriver att det i de flesta fall används flera dispositionsprinciper i 

samma text, men ”en viss dispositionstyp kan också ingå i en annan – olika sätt att ordna 

textens delar kan gälla för olika nivåer av den” (1997:100). I så fall kan man i ovanstående 

stycke anta att det finns en överordnad orsaksdisposition och en underordnad tidsdisposi-

tion, men man skulle kanske även kunna finna argument för att det förhåller sig precis 

tvärtom. Detta visar på svårigheterna att se om dispositionen har ett samband med stycke-

indelningen.     

4.2.2 Teman och referensbindning 

För alla elevtexterna gäller generellt att de har huvudpersonen eller makrotemat 

dröm/drömmar som de dominerande ledfamiljerna. I texterna finns även olika mikrotema 

och dessa bildar s.k. tematiska ledfamiljer (Nyström 2001:124), som i vissa fall endast 

förekommer i ett stycke och i andra fall återkommer i flera stycken. Just de tematiska led-

familjerna tycks påverka styckeindelningen (Nyström 2001:124), och för att visa exempel 

                                                
3 Jag återger texten precis så som den är i uppsatsen. Därför korrigerar jag inte stavfel och teckenfel i 
materialet.
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ur min studie kommer jag nedan att diskutera Stinas och Beatas texter. Stinas text har till-

delats betyget VG och Beatas IG.

I Stinas och Beatas texter är den dominerande ledfamiljen huvudpersonen som utgör en 

identitetsbindning, vilken domineras av pronominalisering. Ordet jag är mycket frekvent i 

båda texterna, vilket tydliggörs i bilaga 3 och 4, där jag har markerat den ledfamilj som 

huvudpersonen utgör med fet stil.

Makrotemat i båda texterna är drömmar. I Stinas text är bindningarna i denna ledfamilj 

täta, eftersom dröm finns i nästan alla styckena antingen som nominalfras eller som 

verbfras. För att tydliggöra detta har jag kursiverat sambandsleden i denna ledfamilj i 

bilaga 3. Anledningen till att ledfamiljen dröm inte är lika dominerande i Beatas text är att 

den inte alls förekommer i dialogen, men å andra sidan utspelar sig en av Beatas drömmar i 

dialogen, så makrotemat behandlas istället på det sättet. Ledfamiljen dröm är markerad 

med kursiv stil i Beatas text i bilaga 4.  

Stinas text har en väl fungerande styckeindelning och makrotemat är tydligt genom hela 

texten, och det går att skönja att mikrotemana och således de tematiska ledfamiljerna 

påverkar styckeindelningen. För att klargöra detta återger jag nedan textens första del, och 

i denna återfinns mikrotemana arkeolog, program och utbildning. De tre viktigaste 

tematiska ledfamiljerna är markerade; arkeolog med fet stil, program med kursiv stil och 

utbildning är understruken. Makrotemat drömmar är markerat med klamrar i exemplet 

nedan.

Vad är egentligen [en dröm]? Är [det någonting vi upplever om nätterna i vår djupaste sömn, som vi 
sedan bara minns styckvis av]? Eller är [det vår egna vilja och fantasi om vårt framtida liv]? Är [en 
dröm något om som man vill men egentligen inte vågar]?

För mig är [drömmar] något mycket viktigt, eftersom att jag [drömmer] varje dag och varje natt. 
[Mina drömmar] har förändrats  mycket under mina nästan 16 långa år.
När jag var liten, ungefär en 6-7 år, ville jag inget hellre än att bli arkeolog. [Mina drömmar] 
påverkades av min då stora idol Bo Landin och hans naturprogram.
Jag var alltid ute i skogen och lekte i den åldern, och i mina lekar [drömde] jag om att jag hittade 
dinosaurioskelett .
[Min riktigt stora dröm då] var att få åka till Amerika för att göra utgrävningar och sedan få ett 
eget program, precis som Bo Landin.

I slutet på mellanstadiet ägnade jag ofta tid på kvällarna framför TVn. Jag tittade på alla möjliga 
program från dokumentärer till doku-såpor till långfilmer och film/musik galor m.m. Jag [drömde] 
nu om att få göra ett alldeles eget program, där jag skulle låta film och TV stjärnor tävla i 
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frågesport. Jag [drömde] också om hur jag ledde programmet tillsammans med Leslie Nielsen, som 
då var min favorit skådespelare.

När jag hade [de där drömmarna], tänkte jag aldrig på hur jag kunde påverka eller förverkliga [dem]. 
Gymnasieval och utbildning låg fortfarande så långt borta.

När högstadiet kom, slutade jag av någon konstig anledning, att [drömma]. Allting handlade då bara 
om nuet. Jag slutade också att studera TV-medians alla program och började i stället intressera mig 
av nya saker. Jag skaffade nya, äldre vänner och i det umgänget skulle man minsann inte [drömma] 
och fantisera om framtiden.

I det tredje stycket behandlas det första mikrotemat arkeolog, och den tematiska led-

familjen återfinns i de följande tre meningarna. Denna ledfamilj hålls samman av 

associativa bindningar. Genom association är det möjligt att finna ett samband mellan 

arkeolog, dinosaurioskelett och få åka till Amerika för att göra utgrävningar. Bo Landin

tycks också vara en del av denna ledfamilj, eftersom sammanhanget tyder på att han kan 

tänkas vara arkeolog, och på så vis kan även han kopplas till denna ledfamilj genom 

delidentitet. 

Den del av texten som behandlar mikrotemat arkeolog utgörs förvisso av hybridstycken, 

men det blir ändå tydligt att Stina vill hålla samman detta textparti, eftersom hon inleder 

nytt stycke med föregående blankrad då detta mikrotema är färdigbehandlat.

I det följande stycket behandlas mikrotemat program. Den tematiska ledfamiljen 

program domineras i detta textparti av identitetsbindning i form av modifierad upprepning, 

eftersom program återkommer i olika uttryck tre gånger. Genom association kan även TVn 

och Leslie Nielsen betraktas som en del av denna ledfamilj. Det bör påpekas att program 

även förekommer i stycket med mikrotemat arkeolog, men bindningen är inte så stark 

inom stycket utan pekar framåt i texten.

Det tredje mikrotemat utbildning följer i nästa stycke, som markeras genom föregående 

blankrad. Detta stycke är kort, men trots detta finns medlemmar av ledfamiljen på två 

ställen och återkommer i ett annat stycke senare i texten.

Med ovanstående resonemang i åtanke anser jag att det är tydligt att mikrotemana och 

de tematiska ledfamiljerna påverkar styckeindelningen i Stinas text. 

I Beatas text utgör det första stycket, som är långt, mer än hälften av texten. Texten 

inleds med detta stycke och följs sedan av dialog. Nedan återger jag det inledande text-

partiet i detta stycke:
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Mitt namn är Beata, jag är 17 år och bor i Ystad i Skåne. Jag går andra året på handelsprogrammet. 
När jag var liten bodde jag i Paris i Frankrike. Min högsta dröm var att flytta till Sverige. Jag hade 
varit här en gång och jag tyckte det var underbart. 2 år efter det hittade pappa ett jobb här i Ystad. Så 
det blev att vi flyttade hit och jag lärde mig språket rätt snabbt och älskar verkligen det här landet. 
Nu går jag på gymnasiet och jag har två stora drömmar. Den ena är att jag vill resa till Australien. 
min andra stora dröm är en kille som går i klassen över mig. Det finns bara en i hela världen som vet 
om den och det är min bästa kompis Anna. Den här killen är typ alla tjejers dröm så det kommer ju 
aldrig att bli jag och han för det finns ju många snyggare och populärare tjejer än mig. Men man kan 
ju alltid drömma.

I det ovanstående textpartiet kan tre mikroteman skönjas, nämligen presentation av 

huvudpersonen, drömmen om att flytta till Sverige och aktuella drömmar. Denna text hade 

blivit tydligare om man styckeindelat den efter att dessa tre teman avhandlades i olika 

stycken på följande vis:

Mitt namn är Beata, jag är 17 år och bor i Ystad i Skåne. Jag går andra året på handelsprogrammet.

