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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares undervisning och elevers berättande texter 

i årskurs 3. Frågeställningarna omfattar undervisning, elevers berättelsers innehåll, textuell 

struktur samt multimodalitet och kopplingar mellan dessa. Forskningsbakgrund och teori 

innefattar sociokulturell teori, skrivdiskurser, undervisning och multimodalitet. För att 

undersöka frågeställningarna genomfördes intervjuer av lärare samt textanalyser av elevers 

berättelser. Resultatet visar både att det är stora skillnader mellan hur lärarna undervisar 

men också mellan elevernas berättande texter, även om de flesta innehåller korrekt 

berättelsestruktur och en röd tråd. Utifrån ett multimodalt perspektiv är det också stora 

skillnader mellan skolorna, men en likhet är att den vanligaste relationen mellan skrift och 

bild i elevtexterna är samspelsrelation. Resultatet visar även att det finns kopplingar mellan 

undervisningen och hur eleverna skriver sina berättelser.  

 

 

Nyckelord: berättelseskrivande, multimodalitet, textuell struktur, undervisning, 

textanalys. 

 

 

Fördelning av arbete 

Ansvarsfördelningen i studien har delats lika mellan studenterna. Vid insamlandet av 

litteratur delades arbetet mellan parterna för att sedan diskuteras. Intervjuer, textanalyser 

samt övriga delar av studien har genomförts gemensamt.  
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1 Inledning  

Det är nästan svårt att tro, men berättelsen om 

blomman här intill uppfyller de grundläggande 

delarna i en berättelse. Berättelsen har tydlig 

inledning, handling och avslut och uppfyller på så 

vis kunskapskraven i svenska för årskurs 3 

(Skolverket 2018b, 263). Tidigare forskning visar 

att elever ofta har svårigheter med att skriva 

berättelser med ett välutvecklat, spännande och 

väl sammanhållet händelseförlopp (Thorsten 

2014, 130), vilket även är fallet med denna 

berättelse. Berättelser är en komplex texttyp men 

utgör trots detta en stor del av dagens 

svenskundervisning (Gibbons 2009, 85) och har 

vissa särskilda fördelar (Thorsten 2014, 2). 

Genom att eleverna får använda språket till att 

uttrycka idéer, tankar och fantasier i berättelser 

kan de också utveckla sig själva som individer. Berättelseskrivandet utvecklar också 

kreativa förmågor eftersom det emotionella och kognitiva samverkar (Thorsten 2014, 2). 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning öppnades våra ögon för att lärare undervisar i 

berättelseskrivande på olika sätt och att de också har olika föreställningar om vad som är 

viktigt i undervisningen. Vi upplevde även att många yngre elever ofta är begränsade i att 

uttrycka sig i skrift. I detta fall såg vi att bilder ofta kan bli en betydelsebärande del av 

texten, både genom att förstärka skriften, men även genom att ibland utgöra själva grunden 

i texten. Ur ett multimodalt perspektiv ses både bild och skrift i relation till varandra, där 

det ena kan förstärka det andra (Björkvall 2009, 8, 16). 

Undervisning, berättelseskrivande samt multimodalitet har valts som utgångspunkter för 

denna studie. Tidigare större studier om elevers berättelseskrivande har främst analyserat 

barns berättelser med fokus på innehåll (se till exempel Thorsten 2018 samt Yassin Falk 

2017). Detta är också av intresse för denna studie, men textuell struktur har också valts 

eftersom den till stora delar bygger upp den röda tråden och på så sätt är viktig för hela 

berättelsen.  

Berättelse skriven av elev i årskurs 3.  

”Det var en gong. En bloma. Den hade det så bra. 

Men nesta dag så var de för varmt och bloman. 

orkade inte stå. Men senare på dagen så regna de 

så det blev bra.” 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Huvudsyftet med denna studie är att ge inblick i hur lärare i årskurs 3 undervisar i 

berättelseskrivande samt undersöka innehåll, textuell struktur och multimodalitet i elevers 

berättande texter. Ett delsyfte är även att undersöka och diskutera eventuella kopplingar 

mellan de berättande texterna och lärares undervisning.  

 

• Hur beskriver lärare att de undervisar i berättelseskrivande?  

• Vilket innehåll och vilken textuell struktur kan identifieras i elevers berättande 

texter? 

• Hur samspelar skrift och bild i elevers berättande texter ur ett multimodalt 

perspektiv?  

• Vilka kopplingar kan ses mellan skrivundervisningen och den textuella struktur samt 

det innehåll som identifieras i elevers berättande texter?  

 

2 Forskningsbakgrund och teori  

I detta avsnitt presenteras teori, tidigare forskning och centrala begrepp kopplat till syfte 

och frågeställningar. Inledningsvis beskrivs den sociokulturella teorin och den berättande 

texttypen. Vidare presenteras bedömning utifrån styrdokument, skrivdiskurser och 

undervisningsmetoder inom skrivande. Därefter redogörs för tidigare forskning om 

undervisning och elevers berättelseskrivande samt multimodalitet. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning.  

2.1 Den sociokulturella teorin 

En av de mest grundläggande tankarna inom det sociokulturella perspektivet är att 

människor tillägnar sig kunskaper genom social interaktion med andra (Säljö 2011, 180). 