När jag var liten bodde jag i Paris i Frankrike. Min högsta dröm var att flytta till Sverige. Jag hade 
varit här en gång och jag tyckte det var underbart. 2 år efter det hittade pappa ett jobb här i Ystad. Så 
det blev att vi flyttade hit och jag lärde mig språket rätt snabbt och älskar verkligen det här landet. 

Nu går jag på gymnasiet och jag har två stora drömmar. Den ena är att jag vill resa till Australien. 
min andra stora dröm är en kille som går i klassen över mig. Det finns bara en i hela världen som vet 
om den och det är min bästa kompis Anna. Den här killen är typ alla tjejers dröm så det kommer ju 
aldrig att bli jag och han för det finns ju många snyggare och populärare tjejer än mig. Men man kan 
ju alltid drömma.

Genom att styckeindela Beatas text på ovanstående sätt upplevs den inte lika kompakt, 

vilket gör den tydligare och också mer läsbar.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mikrotemana och de tematiska ledfamiljerna 

påverkar styckeindelningen i vissa elevtexter, och dessa texter har oftast höga betyg.  I de 

fall då styckeindelningen påverkas av bl.a. mikrotemana och de tematiska ledfamiljerna 

blir texterna tydligare och lättare att läsa, vilket exemplifieras ovan genom förslaget på 

alternativ styckeindelning i Beatas text.

4.2.3 Logisk struktur och konnektivbindning

Nyström menar att det är möjligt att finna ett samband mellan konnektivbindning och 

styckeindelning. Konnektiver inleder ibland stycken och ”på så sätt signaleras antingen ett 

nära samband mellan styckena, eller en ämnesväxling” (2001:129). Konnektiven blir alltså 

en explicit markör ”för att något nytt händer i texten och detta avhandlas i ett nytt stycke” 
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(Nyström 2001:129). I det fortsatta resonemanget om detta kommer jag återigen att utgå 

från Stinas och Beatas texter. 

I såväl Stinas som Beatas text är additiva och temporala konnektivbindningar vanligast, 

vilket även gäller de övriga texterna i min undersökning. I Stinas och Beatas texter i bilaga 

5 och 6 är de temporala konnektivbindningarna markerade med fet stil och de additiva med 

kursiv stil. I Stinas text är de temporala konnektivbindningarna tätare än i Beatas text, 

vilket kan bero på skillnader i texternas uppbyggnad. Beatas text består till stor del av 

dialog, men någon sådan förekommer inte alls i Stinas text. 

Tidsfraser och temporala bisatser inleder ofta stycken i Stinas text, och för att visa 

exempel på detta följer nedan ett utdrag ur texten, där jag markerat de temporala 

konnektivbindningarna med fet stil.

I slutet på mellanstadiet ägnade jag ofta tid på kvällarna framför TVn. Jag tittade på alla möjliga 
program från dokumentärer till doku-såpor till långfilmer och film/musik galor m.m. Jag drömde nu
om att få göra ett alldeles eget program, där jag skulle låta film och TV stjärnor tävla i frågesport. 
Jag drömde också om hur jag ledde programmet tillsammans med Leslie Nielsen, som då var min 
favorit skådespelare.

När jag hade de där drömmarna, tänkte jag aldrig på hur jag kunde påverka eller förverkliga dem.  
Gymnasieval och utbildning låg fortfarande så långt borta.

När högstadiet kom, slutade jag av någon konstig anledning, att drömma. Allting handlade då bara 
om nuet. Jag slutade också att studera TV-medians alla program och började i stället intressera mig 
av nya saker. Jag skaffade nya, äldre vänner och i det umgänget skulle man minsann inte drömma 
och fantisera om framtiden.

Det var en dyster tid de 20 första månaderna i högstadiet och jag mådde inte särskilt bra. Jag 
saknade mina gamla intressen och att kunna få fantisera och drömma.
Jag tror att den mörka tiden utan drömmar gav mig någon sorts erfarenhet eller energikick.

Det första stycket i ovanstående utdrag inleds av frasen i slutet på mellanstadiet, vilken 

visar en tidsprogression och i detta fall att det kommer något nytt i texten. I det föregående 

stycket berättade Stina nämligen om den dröm hon hade då hon var liten, och därefter går 

hon framåt i tiden och berättar om den dröm hon hade då hon gick på mellanstadiet. 

Stycket som sedan följer inleds av bisatsen när jag hade de där drömmarna, vilket visar på 

ett nära samband med de två ovanstående styckena, eftersom hon återknyter till de 

drömmar hon precis beskrivit. I stycket därefter sker ytterligare en tidsprogression, 

eftersom det inleds av bisatsen när högstadiet kom, vilket signalerar att Stina kommer att 

berätta något nytt, nämligen vad som skedde under högstadietiden. Det sista stycket i ovan-
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stående utdrag visar även det på ett nära samband med det föregående stycket, eftersom 

Stina fortsätter att berätta om högstadietiden.

I Stinas text går det således att finna ett samband mellan konnektivbindningen och 

styckeindelningen i de fall då det sker en tidsprogression och Stina börjar berätta om något 

nytt, vilket behandlas i nytt stycke. Detta gör Stinas text överskådlig och ger den en logisk 

struktur.

I Beatas text påverkar de temporala konnektivbindningarna inte textens styckeindelning, 

vilket framkommer i följande utdrag, där de temporala konnektivbindningarna är 

markerade med fet stil:

Mitt namn är Beata, jag är 17 år och bor i Ystad i Skåne. Jag går andra året på handelsprogrammet. 
När jag var liten bodde jag i Paris i Frankrike. Min högsta dröm var att flytta till Sverige. Jag hade 
varit här en gång och jag tyckte det var underbart. 2 år efter det hittade pappa ett jobb här i Ystad. 
Så det blev att vi flyttade hit och jag lärde mig språket rätt snabbt och älskar verkligen det här landet. 
Nu går jag på gymnasiet och jag har två stora drömmar. Den ena är att jag vill resa till Australien. 
min andra stora dröm är en kille som går i klassen över mig. Det finns bara en i hela världen som vet 
om den och det är min bästa kompis Anna. Den här killen är typ alla tjejers dröm så det kommer ju 
aldrig att bli jag och han för det finns ju många snyggare och populärare tjejer än mig. Men man kan 
ju alltid drömma.

Om detta utdrag hade styckeindelats med de temporala konnektivbindningarna i åtanke, så 

hade det kunnat se ut på följande vis:

Mitt namn är Beata, jag är 17 år och bor i Ystad i Skåne. Jag går andra året på handelsprogrammet. 

När jag var liten bodde jag i Paris i Frankrike. Min högsta dröm var att flytta till Sverige. Jag hade 
varit här en gång och jag tyckte det var underbart. 2 år efter det hittade pappa ett jobb här i Ystad. 
Så det blev att vi flyttade hit och jag lärde mig språket rätt snabbt och älskar verkligen det här landet. 

Nu går jag på gymnasiet och jag har två stora drömmar. Den ena är att jag vill resa till Australien. 
min andra stora dröm är en kille som går i klassen över mig. Det finns bara en i hela världen som vet 
om den och det är min bästa kompis Anna. Den här killen är typ alla tjejers dröm så det kommer ju 
aldrig att bli jag och han för det finns ju många snyggare och populärare tjejer än mig. Men man kan 
ju alltid drömma.