Enligt Lev Vygotskij, den sociokulturella teorins grundare, förvärvar människan nya sätt att 

resonera, tänka och agera genom samspel med andra människor. På detta sätt förankras, 

eller internaliseras, kunskaper och färdigheter inom oss efter att de först har funnits mellan 

oss (Säljö 2011, 177; Yassin Falk 2017, 23). Inom den sociokulturella teorin framhålls att 

individen har chans att utvecklas i samspel med kunnigare människor. Läraren är ofta en 

sådan person som kan ge eleven förutsättningar att utvecklas (Säljö 2011, 179). Ett välkänt 

begrepp inom den sociokulturella teorin som har fått betydelse för pedagogisk verksamhet 

är den närmaste utvecklingszonen (the Zone of Proximal Development, förkortat ZPD). För 

att befinna sig i den närmaste utvecklingszonen, där lärande sker, måste individen ställas 
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inför uppgifter som är utmanande, men också få stöd att utföra dessa (Yassin Falk 2017 23-

24). Daroon Yassin Falk (2017, 24) beskriver att detta begrepp ger en pedagogisk följd av 

elevaktivitet samt en undervisning som stödjer eleverna utifrån deras individuella 

utvecklingspotentialer. Scaffolding är ett annat begrepp som är relaterat till ZPD. Begreppet 

betyder stöd, stödstruktur, eller stötta och är en form av assistans som åsyftar att hjälpa 

eleven att förstå, med målet att eleven senare ska kunna lösa uppgiften på egen hand (Yassin 

Falk 2017, 24).  

En central syn på lärande inom det sociokulturella perspektivet är att mediering eller 

medierande redskap är de resurser människan använder för att förstå världen och kunna 

agera i den (Säljö 2011, 177; Yassin Falk 2017, 22). Vygotskij menade att språket är det 

viktigaste medierande redskapet då det möjliggör kommunikation, lärande och tänkande 

(Säljö 2011, 178; Vygotskij 1999, 38).  

Den sociokulturella teorin är på många sätt kopplad till Läroplan för grundskolan samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet, hädanefter refererad till som Lgr11 (Skolverket 2018b). 

Detta bland annat i synen på språk vilket exempelvis tydligt syns i kursplanen i svenska där 

det beskrivs att ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” 

(Skolverket 2018b, 257). I Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (Skolverket 2017, 

5) uttrycks också att språket är väsentligt för utvecklingen av tänkande och lärande. Detta 

stämmer väl överens med Vygotskijs tanke om att språk är människans viktigaste 

medierande redskap. Vidare framhålls även genomgående i Lgr11 (Skolverket 2018b, 5, 7) 

att språket är viktigt i undervisningen för att eleverna ska få utveckla sin 

kommunikationsförmåga, skapa sin egen identitet och verka i ett demokratiskt samhälle. 

Eftersom den sociokulturella teorin speglas i stora delar i Lgr11 är den också relevant att 

använda som teori i denna studie.  

2.2 Den berättande texttypen  

I denna studie definieras berättelse som en fiktiv berättelse med en viss struktur och med 

syfte att underhålla (Gibbons 2009, 85). Berättelsestruktur består av ett handlingsförlopp 

med inledning, handling och avslut som ofta inleds med att karaktärer och miljö 

introduceras. Sedan följer en vändpunkt, eller problem som leder till en lösning. 

Handlingsförloppet drivs ofta framåt av spänning som skapar nyfikenhet (Nikolajeva 2017, 

69–71). Karin Taube, professor i pedagogik (2011, 92), beskriver att barn ofta skriver texter 

som främst består av en uppräkning av händelser. Det kan till exempel stå ”I fredags var vi 
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på badhuset, vi åkte rutschkana och dök. Sen åt vi glass och åkte hem”. Detta menar Taube 

(2011, 92) inte är en berättelse i egentlig mening utan snarare ett återberättande. 

2.3 Bedömning  

I skolan bedöms elevers berättande texter vid olika tillfällen mot olika bedömningsmaterial. 

I den ordinarie undervisningen bedöms texterna mot kunskapskraven i svenska, utöver detta 

är berättande texter en del av nationella proven i svenska samt bedömningsstödet i läs- och 

skrivutveckling från Skolverket.  

Kunskapskraven, bedömningen för nationella proven och bedömningsstödet tar alla upp att 

de berättande texter eleven skriver ska innehålla tydlig inledning, handling och avslut 

(Skolverket 2018b, 263; Uppsala universitet u.å.; Skolverket 2018a). I kunskapskraven 

beskrivs även att eleven ska kunna kombinera sina texter med bilder för att på så sätt 

förtydliga och förstärka sina budskap (Skolverket 2018b, 263).  

I denna studie kommer elevtexter inte att analyseras utifrån dessa bedömningsmaterial, men 

de utgör en grund till valet av vissa variabler gällande innehåll i textanalysen. Detta beskrivs 

närmare i avsnitt 3.4.2. 

2.4 Skrivdiskurser  

Sex olika skrivdiskurser har identifierats i en metaanalys av teori och forskning om 

skrivande och skrivpedagogik, av Roz Ivanič, professor i lingvistik och engelska (2004, 

220). Dessa kan användas för att identifiera olika diskurser rörande skrivande, 

skrivutveckling och skrivundervisning. Varje diskurs innehåller implicit eller explicit 

undervisning. Implicit betyder att lärande sker utan direkt undervisning, medan explicit 

betyder att lärande sker med någon form av undervisning (Ivanič 2004, 226). De sex 

diskurserna presenteras nedan:  

1. Färdighetsdiskursen kännetecknas av undervisning om den tekniska sidan av 

skrivande, där framförallt stavning, grammatik och syntax tar plats. Explicit 

undervisning om stavningsregler, grammatiska regler och interpunktion fokuseras i 

undervisningen (Ivanič 2004, 227–229).  

2. Kreativitetsdiskursen fokuserar på skrivandet som en produkt av författarens 

kreativitet. I denna diskurs är det därför viktigt att eleverna känner att uppgifterna är 

meningsfulla. Texterna som skapas har ingen annan uppgift än att underhålla läsaren 

(Ivanič 2004, 229). Denna syn bygger på att man lär sig skrivande genom att ges 

många tillfällen till detta. Ämnena ska vara intressanta, engagerande och kännas 
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relevanta. Genom att läsa andras texter, ges eleverna modeller för hur en text kan 

vara utformad. Därav är undervisningen främst implicit. Fokus inom denna diskurs 

ligger främst på texten utifrån innehåll, snarare än stavning och grammatik (Ivanič 

2004, 230).  

3. Processdiskursen involverar planering, transkription (omvandling från talat till 

skrivet språk), och bearbetning av texten. Inom denna diskurs är tanken att eleverna 

lär sig att skriva genom att lära sig processerna och de olika momenten för att skriva 

en text (Ivanič 2004, 231). Detta inkluderar exempelvis stoffsamling, planering, 

skriva utkast, olika sätt att ge och arbeta med feedback, granska och bearbeta. På 

detta sätt är stora delar av processdiskursens undervisning explicit. Genom att arbeta 

på detta sätt ligger fokus på själva processen, snarare än produkten (Ivanič 2004, 

231).  

4. Genrediskursen innebär att olika texter kan klassificeras inom olika genrer beroende 

på dess syfte, uppbyggnad och språkliga drag (Ivanič 2004, 232). Språket i texterna 

skiljer sig alltså åt beroende på om de exempelvis är informerande eller berättande, 

men texterna är även beroende av formalia och texternas mottagare. I 

undervisningen behandlas dessa moment explicit. Texterna som ska skrivas är därför 

modellerade och specifik terminologi synliggörs, så att eleverna själva kan 

producera egna texter med samma uppbyggnad (Ivanič 2004, 233).  

5. Socialpraktisk diskurs innebär att skrivandet sker med ett syfte i en social kontext 

och som krävs för att vi ska vara en del i samhället (Ivanič 2004, 234). Skrivandet 

ska ha ett tydligt syfte och en tydlig mottagare. Lärarens roll är att skapa autentiska 

skrivtillfällen för verkliga syften. Undervisningen är däremot implicit eftersom 

eleverna inte lär sig skrivande genom instruktioner (Ivanič 2004, 235).  

6. Sociopolitisk diskurs innebär en vidare syn på textens betydelse i samhället och dess 

möjlighet att verka där. Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till texter och 

vara medveten om att man som skribent har möjlighet att påverka. Frågor om makt 

och identitet är centrala (Ivanič 2004, 237–238). Undervisningen inom denna 

diskurs är explicit då eleverna får lära sig att olika lingvistiska och semiotiska val 

resulterar i en positionering av deras syn på världen, sociala roller och sociala 

relationer (Ivanič 2004, 238).   

Ivanič (2004, 226–227) menar att de flesta lärare inte endast använder sig av en skrivdiskurs 

utan istället kombinerar flera. Däremot är ofta en diskurs mest framträdande. Ivanič (2004, 
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241) förespråkar också att diskurserna kan och bör kombineras för att skapa en omfattande 

syn på språk som innefattar alla skrivdiskurser.   

2.5 Undervisningsmetoder inom skrivande  

Skrivdiskurser är ett sätt att identifiera olika diskurser gällande skrivande, skrivutveckling 

och skrivundervisning. Det är alltså inte undervisningsmetoder, eller något lärare utgår ifrån 

när de gör olika val och ställningstaganden vad gäller undervisningen. Det är snarare så att 

undervisningsmetoder speglar olika skrivdiskurser (Ivanič 2004, 220).  

Skrivundervisningen i Sverige har under de senaste decennierna dominerats av tre olika 

undervisningsmetoder; kreativt skrivande, processkrivande och genrepedagogik (Thorsten 

2014, 17). I detta avsnitt presenteras dessa metoder och kopplas därefter till Ivaničs 

skrivdiskurser. Undervisningsmetoderna samt skrivdiskurserna kommer sedan, tillsammans 

med den sociokulturella teorin, att ligga till grund för delar av studiens materialinsamling.  

2.5.1 Kreativt skrivande  

En av de största förespråkarna för den kreativa skrivpedagogiken är Peter Elbow, professor 

i engelska (Thorsten 2014, 18). Elbow (2000, 85) betonar att eleverna ska ges 

återkommande tillfällen att skriva utan krav på form, struktur eller skrivregler. Inom denna 

skrivpedagogik tar framförallt implicit undervisning plats (Thorsten 2014, 18). För att ge 

eleverna förebilder utgör läsning av varierad litteratur en stor del av undervisningen (Elbow 

2000, 95–97). Istället för att ge eleven feedback ska läraren vara intresserad av det eleven 

producerar och ha tilltro till elevens förmåga (Elbow 2000, 109). Genom själva skrivandet 

utvecklas elevernas skrivförmåga (Elbow 2000, 88). Det kreativa skrivandet utgår från 

elevernas intressen, erfarenheter och fantasi (Blåsjö 2010, 13). Detta går i linje med Lgr11 

(Skolverket 2018b, 6) där det framgår att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och utgå från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper.  