Denna styckeindelning gör texten överskådligare, och det blir dessutom lättare att följa 

med i textens innehåll. Texten får på detta vis en tydligare logisk struktur. I det första 

stycket presenterar huvudpersonen sig. Det följande stycket inleds av bisatsen när jag var 

liten, vilket visar att något nytt kommer, och detta skedde då huvudpersonen var liten. Den 
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fjärde meningen i detta stycke inleds med 2 år efter det, och man skulle kunna låta denna 

mening inleda ännu ett stycke. Jag anser dock att styckets innehåll blir tydligare om man 

håller det samman, såsom jag föreslagit ovan. I det sista stycket finns den temporala 

konnektiven nu som styckeinledare, vilken visar på att Beata går tillbaka till nutid igen, för 

att berätta om de aktuella drömmarna.

De additiva konnektivbindningarna, dvs. och, också samt eller, förekommer inte som 

styckeinledare, vilket framgår i texterna i bilaga 5 och 6. Därigenom har de förmodligen 

inte heller så stor betydelse för styckeindelningen.

I såväl Stinas som Beatas text förekommer även några adversativa och kausala 

konnektivbindningar, men dessa är inte alls lika vanliga som de additiva och temporala 

bindningarna. Detta beror på att adversativa och kausala konnektivbindningar främst före-

kommer i argumentationer och utredningar (Hellspong & Ledin 1997:88), och texterna i 

min studie är ju berättande.

I Beatas text finns tretton men, och merparten av dessa återfinns i dialogen. I Stinas text 

finns endast två men. Denna adversativa konnektiv förekommer dock inte som stycke-

inledare i någon av texterna, och således verkar inte den adversativa konnektivbindningen 

heller påverka styckeindelningen nämnvärt.  

Den finala konnektiven för att förekommer två gånger i Beatas text och tre gånger i 

Stinas text. I Stinas text används för att som styckeinledare en gång. Nedan återges detta 

stycke tillsammans med dem som kommer före respektive efter.

När jag tittar på en film, drömmer jag ofta om att det är jag som regisserat den. Jag drömmer om hur 
jag påverkar filmen till det positiva och om hur jag rättar till de tabbar som finns i filmen.

För att förverkliga den här drömmen om att kanske en dag få stå bakom kamerorna till en 
Hollywood film och regissera för fulla sinnen, har jag sökt till ett alldeles nytt gymnasieprogram, 
nämligen Film/TV gymnasiet. Där tänker jag förse mig med kunskaper om film teknik och skaffa 
mig en väg för vidare studier inom filmregi.

Många tycker säkert att min dröm är patetisk. Varför skulle jag bli något stort? Men jag har insett att 
drömmar är viktiga för att man ska må bra. Man ska tro på sina drömmar och följa den väg man vill 
gå.

I det första stycket i denna text berättar Stina om sin dröm om att arbeta med film. Nästa 

stycke inleds av konnektiven för att, som signalerar ett nära samband med föregående 

stycke, eftersom Stina i detta stycke beskriver hur hon ska förverkliga sin dröm. Det går 
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således inte att argumentera för att denna konnektivbindning påverkar styckeindelningen. 

Detta visar däremot att konnektiv- och referensbindningar samverkar på ett komplext sätt i 

texter.

I min studie finns exempel på alla de fyra typerna av konnektivbindning, men additiva 

och temporala bindningar är vanligast. I några texter i min undersökning påverkar de 

temporala konnektivbindningarna styckeindelningen. Det bör påpekas att exempel på detta 

främst förekommer i texter med höga betyg.     

4.3 Styckemarkering i elevtexterna

I detta kapitel redogörs först för vilka typer av styckemarkeringar eleverna använder. 

Sedan gör jag en jämförelse av styckemarkeringarna i flickornas och pojkarnas texter.

4.3.1 Typ av styckemarkering

I min undersökning är merparten av styckena i elevtexterna hybridstycken, dvs. att nytt 

stycke endast markeras med ny rad utan att det föregås av blankrad. 

Tabell 6: Olika styckemarkeringar i procent
Styckemarkering Hela klassen

Blankrad                       35,1

Indrag                         7,0

Rubrik                         0,2

Hybrid                       52,9

Blankrad+indrag                         1,6

Annat                         3,0

I tabell 6 ovan framgår att 52,9 % av styckena i min studie är hybridstycken. Ungefär en 

tredjedel av styckena föregås av blankrad, och indrag används i 7,0 % av styckena. Totalt 

sett utgör styckemarkering i form av rubrik endast 0,2 % av styckemarkeringarna, eftersom 

endast en av elevtexterna innehåller en rubrik inne i texten. Blankrad+indrag förekommer 

enbart i ett fåtal fall i min undersökning.
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Även i Olevards studie är hybridstycken vanligast. I texterna från 1987 är 70,2 % av 

styckena hybridstycken och 68 % i texterna från 1996 (Olevard 2002:97). Resultatet från 

min studie är att 52,9 % av styckena är hybridstycken; dessa är således färre, vilket kan 

betyda att elever generellt blivit bättre på styckeindelning. Detta understryks även då man 

jämför stycken som föregås av blankrad. I min undersökning föregås ungefär en tredjedel 

av styckena av blankrad, vilket kan jämföras med endast 16,5 % i texterna från 1996 i 

Olevards studie (Olevard 2002:97).

Något som bör noteras är att stycken som markeras med indrag verkar ha blivit mindre 

vanliga i elevtexter. I Olevards texter från 1987 markeras 13,0 % av stycken med indrag 

och i texterna från 1996 12,5 % (Olevard 2002:97). I min undersökning från 2004 

markeras endast 7,0 % styckena med indrag. I detta sammanhang ska det påpekas att 

Strömquist skriver att styckemarkering i form av indrag är den vanligaste 

styckemarkeringstypen i handskrivna texter (2000:129), och merparten av texterna i min 

studie är handskrivna. Strömquists påpekande verifieras således inte av min studie. Detta 

kan tänkas bero på att eleverna är vana vid att renskriva sina uppsatser på dator och då 

istället markerar nytt stycke med blankrad, vilket kanske leder till att de gör det även då de 

skriver för hand.   

Det bör också poängteras att endast en elev konsekvent använder en och samma typ av 

styckemarkering i sin text. Alla de övriga varierar styckemarkeringarna i sina texter. Fram-

förallt varierar de mellan att ha hybridstycken och att nytt stycke föregås av blankrad. Den 

ende elev som har konsekvent styckemarkering är Krister, som har hittat på en egen typ av 

styckemarkering, vilken beskrivs utförligare i följande delkapitel. 

4.3.2 Jämförelse mellan flickors och pojkars styckemarkeringar

Vid en jämförelse av styckemarkeringarna i flickornas och pojkarnas texter framgår det att 

flickorna har betydligt fler hybridstycken i sina texter än pojkarna. Tabell 7 nedan visar att 

58,3 % av styckena i flickornas texter är hybridstycken och 43,6 % i pojkarnas. Detta kan 

tänkas bero på att flickorna över lag styckeindelar mer än pojkarna. Även i Olevards studie 

är merparten av styckena i såväl flickornas som pojkarnas texter hybridstycken (Olevard 

2002:97). 
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Tabell 7: Styckemarkering i flickors 
och pojkars texter i procent
Styckemarkering Flickor Pojkar

Blankrad         30,5         43,0

Indrag           7,7           6,1

Rubrik           0,4            —

Hybrid         58,3         43,6

Blankrad+indrag           2,3           0,6

Annat           0,8           6,7

I tabell 7 ovan framgår att den näst vanligaste varianten av styckemarkering i såväl 

flickornas som pojkarnas texter är att nytt stycke föregås av blankrad. I pojkarnas texter 

föregås 43 % av styckena av blankrad och i flickornas texter 30,5 %. De nyss nämnda 

värdena visar tydligt att pojkarna är bättre på denna typ av styckemarkering. Den andra 

korrekta styckemarkeringen, indrag, utgör 7,7 % av flickornas styckemarkeringar och mot-

svarande värde för pojkarna är 6,1 %. Denna typ av styckemarkering är således lite 

vanligare hos flickorna. Även blankrad+indrag är något vanligare i flickornas texter. 