Det kreativa skrivandet kritiseras ofta för att eleverna inte förbereds för de krav som ställs 

på skrivande i samhället (Ivanič 2004, 230; Blåsjö 2010, 13). Kritiken innefattar också att 

den implicita undervisningsformen inte ger eleverna tillräcklig hjälp med struktur och 

uppbyggnad av olika texter (Blåsjö 2010, 14). Den implicita undervisningen kritiseras även 

för att den inte hjälper elever i skrivsvårigheter (Thorsten 2014, 19). Ivanič (2004, 230) 

menar dock att kreativt skrivande sällan används isolerat inom skolan. Hon beskriver att 

kunniga lärare ofta använder kreativt skrivande i kombination med explicit undervisning.  
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2.5.2 Processkrivande 

Det finns flera vanligt förekommande principer för det processorienterade skrivandet, men 

inte någon bestämd definition för metoden (Graham & Sandmel 2011, 396). Exempelvis får 

eleverna engagera sig i flera delar av planering, transkription och granskning. Att skriva för 

verkliga mottagare och syften är en viktig del, eftersom lusten att skriva då växer (Graham 

& Sandmel 2011, 396; Strömquist 2007, 38). Siv Strömquist, språkvetare (2007, 40), 

förespråkar många möjligheter till skrivande i skolan, i olika sammanhang. Skrivförmågan 

utvecklas bäst när eleverna både får skriva mycket men också får stöd i sitt skrivande. 

Strömquist (2007, 41) menar att fokus i skolan alltför ofta ligger på själva produkten istället 

för processen. I undervisningen bör därför flera olika delar finnas med: stoffsamling, 

inledning av arbetet, strukturering, planering och bearbetning av sina texter (Strömquist 

2007, 49). Det är också viktigt att läraren stödjer eleverna i alla delar av processen 

(Strömquist 2007, 81; Graham & Sandmel 2011, 397).  

Även kamratrespons är en viktig del i processkrivandet (Strömquist 2007, 116–118). Detta 

kan kopplas till Lgr11, där det i kursplanen i svenska uttrycks att undervisningen ska beröra 

textbearbetning. Detta bör genomföras både enskilt och tillsammans med andra (Skolverket 

2018b, 258).  

Det har även riktats kritik mot det processorienterade skrivandet. Denna kritik innefattar 

bland annat att för stort fokus läggs på processen och att eleverna inte ges tillräckliga 

kunskaper om olika texters begrepp och uppbyggnad (Blåsjö 2010, 13–14). En metaanalys 

av Steve Graham och Karin Sandmel (2011, 403) visar att skrivförmågan hos elever 

generellt förbättrades av processkrivande, men däremot förbättrades inte förmågan hos 

elever som riskerade att inte nå målen.  

2.5.3 Genrepedagogik  

Inom genrepedagogiken ligger fokus på språkets användning i olika kontexter och att 

beroende på hur vi använder vårt språk skapas och uttrycks olika innebörder. I en gemensam 

kulturell kontext kan likartade texter skapas och finnas och på så sätt bilda en genre. En 

genre kännetecknas av att den har en viss struktur, vissa språkliga drag och ett speciellt syfte 

(Christie & Derewianka 2008, 6–7). Att kunna skriva olika texttyper är inte något som de 

flesta elever lär sig automatiskt, därför bör undervisningen vara explicit (Christie & 

Derewianka 2008, 214–215).  

Genrepedagogiken är den skrivpedagogik som tycks ta störst plats i svensk undervisning 

idag och kommer praktiskt till uttryck i klassrummet genom cirkelmodellen (Yassin Falk 
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2017, 33–34; Blåsjö 2010, 75).  Cirkelmodellen delar upp skrivandet i fyra faser: bygga upp 

kunskap om ämnesområdet, studera texter inom genren för få att förebilder, skriva en 

gemensam text och skriva en individuell text (Gibbons 2009, 91). Genom dessa faser 

explicitgörs olika genrers strukturer, språkliga mönster och syften. Undervisningen 

förbereder på så sätt eleverna inför att skriva egna texter (Yassin Falk 2017, 33). Drag av 

genrepedagogiken finns också i kursplanen i svenska där det beskrivs att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att “anpassa språket efter olika syften, mottagare 

och sammanhang” (Skolverket 2018b, 258).  

Genrepedagogiken har kritiserats för att den explicita undervisningen fokuserar alltför 

mycket på de genrespecifika dragen och att undervisning om genrer utifrån en viss bestämd 

struktur är omöjlig då genrer är i ständig förändring (Frankel 2013, 21–22). Kritik riktas 

även mot att det finns en risk att undervisningen blir starkt instrumentaliserad där de 

didaktiska frågorna om innehåll och undervisningsformer glöms bort (Liberg 2009, 21). 

Med ett alltför stort fokus på form finns även risken att elevernas skrivlust, kreativitet och 

skrivutveckling hämmas (Yassin Falk 2017, 34; Frankel 2013, 21). 