De styckemarkeringar som finns i kategorin annat är två elevers egna påhittade 

varianter av styckemarkering. Krister markerar stycken genom att i efterhand sätta in 

klamrar med nummer i texten, och Ulla gör styckemarkering genom ett streck och texten 

”styckbyte”. I tabell 7 ovan framgår att denna variant är vanligare i Kristers text, vilket 

beror på att han använder sin styckemarkering konsekvent genom hela sin text. Däremot 

varierar Ulla sina styckemarkeringar och endast i två fall använder hon sin egen stycke-

markering. De övriga styckena i hennes text är främst hybridstycken, men det förekommer 

även två stycken som föregås av blankrad. Det bör poängteras att hon på blankraden 

dessutom skriver ”styckbyte”, för att verkligen markera att nytt stycke börjas. Detta kan 

betyda att Ulla är mycket osäker på hur man markerar nytt stycke, men hon vet åtminstone 

att hon bör styckeindela.  

4.4 Betyg på styckad och ostyckad text

I tabell 8 nedan framgår det att alla de tre icke godkända texterna är indelade i flera 

stycken. Bland de godkända texterna är merparten indelade i flera stycken, men 6,7 % av 
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texterna, dvs. en text, består endast av ett stycke. De elevtexter som fått betygen VG och 

MVG består alla av flera stycken. Detta tyder på att texter som tilldelas de högre betygen 

VG och MVG tenderar att vara styckeindelade. Men styckeindelning är enbart ett kriterium 

bland flera som vägs in när betygen sätts, vilket inte minst märks genom att alla de icke 

godkända texterna också är indelade i flera stycken, men ändå har fått betyget IG. 

Tabell 8: Antal stycken i förhållande till textens betyg; procentuell andel
Antal stycken Betyg IG Betyg G Betyg VG Betyg MVG

Ett stycke — 6,7 — —

Två stycken — — — —

Flera stycken 100 93,3 100 100

I Strömquists studie har de flesta elevtexterna som inte är styckeindelade fått låga betyg, 

vilket överensstämmer med hennes hypotes att ”grafstyckestruktur skulle vara ett kvalitets-

drag (låga betyg för icke-styckare)”, men anmärkningsvärt nog finns det undantag 

(1987:134 f.). Tre ostyckade texter har nämligen fått höga betyg (Strömquist 1987:135). 

Strömquist poängterar dock att då man beaktar alla uppsatser i hennes studie finns det ett 

samband mellan styckemarkeringsförmåga och betyg (1987:136). Hon menar emellertid 

även att man inte kan ”bortse från möjligheten att uppsatslängd spelar en inte oväsentlig 

roll” i detta sammanhang (Strömquist 1987:136 f.). Textlängd är nämligen ett vanligt

kvalitetsdrag (Strömquist 1987:137, Östlund-Stjärnegårdh 2002:77).

Med ovanstående resonemang i åtanke är det intressant att se om textlängden korrelerar 

med betyget för texterna i min studie. I tabell 9 nedan anges den genomsnittliga text-

längden i respektive betygsgrupp. 

Tabell 9: Betyg i förhållande till textlängd
Betyg Genomsnittlig textlängd (antal ord)

Icke godkänd 579

Godkänd 704

Väl godkänd 839

Mycket väl godkänd 715
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Det framgår i tabell 9 ovan att textlängden successivt ökar från 579 ord för betyget IG till 

704 ord för betyget G. Därefter sker ytterligare en ökning till 839 ord för betyget VG. För 

betyget MVG minskar den genomsnittliga textlängden till 715 ord. En likartad tendens 

finns i Gymnasistsvenska, i vilken textlängden ökar upp till det näst högsta betyget för att 

sedan minska lite till det högsta betyget (Hultman & Westman 1977:53). Detta tyder på att 

det krävs andra kvaliteter utöver styckeindelning och många ord för att uppnå det högsta 

betyget. 

I de väl godkända och mycket väl godkända texterna i min studie varierar eleverna 

styckemarkeringarna i sina texter. Det förekommer dessutom hybridstycken i alla texterna. 

Detta visar således att styckemarkeringarna inte är fullständigt korrekta i dessa texter trots 

att de fått höga betyg. 

Det bör dock påpekas att mikroteman, tematiska ledfamiljer och temporala konnektiv-

bindningar påverkar styckeindelningen i större utsträckning i texter med höga betyg, vilket 

framgår i kapitlena 4.2.2 och 4.2.3; detta berör jag i redovisningen av Stinas och Beatas 

texter. I Stinas text, som har betyget VG, finns exempel på att de ovannämnda faktorerna 

påverkar styckeindelningen, medan det inte förekommer i Beatas text, som har betyget IG. 

Det går härmed inte att utesluta att dessa faktorer har betydelse vid betygssättningen.

Sammanfattningsvis kan jag inte i min studie med säkerhet bekräfta att styckeindelning 

och styckemarkering påverkar textens betyg, men jag kan inte heller dementera det. 

Förmodligen är det så att olika kriterier, såsom t.ex. röd tråd, relevant innehåll, syntax, 

ordval, väger tyngre vid bedömning. Men det kan inte uteslutas att exempelvis utebliven 

styckeindelning eller konsekvent och korrekt styckeindelning i vissa situationer kan vara 

utslagsgivande för vilket betyg en text får.

5 Sammanfattande diskussion

Av de 24 elevtexterna i min undersökning är 23 indelade i flera stycken, vilket visar på att 

nästan alla eleverna är medvetna om att de ska styckeindela sina texter. Endast en elev, en 

av pojkarna, har skrivit en ostyckad text. Jämförelser med tidigare studier tyder på att 

eleverna generellt sett blivit bättre på att styckeindela sina texter. 
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Merparten av styckena i såväl flickornas som pojkarnas texter är hybridstycken, vilket 

visar på att de tycks ha bristande kunskaper om styckemarkeringsteknik. Det är med största 

sannolikhet så att eleverna ser hybridstycken i olika typer av texter t.ex. i reklam och i 

tidningar, och detta leder till att eleverna själva också markerar nytt stycke på detta sätt.  

Olle Josephson menar ”att hybridstyckena fyller ett behov hos skribenterna och att de inte 

kan bortförklaras som en följd av osäkerhet om normen” (Mårtensson & Svensson 

1988:153). Josephson menar att man istället för att tala om stycken och hybridstycken ska 

börja diskutera storstycken och småstycken (Mårtensson & Svensson 1988:154). Jag 

förstår Josephsons resonemang, men jag anser inte att de s.k. småstyckena ska vara 

hybridstycken. Utan om man vill använda såväl storstycken som småstycken bör man 

markera dem på annat vis. Strömquist föreslår att detta kan göras genom att storstycken 

markeras med föregående blankrad och småstycken med indrag (2000:129).

Den näst vanligaste styckemarkeringen i texterna är blankrad och därefter kommer 

indrag. Det finns en del genusskillnader för styckemarkeringarna. Exempelvis förekommer 

hybridstycken i större utsträckning i flickornas texter, medan blankrad däremot är 

vanligare i pojkarnas. Detta kan tänkas bero på att flickorna generellt styckeindelar mer än 

pojkarna samt att de generellt sett skriver längre texter.

Elevernas bristande kunskap om styckemarkering framkommer även genom att några av 

eleverna använder egna varianter av styckemarkering. Elevernas osäkerhet om stycke-

markering understryks ytterligare genom att de växlar mellan olika typer av stycke-

markering i sina texter. Endast en elev använder konsekvent en typ av styckemarkering. 

Det bör dock påpekas att denna elev inte använder någon korrekt styckemarkeringsteknik, 

utan han har en egen styckemarkering och markerar nytt stycke genom att i efterhand sätta 

in klamrar med nummer. Detta resultat antyder att det är viktigt att svensklärare inriktar sig 

på att försöka få eleverna att undvika hybridstycken och – oberoende av styckeindel-

ningens markör – att konsekvent använda en typ av styckemarkering.

Att förstå vilka principer eleverna har när de styckeindelar sina texter är inte enkelt. 