2.5.4 Kopplingar mellan undervisningsmetoder och skrivdiskurser 

Kreativt skrivande, processkrivande och genrepedagogiken går att koppla till olika 

skrivdiskurser. Kreativt skrivande och kreativitetsdiskursen kan ses vara sammankopplade 

eftersom fokus främst ligger på en implicit skrivundervisning, där skrivlusten betonas och 

bygger på elevens egna erfarenheter och intressen. Vidare finns en koppling mellan 

processkrivande och processdiskursen eftersom skrivandet är uppdelat i olika moment, ända 

från start till slutprodukt, i en till stor del explicit undervisning. Slutligen kan 

genrepedagogiken och genrediskursen relateras till varandra eftersom den explicita 

undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att anpassa texter utifrån 

struktur, språkliga drag och syfte.  

2.6 Undervisning och elevers berättelseskrivande   

Både Anja Thorsten (2014) och Anna Nordlund (2016) har genomfört studier om elevers 

berättelseskrivande där elevtexter har analyserats. I dessa analyser framkom det att 

elevtexterna ofta var sammanhängande och hade någon form av inledning, handling och 

avslut. Däremot hade nästan alla elever svårigheter med att beskriva ett välutvecklat 

händelseförlopp. De flesta berättelser innehöll någon form av problem men de flesta 

saknade spänning och hade därefter väldigt snabba lösningar (Thorsten 2014, 68–69; 

Nordlund 2016, 60). 
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Även Yassin Falk (2017) har genomfört en studie om skrivundervisning där hon bland annat 

studerar berättelseskrivande. I den framgår det att lärare ofta anser att en central del av en 

berättelse är dess berättelsestruktur som är uppbyggd med ett problem och en lösning och 

att det finns en förväntan att elever ska producera texter med denna berättelsestruktur. 

Däremot är undervisningen rörande dessa delar ofta mer implicit vilket försvårar skrivandet 

för eleverna vilket kan leda till enkla, korta och tunna berättelser (Yassin Falk 2017, 97). 

För att eleverna ska lyckas med sin berättelse behöver de få en medvetenhet om berättelsens 

olika delar och hur de samspelar samt delta i olika textaktiviteter (Yassin Falk 2017, 235). 

Även Thorsten (2018, 60) redogör i sin avhandling för att undervisningen om 

berättelseskrivande bör tydliggöra berättelsestrukturen för att eleverna ska kunna formulera 

ett mer utvecklat händelseförlopp. Undervisningen bör därför innefatta arbete med textens 

olika centrala delar för att sedan följas av textbyggande och idéskapande (Thorsten 2014, 

131).  

2.7 Multimodalitet  

Texter som innehåller flera olika former av kommunikation brukar benämnas som 

multimodala. Multimodala texter kan på så vis bestå av kombinationer som till exempel 

skrift och bild eller rörliga bilder och musik (Björkvall 2009, 8). Skrivna texter har ofta en 

tillhörande illustration eller bild, där skriftens betydelse alltid i viss uträckning är relaterad 

till illustrationen eller bilden. På samma sätt är bildbetydelserna kopplade till skriften 

(Björkvall 2009, 7). Anders Björkvall (2009, 7) menar att begreppet text inkluderar visuella 

element så som bilder och illustrationer, där de kommunicerande och betydelseskapande 

funktionerna tas fasta på. Detta skiljer sig från vardagsbetydelsen ”löpande skrift” som är 

en vanlig definition av begreppet (Björkvall 2009, 7). I denna studie kommer Björkvalls 

definition av text att användas eftersom elevtexter kommer att analyseras som en 

multimodal helhet. En text inkluderar alltså både skrift och visuella element.  

Björkvall (2009, 12) redogör för modaliteter i anslutning till den sociosemiotiska teorin. 

Förledet socio- innebär att teorin är socialt inriktad och efterledet -semiotik innebär läran 

om olika betydelser. Sociosemiotik beskriver på detta sätt att människor uttrycker 

betydelser med olika resurser, både i språk och i andra kommunikationssätt. Betydelser är 

alltså inte begränsade till endast det talade språket (Björkvall 2009, 12). Resurserna är 

meningsskapande material, detta kan vara en bokstav, färg eller symbol. När dessa resurser 

används på ett organiserat sätt för att skapa mening kallas de för semiotiska modaliteter. 

Exempel på olika semiotiska modaliteter är skrift, tal och bild. Eftersom människan ständigt 

är aktiv i olika verksamheter behövs olika resurser vid olika tillfällen (Björkvall 2009, 14–
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15). De semiotiska resurserna har olika möjligheter och begränsningar att förmedla ett visst 

innehåll. Ett exempel på detta är en karta där bilder har bättre semiotiska resurser för att 

beskriva lägen och positioner än vad skrift har (Björkvall 2009, 16). Vid andra tillfällen är 

det bättre att använda både skrift och bild för att förmedla innehållet. I kursplanen i svenska 

(Skolverket 2018b, 258, 263) framhålls det att eleverna ska få arbeta med att kombinera text 

och bild för att på så sätt “förtydliga och förstärka sina budskap”. På detta sätt synliggörs 

det multimodala i svenskämnet. I denna studie kommer elevers berättande texter att 

analyseras utifrån ett multimodalt perspektiv för att se på sambandet mellan skrift och bild. 

Detta beskrivs närmare i avsnitt 3.4.3.  