Analysen av dispositionsprinciper visar inte entydigt att olika dispositionsprinciper på 

makronivå påverkar styckeindelningen. Däremot påverkar mikroteman och tematiska 

ledfamiljer styckeindelningen i vissa texter. Likaså finns det exempel i min studie som 

visar att temporala konnektivbindningar i vissa fall påverkar styckeindelningen genom att 
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fungera som styckeinledare. De texter, där styckeindelningen tycks ha påverkats av 

ovanstående faktorer, har en tydlig logisk struktur och en röd tråd. Det bör även tilläggas 

att dessa texter har tilldelats höga betyg.    

I min studie går det inte att finna något entydigt samband mellan styckeindelning och 

högt betyg, eftersom merparten av texterna oberoende av betyg består av flera stycken. Det 

finns således styckeindelade texter som är icke godkända, och den enda ostyckade texten, 

som finns i min studie, är godkänd. Strömquist påpekar att ”en text kan vara välformad 

oavsett om den består av ett textblock eller flera, men också att grafstycken i sig inte 

borgar för en välformad text” (1987:114). Att det förhåller sig så bekräftas också i min 

undersökning. Den ostyckade texten i min studie, som finns bifogad i bilaga 7, är förvisso 

fullt förståelig, men den hade förmodligen blivit tydligare och mer läsvärd om den hade 

varit styckeindelad. För att visa detta finns denna text i en styckeindelad version i bilaga 8. 

I denna version är det möjligt att skönja att textens mikroteman, t.ex. dataspelet vice city

och idrottsspel, har ett samband med styckeindelningen, vilket jag anser gör texten 

tydligare och enklare att läsa.   

För vidare forskning på detta område kunde styckeindelningen i flera olika texttyper 

undersökas, för att se om styckeindelningen och styckemarkörerna fungerar på samma sätt 

i olika texttyper. Det hade även varit intressant att studera om resultatet hade blivit 

annorlunda om eleverna hade fått möjlighet att bearbeta sina texter. Texterna i denna studie 

är skrivna under tidspress, eftersom eleverna endast hade tre timmar på sig att skriva dem. 

Vidare vore det intressant att studera om styckelängden har någon påverkan på 

styckeindelningen och om styckena innehåller kärnmeningar.

6 Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning och efter vilka principer 

eleverna i skolår 9 indelar sina texter i stycken, och hur eleverna markerar nytt stycke. 

Dessutom undersöker jag om det föreligger några skillnader eller likheter mellan flickors 

och pojkars styckeindelning och styckemarkering. Jag studerar även styckeindelningen i 

förhållande till textens betyg.
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Studien är baserad på 24 berättande elevtexter, varav 11 är skrivna av flickor och 13 av 

pojkar. Materialet utgörs av uppsatsdelen i det nationella provet för svenska i skolår 9, 

vårterminen 2004. Temat för det nationella provet denna termin var Drömmar.

Vid analysen av elevtexterna undersöker jag om eleven indelat sin text i stycken och hur 

många stycken texten består av. Jag studerar även vilken styckemarkering eleven 

använder. Dessutom undersöker jag dispositionsprinciper, teman, referensbindning och 

konnektivbindning för att kartlägga varför eleven styckeindelar sin text. Vid analysen av 

dispositionsprinciper och textbindning utgår jag från Hellspongs och Ledins metod, som 

beskrivs i Vägar genom texten (1997).

Resultaten i min undersökning visar att det enbart finns en ostyckad text. De övriga 23 

består alla av flera stycken. Antalet stycken i texterna varierar och kan relateras till 

textlängd. Jämförelser med tidigare studier tyder på att eleverna generellt sett blivit bättre 

på att styckeindela sina texter.

I min studie kan jag inte påvisa att olika dispositionsprinciper på makronivå påverkar 

styckeindelningen. Däremot påverkar teman och tematiska ledfamiljer styckeindelningen i 

några texter. Det förekommer även exempel på att de temporala konnektivbindningarna 

påverkar styckeindelningen i de fall då de är styckeinledare. De ovannämnda faktorerna 

tycks påverka styckeindelningen främst i texter som tilldelats höga betyg. 

De flesta styckena i texterna är hybridstycken, dvs. att nytt stycke endast markeras med 

ny rad utan att det föregås av blankrad. Den näst vanligaste styckemarkeringen är blankrad 

och därefter följer indrag. Hybridstycken förekommer i större utsträckning i flickornas 

texter, medan blankrad däremot är vanligare i pojkarnas texter. Endast en elev är 

konsekvent i sina styckemarkeringar, men han använder en egen variant av 

styckemarkering och markerar nytt stycke genom att i efterhand sätta in klamrar med 

nummer i texten. De övriga eleverna varierar styckemarkeringarna i sina texter. Främst 

varierar de mellan att ha hybridstycken och att nytt stycke föregås av blankrad.

Min studie visar som väntat att det inte finns någon entydig påverkan mellan stycke-

indelningen och textens betyg. Merparten av texterna i alla betygsgrupperna är indelade i 

flera stycken. Den enda ostyckade texten har betyget G. Inte heller styckemarkeringarna 

tycks påverka betyget, eftersom hybridstycken och inkonsekvent styckemarkering före-

kommer i alla texterna som fått höga betyg.



35

Litteraturförteckning

Hellspong, Lennart & Ledin, Per, 1997: Vägar genom texten. Lund: Studentlitteratur.

Hultman, Tor G & Westman, Margareta, 1977: Gymnasistsvenska. Lund: LiberLäromedel.

Josephson, Olle, Melin, Lars & Oliv, Tomas, 1990: Elevtext. Lund: Studentlitteratur.

Mårtensson, Eva & Svensson, Jan, 1988: Offentlighetsstruktur och språkförändring. Lund: 

Institutionen för Nordiska språk i Lund.

Nyström, Catharina, 2000: Gymnasisters skrivande. Uppsala: Institutionen för Nordiska

Språk vid Uppsala universitet. 

Nyström, Catharina, 2001: Hur hänger det ihop?. Uppsala: Hallgren & Fallgren

Studieförlag AB.

Olevard, Helena, 2002: Skrivuppgift i repris – presentation av ett forskningsprojekt. 

I: Garme, Birgitta (red.): Språk på väg. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag 

AB.

Strömquist, Siv, 1987: Styckevis och helt. Malmö: Liber.

Strömquist, Siv, 2000: Skrivboken. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Svenska skrivregler, 2000. Utgiven av Svenska språknämnden. Stockholm: Liber AB.

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2002: Godkänd i svenska? Uppsala: Institutionen för Nordiska

språk vid Uppsala universitet



36

Bilagor

Bilaga 1 – Sammanställning av antal stycken, textlängd och betyg

Namn Antal stycken Textlängd Betyg

Alex 1 388 G

Beata 5 768 IG

Ceasar 5 868 G

Daniella 8 444 IG

Erika 8 501 G

Filip 9 477 G

Gustav 10 330 G

Henrik 11 380 G

Ingela 11 503 MVG

Janne 12 308 G

Krister 12 818 G

Lasse 13 792 MVG

Mattias 14 443 G

Nina 16 916 VG

Ola 17 767 G

Peter 17 526 IG

Richard 17 1 022 VG

Stina 17 579 VG

Tuva 19 343 G

Ulla 27 905 G

Vera 31 850 MVG

Yvette 34 530 G

Zebbe 40 566 G

Åsa 96 2 939 G
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Bilaga 2 – Ingelas text

Drömmar om en bättre värld

Jag drömmer om en bättre värd. En värld utan krig, våld och förtryck. En värld där alla har 

lika värde, svart som vit och stor som liten.

Ofta går jag runt som på moln i drömmarnas land och tänker på hur allt kunde vara. Det 

där med att leva i nuet har liksom aldrig funnits för mig. Jag tänker på hur det kunde vara 

om inte den stora makthavaren Adolf Hitler hade kommit till makten och arbetat hårt för 

att förinta den judiska rasen eller om Georg Bush aldrig blivit president i USA och då 

aldrig gått in i Irak med sin armé. Hur hade det varit då?

Jag Ingela Isaksson är inte riktigt som alla andra nionde klassare

Det tilltalar inte mig att shoppa kläder eller lyssna på Britney Spears.

Jag vill förändra världen och då till något bättre. Medan ”vanliga” ungdommar drömmer 

om att bli lika stora som Madonna och Brad Pitt drömmer jag om att bli en lika stor 

människorättskämpe som Martin Luther King.

Jag vill göra världen till en bättre plats där mina barn och barnbarn skall kunna känna den 

trygghet jag aldrig känt. Men jag ska inte göra det ensam utan behöver hjälp av människor 

världen över. Av organisationer som Amnesty, Läkare utan gränser och röda korset.

För att min önskan ska gå i uppfyllelse ska jag bilda en egen organisation vid namn 

Drömmen om en ny värld. Där ska jag vara den stora ledaren och få ett stopp på världens 

stora krigande organisatörer och terrorister. I denna värld ska alla hungrande magar 

världen över mättas och alla ska ha lika stor rätt att tala. De onda människor som levt i vår 

värld ska inte längre existera. Jag ska bilda en ny värld med godhet och frihet.

Men hur?

Jo, jag ska göra det utan våld och vapen. Istället ska jag göra det som alltid tyckts varit 

omöjligt, nämligen att konversera. Jag ska precis som den skicklige talaren Adolf Hitler nå 
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fram till människorna i vår värld, med mina åsikter och mina tankar. Men med ett helt 

annat budskap. Istället för att tala om hur vi kan förinta judarna ska jag istället tala om hur 

vi kan förfina dem och se dem som vilken annan medborgare som helst. 

I min klass ses jag som en drömmare. Jag är tjejen med fötterna så långt ifrån jorden det 

bara går att komma. Jag är den som svävar ut vid varje diskussion och lever i vad man kan 

kalla drömmarnas värld. Vid många tillfällen kan jag hålla med dem, men jag gör det bara 

för att jag vill att dem ska förstå. Jag vill att dem ska tänka som jag men framför allt känna 

som jag.

Viljan att hjälpa är den finaste av alla viljor och jag vill att dem en dag skall kunna känna 

den glädje som jag känner av att hjälpa andra.

En dag kommer ni att få läsa ännu en artikel skriven av mig eller om mig. Men den 

kommer att vara dubbelt så stor och finnas världen över.
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Bilaga 3 – Stinas text med dominerande ledfamiljer

De två dominerande ledfamiljerna ”jag” och ”drömmar” är markerade med fet 

respektive kursiv stil.

Att göra drömmen verklig

Vad är egentligen en dröm? Är det någonting vi upplever om nätterna i vår djupaste sömn, 

som vi sedan bara minns styckvis av? Eller är det vår egna vilja och fantasi om vårt 

framtida liv? Är en dröm något om som man vill men egentligen inte vågar?

För mig är drömmar något mycket viktigt, eftersom att jag drömmer varje dag och varje 

natt. Mina drömmar har förändrats mycket under mina nästan 16 långa år.

När jag var liten, ungefär en 6-7 år, ville jag inget hellre än att bli arkeolog. Mina 

drömmar påverkades av min då stora idol Bo Landin och hans naturprogram.

Jag var alltid ute i skogen och lekte i den åldern, och i mina lekar drömde jag om att jag 

hittade dinosaurioskelett.

Min riktigt stora dröm då var att få åka till Amerika för att göra utgrävningar och sedan få 

ett eget program, precis som Bo Landin.

I slutet på mellanstadiet ägnade jag ofta tid på kvällarna framför TVn. Jag tittade på alla 

möjliga program från dokumentärer till doku-såpor till långfilmer och film/musik galor 

m.m. Jag drömde nu om att få göra ett alldeles eget program, där jag skulle låta film och 

TV stjärnor tävla i frågesport. Jag drömde också om hur jag ledde programmet 

tillsammans med Leslie Nielsen, som då var min favorit skådespelare.

När jag hade de där drömmarna, tänkte jag aldrig på hur jag kunde påverka eller förverk-

liga dem. Gymnasieval och utbildning låg fortfarande så långt borta.

När högstadiet kom, slutade jag av någon konstig anledning, att drömma. Allting handlade 

då bara om nuet. Jag slutade också att studera TV-medians alla program och började i 

stället intressera mig av nya saker. Jag skaffade nya, äldre vänner och i det umgänget 

skulle man minsann inte drömma och fantisera om framtiden.
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Det var en dyster tid de 20 första månaderna i högstadiet och jag mådde inte särskilt bra. 

Jag saknade mina gamla intressen och att kunna få fantisera och drömma.

Jag tror att den mörka tiden utan drömmar gav mig någon sorts erfarenhet eller energikick.

Jag drömmer mer nu än vad jag någonsin gjort tidigare i mitt liv. Jag vet nu att detta är 

viktigt för mig, för jag har aldrig varit lyckligare och mer välmående än nu.

Mina drömmar har nu kopplats tillbaka till mitt stora intresse. Filmregi, filmmusik, och allt 

det som jag en gång gillade.

Jag tittar väldigt mycket på film. Under de senaste två åren har jag varit och sett 24 olika 

filmer på biografer och alltid har jag gått därifrån med nya drömmar och ideér.

Jag älskar att studera på vilka sätt man påverkas av film, vare sig det är positivt eller 

negativt.

När jag tittar på en film, drömmer jag ofta om att det är jag som regisserat den. Jag 

drömmer om hur jag påverkar filmen till det positiva och om hur jag rättar till de tabbar 

som finns i filmen.

För att förverkliga den här drömmen om att kanske en dag få stå bakom kamerorna till en 

Hollywood film och regissera för fulla sinnen, har jag sökt till ett alldeles nytt gymnasie-

program, nämligen Film/TV gymnasiet. Där tänker jag förse mig med kunskaper om film 

teknik och skaffa mig en väg för vidare studier inom filmregi.

Många tycker säkert att min dröm är patetisk. Varför skulle jag bli något stort? Men jag

har insett att drömmar är viktiga för att man ska må bra. Man ska tro på sina drömmar och 

följa den väg man vill gå.
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Bilaga 4 – Beatas text med dominerande ledfamiljer

De två dominerande ledfamiljerna ”jag” och ”drömmar” är markerade med fet 

respektive kursiv stil.

Att göra drömmen verklig

Mitt namn är Beata, jag är 17 år och bor i Ystad i Skåne. Jag går andra året på handels-

programmet. När jag var liten bodde jag i Paris i Frankrike. Min högsta dröm var att flytta 

till Sverige. Jag hade varit här en gång och jag tyckte det var underbart. 2 år efter det 

hittade pappa ett jobb här i Ystad. Så det blev att vi flyttade hit och jag lärde mig språket 

rätt snabbt och älskar verkligen det här landet. Nu går jag på gymnasiet och jag har två 

stora drömmar. Den ena är att jag vill resa till Australien. min andra stora dröm är en kille 

som går i klassen över mig. Det finns bara en i hela världen som vet om den och det är min 

bästa kompis Anna. Den här killen är typ alla tjejers dröm så det kommer ju aldrig att bli 

jag och han för det finns ju många snyggare och populärare tjejer än mig. Men man kan ju 

alltid drömma.

- Men snälla Beata, fråga honom om ni inte kan gå på skoldansen på fredag, sa Anna

- Varför då han är säkert upptagen sa jag bestämt.

- Men du vet inte vilket eller hur.

- Nä, men jag kan näst slå vad om att han redan är upptagen så det är absolut ingen 

mening.

- Nähe. Det är du som bestämmer men hade jag varit som dig hade jag frågat i alla 

fall.

- Jag vet inte jag får se sen när vi har idrott tillsammans.

- Okej, men jag måste dra till min lektion nu ses sen.