2.8 Skrift och bild i elevers texter  

Skrift och bild har den tydligaste praktiska kopplingen av alla modaliteter och kan därför 

enkelt kombineras (Kalantzis et al. 2016, 231). Välskrivna texter har förmågan att skapa 

inre bilder hos läsaren samt förmedla olika idéer och synvinklar med hjälp av väl valda ord, 

fraser och textstrukturer. I motsats till detta skriver unga skribenter enkla och förutsägbara 

texter. Genom att istället kombinera skrift och bild kan barn utvidga sina texter i form av 

detaljer och sammanhang, och därmed skapa mer komplexa texter (Andrzejczak, Trainin & 

Poldberg 2005, 1–2). Vidare kan ritade bilder vara ett sätt för barn att uttrycka sig och 

utforska idéer och känslor (Hall 2009, 181). Illustrationer utgör fler uttryckssätt än vad 

språket ensamt kan åstadkomma och därför kan illustrationer utveckla skriftspråket och vara 

ett stöd för språkutvecklingen (Andrzejczak, Trainin & Poldberg 2005, 3).  

2.9 Sammanfattning 

En fiktiv berättelse är en text med inledning, handling och avslut. Detta är även vad som 

bedöms i skolan utifrån de olika bedömningsmaterialen som finns. Utöver denna 

berättelsestruktur ska en berättelse dessutom innehålla ett problem och spänning som driver 

händelseförloppet framåt. Tidigare forskning har visat att elever ofta kan skriva berättelser 

med korrekt berättelsestruktur. Däremot har de ofta svårigheter med att beskriva ett 

välutvecklat händelseförlopp med spänning. Genom undervisning som fokuserar på detta 

kan dock positiva effekter på elevers berättelseskrivande ses. Annan tidigare forskning visar 

att yngre elever kan utveckla sina texter genom att kombinera skrift och bild. Sådana texter, 

som innehåller flera former av kommunikation, brukar benämnas som multimodala.  

Det finns sex olika skrivdiskurser som kan identifieras inom undervisning, dessa innehåller 

olika fokus och någon form av implicit eller explicit undervisning. Olika 

undervisningsmetoder speglar olika skrivdiskurser. De största undervisningsmetoderna i 
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Sverige är kreativt skrivande, processkrivande och genrepedagogik. Något som även kan ta 

plats i undervisning är den sociokulturella teorin med bland annat internalisering, ZPD och 

scaffolding. 

3 Metod och material  

I detta avsnitt presenteras inledningsvis material, val av metoder för datainsamling samt 

etiska aspekter. Vidare presenteras även vald analysmetod och slutligen diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet.   

3.1 Material 

I studien deltar lärare och elever från tre klasser i Umeåregionen. Studien inriktar sig på 

lärare och elever i årskurs 3 eftersom dessa elever har kommit längre i sin skrivutveckling 

och även för att de ligger närmare kunskapskraven i svenska för årskurs 3. Tre lärare från 

tre olika skolor intervjuades om sin undervisning i berättelseskrivande. Från varje lärares 

klass samlades också elevtexter in, i varierande längd och innehåll. Av dessa blev tio 

slumpmässigt utvalda.  

Antalet lärare och elevtexter som ingår i denna studie valdes utifrån tidsramen för arbetet. 

Det beslutades att tre lärare och tio elevtexter från varje klass, totalt 30 elevtexter, skulle 

utgöra tillräcklig mängd data. Om färre elevtexter än tio används begränsar det möjligheten 

att se eventuella mönster och kopplingar till undervisningen medan tidsbrist gör att inte alla 

elevtexter i en klass kan analyseras. Texterna från alla tre klasser är obearbetade. På Skola 

1 har eleverna själva fått välja innehåll medan på Skola 2 och Skola 3 har lärarna bestämt 

teman. Skola 2 har skrivit deckare och Skola 3 har skrivit om rymdvarelser.  

Alla skolor i Umeåregionen med tillräckligt stort elevantal, det vill säga minst tio elever, i 

åldersgruppen kontaktades. Tre skolor visade intresse för studien och blev på så sätt utvalda. 

På detta sätt gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att det som finns tillgängligt 

används (Trost 2010, 140).  

3.2 Val av metod  

För att besvara studiens frågeställningar har två olika metoder valts, dessa presenteras i detta 

avsnitt.  

3.2.1 Intervju  

I denna studie genomförs semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att besvara frågan om 

lärares undervisning. Kvalitativa intervjuer är passande att använda för att synliggöra 



 

12 

 

människors resonemang och handlande, samt för att förstå eller hitta mönster i något (Trost 

2010, 32). Semistrukturerade intervjuer innehåller ofta en intervjuguide, men ordningen på 

frågorna kan variera (Bryman 2018, 563). Informanten har stor frihet att själv formulera 

sina svar och intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor. Under intervjuerna kan 

informanterna, i det här fallet lärarna, ta upp vissa aspekter utöver de förberedda frågorna, 

men som ändå är viktiga för studien, därför är det viktigt att möjligheten att ställa följdfrågor 

finns. 

Intervjufrågorna ska inte vara ledande, samt inte alltför specifika (Bryman 2018, 565–566). 