- Okej hej då så länge.

Jag gick ner mot idrottssalen. Där gick han. Min Rasmus tänk om han kunde bli min jag 

hade blivit så lycklig. Han tittade bakåt.

- Hej Beata.

Jag blev helt stel sa han till mig. Jag fick fram ett ynkligt.
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- Hej.

- Jag lovar att jag inte ska bita dig, sa han och små skrattade.

Nej tänkte jag ser jag så rädd ut. Han stannade och väntade på mig.

- Om vi ska vara i par idag kan inte du och jag vara tillsammans då. Dom andra 

tjejerna är så fjantiga.

- Javisst.

Jag blev så glad att jag skulle kunna kasta mig runt hans hals. Hade jag verkligen hört rätt.

- Se inte så rädd ut har jag ju sagt, sa Rasmus med ett leende på läpparna.

- Nä men jag är inte rädd. Jag är bara riktigt glad viskade jag lite tyst. Trodde jag 

men Rasmus verkade hört mig.

- Vad är du är så glad för?

- Inget, stammade jag.

Rasmus log mot mig och la sin arm om mina axlar.

- Jag tror jag kan gissa vad det är som gör dig så glad.

- Vadå?

- Är det bara för att jag håller om dig och för att jag vill vara med dig på gympan sa 

han och tog väck armen. Är det så sa han och tittade mig djupt i ögonen och tog 

mina händer.

- Ja, mumlade jag lite tyst och tittade ner i marken.

- Men du behöver inte var så blyg. Jag ska säga dig en sak att jag har gillat dig enda 

sen första dagen du började här.

Jag tittade på honom och log. Inom mig skrek det av lycka.

- Har du? Jag trodde du var helt ointresserad av mig.

- Nä men jag har bara inte vågat säga något till dig.

- Så vill du gå med mig på skoldansen på fredag?

- Klart jag vill.

Han tog mina händer och tittade mig djupt i ögonen. Sen gav han mig en kyss. Det var den 

bästa kyssen någonsin.

Vi gick ner mot idrotten. När jag kom in i idrottssalen stod Anna där.

- Hemskt vilken tid det tog för dig att komma hit då.

- Jag måste prata med dig nu.
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- Men idrotten börjar nu.

- Skit i den följ med mig och Rasmus istället.

- Vadå dig och Rasmus nu fattar jag ingenting.

Jag berättade allt för Anna. Hon stod bara och hoppade av glädje.

- Åh vad jag är glad för din skull.

- Följer du med eller?

- Ja det gör jag. Jag ska bara ta på mig dom vanliga kläderna.

Så min ena dröm blev verklighet och det var den viktigaste drömmen. Men nu undrar ni 

kanske vad som hände med den andra drömmen. Men den blev också verklighet. Det var 

så att Rasmus och hans föräldrar skulle åka till Australien. Så jag och Anna fick följa med. 

(I den ursprungliga texten blir nedanstående stycke ett hybridstycke, vilket dock inte 

framgår så tydligt här.)

Det var så vackert där. Vi var åkte med en guide på en safari runda. Och det var underbart 

att få titta på alla djur.

Så just nu känns det som att jag är den lyckligaste människan i hela världen. 
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Bilaga 5 – Stinas text med additiva och temporala konnektivbindningar 

De additiva konnektivbindningarna är markerade med kursiv stil och de temporala 

med fet stil.

Att göra drömmen verklig

Vad är egentligen en dröm? Är det någonting vi upplever om nätterna i vår djupaste 

sömn, som vi sedan bara minns styckvis av? Eller är det vår egna vilja och fantasi om vårt 

framtida liv? Är en dröm något om som man vill men egentligen inte vågar?

För mig är drömmar något mycket viktigt, eftersom att jag drömmer varje dag och varje 

natt. Mina drömmar har förändrats  mycket under mina nästan 16 långa år.

När jag var liten, ungefär en 6-7 år, ville jag inget hellre än att bli arkeolog. Mina 

drömmar påverkades av min då stora idol Bo Landin och hans naturprogram.

Jag var alltid ute i skogen och lekte i den åldern, och i mina lekar drömde jag om att jag 

hittade dinosaurioskelett .

Min riktigt stora dröm då var att få åka till Amerika för att göra utgrävningar och sedan få 

ett eget program, precis som Bo Landin.

I slutet på mellanstadiet ägnade jag ofta tid på kvällarna framför TVn. Jag tittade på alla 

möjliga program från dokumentärer till doku-såpor till långfilmer och film/musik galor 

m.m. Jag drömde nu om att få göra ett alldeles eget program, där jag skulle låta film och

TV stjärnor tävla i frågesport. Jag drömde också om hur jag ledde programmet tillsammans 

med Leslie Nielsen, som då var min favorit skådespelare.

När jag hade de där drömmarna, tänkte jag aldrig på hur jag kunde påverka eller

förverkliga dem.  Gymnasieval och utbildning låg fortfarande så långt borta.

När högstadiet kom, slutade jag av någon konstig anledning, att drömma. Allting 

handlade då bara om nuet. Jag slutade också att studera TV-medians alla program och

började i stället intressera mig av nya saker. Jag skaffade nya, äldre vänner och i det 

umgänget skulle man minsann inte drömma och fantisera om framtiden.
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Det var en dyster tid de 20 första månaderna i högstadiet och jag mådde inte särskilt 

bra. Jag saknade mina gamla intressen och att kunna få fantisera och drömma.

Jag tror att den mörka tiden utan drömmar gav mig någon sorts erfarenhet eller

energikick.

Jag drömmer mer nu än vad jag någonsin gjort tidigare i mitt liv. Jag vet nu att detta är 

viktigt för mig, för jag har aldrig varit lyckligare och mer välmående än nu.

Mina drömmar har nu kopplats tillbaka till mitt stora intresse. Filmregi, filmmusik, och allt 

det som jag en gång gillade.

Jag tittar väldigt mycket på film. Under de senaste två åren har jag varit och sett 24 olika 

filmer på biografer och alltid har jag gått därifrån med nya drömmar och ideér.

Jag älskar att studera på vilka sätt man påverkas av film, vare sig det är positivt eller

negativt.

När jag tittar på en film, drömmer jag ofta om att det är jag som regisserat den. Jag 

drömmer om hur jag påverkar filmen till det positiva och om hur jag rättar till de tabbar 

som finns i filmen.

För att förverkliga den här drömmen om att kanske en dag få stå bakom kamerorna till en 

Hollywood film och regissera för fulla sinnen, har jag sökt till ett alldeles nytt gymnasie-

program, nämligen Film/TV gymnasiet. Där tänker jag förse mig med kunskaper om film 

teknik och skaffa mig en väg för vidare studier inom filmregi.

Många tycker säkert att min dröm är patetisk. Varför skulle jag bli något stort? Men jag har 

insett att drömmar är viktiga för att man ska må bra. Man ska tro på sina drömmar och

följa den väg man vill gå.
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Bilaga 6 – Beatas text med additiva och temporala konnektivbindningar 

De additiva konnektivbindningarna är markerade med kursiv stil och de temporala 

med fet stil.

Att göra drömmen verklig

Mitt namn är Beata, jag är 17 år och bor i Ystad i Skåne. Jag går andra året på handels-

programmet. När jag var liten bodde jag i Paris i Frankrike. Min högsta dröm var att flytta 

till Sverige. Jag hade varit här en gång och jag tyckte det var underbart. 2 år efter det

hittade pappa ett jobb här i Ystad. Så det blev att vi flyttade hit och jag lärde mig språket 

rätt snabbt och älskar verkligen det här landet. Nu går jag på gymnasiet och jag har två 

stora drömmar. Den ena är att jag vill resa till Australien. min andra stora dröm är en kille 

som går i klassen över mig. Det finns bara en i hela världen som vet om den och det är min 

bästa kompis Anna. Den här killen är typ alla tjejers dröm så det kommer ju aldrig att bli 

jag och han för det finns ju många snyggare och populärare tjejer än mig. Men man kan ju 

alltid drömma.

- Men snälla Beata, fråga honom om ni inte kan gå på skoldansen på fredag, sa 

Anna

- Varför då han är säkert upptagen sa jag bestämt.

- Men du vet inte vilket eller hur.

- Nä, men jag kan näst slå vad om att han redan är upptagen så det är absolut ingen 

mening.

- Nähe. Det är du som bestämmer men hade jag varit som dig hade jag frågat i alla 

fall.

- Jag vet inte jag får se sen när vi har idrott tillsammans.

- Okej, men jag måste dra till min lektion nu ses sen.

- Okej hej då så länge.

Jag gick ner mot idrottssalen. Där gick han. Min Rasmus tänk om han kunde bli min jag 

hade blivit så lycklig. Han tittade bakåt.

- Hej Beata.
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Jag blev helt stel sa han till mig. Jag fick fram ett ynkligt.

- Hej.

- Jag lovar att jag inte ska bita dig, sa han och små skrattade.

Nej tänkte jag ser jag så rädd ut. Han stannade och väntade på mig.

- Om vi ska vara i par idag kan inte du och jag vara tillsammans då. Dom andra 

tjejerna är så fjantiga.

- Javisst.

Jag blev så glad att jag skulle kunna kasta mig runt hans hals. Hade jag verkligen hört rätt.

- Se inte så rädd ut har jag ju sagt, sa Rasmus med ett leende på läpparna.

- Nä men jag är inte rädd. Jag är bara riktigt glad viskade jag lite tyst. Trodde jag 

men Rasmus verkade hört mig.

- Vad är du är så glad för?

- Inget, stammade jag.

Rasmus log mot mig och la sin arm om mina axlar.

- Jag tror jag kan gissa vad det är som gör dig så glad.

- Vadå?

- Är det bara för att jag håller om dig och för att jag vill vara med dig på gympan sa 

han och tog väck armen. Är det så sa han och tittade mig djupt i ögonen och tog 

mina händer.

- Ja, mumlade jag lite tyst och tittade ner i marken.

- Men du behöver inte var så blyg. Jag ska säga dig en sak att jag har gillat dig enda 

sen första dagen du började här.

Jag tittade på honom och log. Inom mig skrek det av lycka.

- Har du? Jag trodde du var helt ointresserad av mig.

- Nä men jag har bara inte vågat säga något till dig.

- Så vill du gå med mig på skoldansen på fredag?

- Klart jag vill.

Han tog mina händer och tittade mig djupt i ögonen. Sen gav han mig en kyss. Det var den 

bästa kyssen någonsin.

Vi gick ner mot idrotten. När jag kom in i idrottssalen stod Anna där.

- Hemskt vilken tid det tog för dig att komma hit då.
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- Jag måste prata med dig nu.

- Men idrotten börjar nu.

- Skit i den följ med mig och Rasmus istället.

- Vadå dig och Rasmus nu fattar jag ingenting.

Jag berättade allt för Anna. Hon stod bara och hoppade av glädje.

- Åh vad jag är glad för din skull.

- Följer du med eller?

- Ja det gör jag. Jag ska bara ta på mig dom vanliga kläderna.

Så min ena dröm blev verklighet och det var den viktigaste drömmen. Men nu undrar ni 

kanske vad som hände med den andra drömmen. Men den blev också verklighet. Det var 

så att Rasmus och hans föräldrar skulle åka till Australien. Så jag och Anna fick följa med.

(I den ursprungliga texten blir nedanstående stycke ett hybridstycke, vilket dock inte 

framgår så tydligt här.)

Det var så vackert där. Vi var åkte med en guide på en safari runda. Och det var underbart 

att få titta på alla djur.

Så just nu känns det som att jag är den lyckligaste människan i hela världen.
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Bilaga 7 – Alex ostyckade text

Denna text har autentisk styckeindelning.

Den spelande verkligheten

Jag heter Alex Petersson. Jag spelar data varje dag. När jag spelar, spelar jag inte för nöjets 

skull bara utan för att man lär sig hur mycket som helst till exempel engelska och hur man 

ska göra när man är i krig eller man lär ju inte sig exakt hur man ska göra i ett krig men på 

ett ungefär. Det finns olika typer av spel till exempel vice city där ska man göra massa 

uppdrag åt några maffia bossar och när man klarar av uppdraget så får man pengar och för 

dom pengarna ska man köpa hus inga vanliga hus utan disco hus och sånt och där får man 

nya uppdrag och så håller man på tills man klarar av spelet det låter ganska lång tråkigt 

men det är skit kul. Sen finns det ju idrotts spel också men dom är inte lika roliga tycker 

jag men det går att spela jag vet inte vad det idrotts spelet heter men man jag ska åka 

snowboard och göra massa trix och om man klarar av trixet så får man massa poäng och 

om man inte klarar av det så förlorar man poäng. När jag spelar så spelar jag i ca tre 

timmar det gör jag bara för att komma in i spel världen och det blir ju mycket mer 

spännande ju mer man spelar. För när man har gjort ett uppdrag så gör man ett till och sen 

ett till sen vill man spela till man klarat av hela spelet det är som en drog när man spelat en 

gång vill man spela det mer och mer. Och ju mer man spelar ju mer lär man ju sig också 

och det är väll bara det positiva när man spelar data annars är det ju bara slöseri med tid 

men det är ju roligt som bara den. Jag gillar att spela data bara för att när man kommer hem 

från skolan så vill man ju koppla av och det gör jag genom att spela data. Jag tycker att det 

är ganska roligt att spela snowboard spel för då kan jag tänka ibland att jag är den gubben 

som jag styr och det är roligt för om man vinner känns det som om man vinner i 

värkligheten och det är ju alltid roligt att vinna det tycker ju alla. 
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Bilaga 8 – Förslag på styckeindelning i Alex text

Denna text är ett förslag på hur Alex text kan styckeindelas med utgångspunkt från 

textens mikroteman.

Den spelande verkligheten

Jag heter Alex Petersson. Jag spelar data varje dag. När jag spelar, spelar jag inte för nöjets 

skull bara utan för att man lär sig hur mycket som helst till exempel engelska och hur man 

ska göra när man är i krig eller man lär ju inte sig exakt hur man ska göra i ett krig men på 

ett ungefär. 

Det finns olika typer av spel till exempel vice city där ska man göra massa uppdrag åt 

några maffia bossar och när man klarar av uppdraget så får man pengar och för dom 

pengarna ska man köpa hus inga vanliga hus utan disco hus och sånt och där får man nya 

uppdrag och så håller man på tills man klarar av spelet det låter ganska lång tråkigt men 

det är skit kul. 

Sen finns det ju idrotts spel också men dom är inte lika roliga tycker jag men det går att 

spela jag vet inte vad det idrotts spelet heter men man jag ska åka snowboard och göra 

massa trix och om man klarar av trixet så får man massa poäng och om man inte klarar av 

det så förlorar man poäng. 

När jag spelar så spelar jag i ca tre timmar det gör jag bara för att komma in i spel världen 

och det blir ju mycket mer spännande ju mer man spelar. För när man har gjort ett uppdrag 

så gör man ett till och sen ett till sen vill man spela till man klarat av hela spelet det är som 

en drog när man spelat en gång vill man spela det mer och mer. Och ju mer man spelar ju 

mer lär man ju sig också och det är väll bara det positiva när man spelar data annars är det 

ju bara slöseri med tid men det är ju roligt som bara den. Jag gillar att spela data bara för 

att när man kommer hem från skolan så vill man ju koppla av och det gör jag genom att 

spela data. 
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Jag tycker att det är ganska roligt att spela snowboard spel för då kan jag tänka ibland att 

jag är den gubben som jag styr och det är roligt för om man vinner känns det som om man 

vinner i värkligheten och det är ju alltid roligt att vinna det tycker ju alla.