Detta har utgjort grunden för utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1). Intervjufrågorna 

är formulerade för att synliggöra hur alla moment i berättelseundervisningen är utformade, 

hur implicit eller explicit undervisningen är, vad läraren anser är betydelsefullt i berättande 

texter samt hur elever stöttas i sitt lärande. Intervjun pilottestades på en lärare från en annan 

kommun innan intervjuerna för studien genomfördes. Genom en pilotstudie kan 

förändringar genomföras om det upptäcks att det behövs (Denscombe 2016, 237). Vid 

pilottestningen upptäcktes att två tidigare frågeställningar inte gav svar på det som 

förväntades, därför omformulerades dessa. Intervjuerna används för att besvara första 

frågeställningen och delvis sista frågeställningen.  

3.2.2 Textanalys  

För att undersöka den textuella strukturen, de innehållsliga aspekterna samt 

multimodaliteten i elevernas berättande texter genomförs en textanalys på de insamlade 

texterna. Textanalys används för att identifiera och undersöka en texts beståndsdelar 

(Bergström & Boréus 2018, 24). Vidare ligger även textanalysen i studien till grund för att 

se eventuella kopplingar till lärarnas undervisning.   

3.3 Etiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002, 6) redogör för att det finns fyra huvudkrav inom grundläggande 

individskydd vid forskning.  Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav innefattar att deltagare i studien ska 

ges information om studien och att insamlade uppgifter endast får användas till 

forskningsändamålet. Deltagarna ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Deltagarnas uppgifter ska även ges konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet 2002, 7–14). Innan intervjuerna genomfördes informerades de deltagande 

lärarna om detta. Vidare bör vårdnadshavares samtycke inhämtas om de undersökta i en 

studie är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Om undersökningen 
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däremot inte innehåller frågor av ”privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas 

via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare” (Vetenskapsrådet 2002, 

9). Detta kan exempelvis vara en lärare eller skolledning. I och med detta har ett beslut 

fattats att vårdnadshavares samtycke inte behöver inhämtas vad gäller elevtexterna. 

Eftersom texterna är anonyma, eller enkelt kan anonymiseras, är det godtagbart att läraren 

godkänner detta samt informerar vårdnadshavare. 

3.4 Analysmetod  

I detta avsnitt presenteras analysmetoderna för studien; intervjuanalys och textanalys samt 

multimodal textanalys. 

3.4.1 Intervjuanalys  

Intervjuerna genomfördes på de aktuella skolorna med lärare som undervisar i svenska. 

Intervjuguiden låg till grund för intervjun där varje fråga behandlades antingen genom att 

frågan direkt ställdes eller genom att läraren själv tog upp den. Intervjuerna spelades in för 

att fokus skulle ligga på själva intervjusituationerna och inte på att föra anteckningar. 

Intervjuerna i sin helhet tog ungefär 30 minuter att genomföra. Vid efterarbetet användes 

det inspelade materialet till att skriva en sammanfattning av alla intervjufrågor och sedan 

genomföra en analys. Genom att skriva en sammanfattning kan allt material som inte är 

relevant för studien sållas bort (Trost 2010, 149–150). Mönster eller beteendemönster 

presenteras inte av informanten utan framkommer genom analysen (Trost 2010, 151). 

Intervjuerna analyserades för att se om undervisningen är implicit eller explicit, om 

förarbete tar plats och i så fall på vilket sätt, hur eleverna stöttas under tiden samt om och 

hur efterarbete sker. I analysen har det tagits fasta på vad lärarna själva tycker är viktigt i 

undervisningen om berättelseskrivande samt hur de bedömer en text. Utifrån lärarnas svar 

har kopplingar gentemot hur de sammanfaller med de tydliga dragen i 

undervisningsmetoder, skrivdiskurser samt den sociokulturella teorin gjorts.  

3.4.2 Textanalys  

Textanalysen av elevers berättande texter genomförs för att undersöka vissa aspekter av 

textuell struktur och innehåll i de utvalda elevtexterna. Innehåll och textuell struktur är stora 

områden och därför krävs en avgränsning för en studie av denna storlek. Variablerna har 

valts utifrån bedömningsmaterialen i svenska samt Lennart Hellspongs och Per Ledins 

Vägar genom texten (1997). De övergripande variablerna är komposition, textbindning och 

lexikogrammatik. I variablerna ingår däremot inte exempelvis stor bokstav och stavning 

eftersom vi inte anser att detta är stommen i en välskriven berättelse. Textuell struktur har 
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avgränsats till vissa områden inom lexikogrammatik, komposition och textbindning utifrån 

vad vi anser är relevant för yngre elevers berättelseskrivande.  

Textuell struktur består av tre olika nivåer som Hellspong och Ledin (1997, 65) benämner 

komposition, textbindning och lexikogrammatik. Komposition utgörs av textmönster, 

disposition och metatext (Hellspong & Ledin 1997, 97), där textmönster är passande för 

denna analys. Textmönster visar funktioner som olika delar i texten har (Hellspong & Ledin 

1997, 97). I den berättande texten är dessa delar inledning, handling och avslut. En 

berättelse innehåller också minst ett problem med lösning som drivs framåt av spänning 

(Nikolajeva 2017, 70). Spänning är en händelse som skapar nyfikenhet och som får läsaren 

att vilja fortsätta läsa (Nikolajeva 2017, 71). Denna definition av spänning används i denna 

studie och därför räknas det inte som att en berättelse innehåller spänning om den innehåller 

ett problem som direkt följs av en lösning.   

För att en läsare ska förstå en text och hur de olika delarna hör samman krävs olika typer av 

textbindningar. Textens satser och meningar ska samspela med varandra, vilket också är ett 

grundvillkor för textens koherens (se nedan) (Hellspong & Ledin 1997, 80). En typ av 

textbindning är referensbindning. En referensbindning är ett ord som används för att 

referera till en person eller en sak (Hellspong & Ledin 1997, 81–82), exempelvis ”Volvon 

är en populär bil. Den är inte bara snabb utan också praktisk. Bilen är även bränslesnål”. En 

annan typ av textbindning är konnektivbindning som är en språklig markör för hur två 

meningar har ett logiskt samband. Det finns fyra olika huvudgrupper av 

konnektivbindningar, dessa är additiva som handlar om tillägg, temporala som avser tid, 

adversativa som innebär motsats och kausala som åsyftar orsak (Hellspong & Ledin 1997, 

88). En text kan ha både för många eller för få konnektiver som båda gör att texten blir 

onödigt svårbegriplig (Hellspong & Ledin 1997, 89). Utöver dessa textbindningar finns 

även retorisk och tematisk bindning. Den retoriska bindningen används främst i tal och 

reklamslogans (Hellspong & Ledin 1997, 94) vilket gör att den inte är aktuell för denna 

analys. Den tematiska bindningen innefattar tema och rema som utgör en del i textens röda 

tråd (Hellspong & Ledin 1997, 84–86), men i denna studie analyseras istället texternas 

koherens eftersom detta innefattar fler faktorer som bidrar till den röda tråden (se nedan).   

Texter kan även analyseras utifrån en lexikogrammatisk nivå. Lexikogrammatiken 

innefattar fler faktorer än vad denna studie berör. Utifrån vad det centrala innehållet i 

svenska omfattar (Skolverket 2018b, 258) kommer denna studie endast att behandla 

meningar och syntax. En mening är uppbyggd av satser. Det finns två olika typer av satser, 
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huvudsatser och bisatser. En huvudsats kan stå för sig själv, till exempel ”Pojken gick in i 

rummet”, men följs ofta av en bisats, till exempel ”för att hämta en docka”. En bisats är på 

så sätt underordnad huvudsatsen och kan därför inte stå för sig själv (Hellspong & Ledin 

1997, 74). En fullständig mening innehåller minst en huvudsats, medan en ofullständig 

mening består av en bisats eller en huvudsats som saknar antingen subjekt eller predikat 

(Hellspong & Ledin 1997, 77). Syntax är ett regelverk för hur ord får kombineras för att 

bilda satser eller fraser. Är syntaxen felaktig blir det svårt för läsaren att förstå innehållet 

eftersom meningsuppbyggnaden är inkorrekt (Svensson 2009, 21).  

För att läsaren ska förstå en text behöver den också vara sammanhängande, koherent. Texten 

måste alltså vara en meningsfull helhet för läsaren. För att se den röda tråden letar läsaren 

föreningsband i texten. En text hålls framförallt ihop av tematisk koherens, ett övergripande 

ämne som gör att textens delar handlar om något gemensamt. Två andra viktiga former av 

koherens är tidskoherens, alltså att vissa händelser följer på varandra, och orsakskoherens, 

alltså orsak-verkan (Hellspong & Ledin 1997, 35).  

3.4.3 Multimodal textanalys 

Variablerna för den multimodala textanalysen har valts utifrån Björkvalls Den visuella 

texten (2009). Även multimodalitet är ett stort område och har därför avgränsats till 

semiotiska modaliteter och resurser, antal bilder och relationer mellan skrift och bild. 

Björkvall (2009, 24–25) redogör för relationen mellan skrift och bild som antingen 

förankring eller avbyte. Vid förankringsrelationer vägleder skriften genom att peka på och 

specificera centrala delar i bilden. Likväl kan bilden tydliggöra skriftens innehåll, detta 

kallas för omvänd förankring. Vid avbytesrelationer kompletterar bild och skrift varandra 

med olika delbetydelser som tillsammans bygger upp en större betydelse, till exempel i en 

serie där skrift och bild turas om att berätta olika saker. Ytterligare en relation mellan de 

semiotiska modaliteterna är när skrift och bild samspelar och på så sätt uttrycker samma 

sak. Har skriften och bilden istället motstridiga betydelser uppstår en kontrast (Björkvall 

2009, 24–25). Dessa relationer samt de semiotiska modaliteterna och resurserna 

(exempelvis skrift, bild, färg och symboler), kommer att utgöra en del av textanalysen.  

3.4.4 Genomförande av textanalys och multimodal textanalys 

För att genomföra analysen har en tabell innehållande variablerna i avsnitten om textanalys 

och multimodal textanalys gjorts. Tabellen har endast använts för att analysera och 

strukturera insamlade data och därefter för att urskilja tydliga mönster och drag. För varje 
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klass har en enskild tabell använts. Efter detta har textanalysen och den multimodala 

textanalysen sammanställts för varje klass.  

3.5 Validitet och reliabilitet  

Det finns delade meningar kring begreppen reliabilitet och validitet vid kvalitativ forskning. 

Jan Trost (2010, 131–133) hävdar att dessa begrepp inte har en självklar plats inom 

kvalitativa intervjuer medan till exempel Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, 263) 

menar att reliabilitet och validitet är adekvata begrepp inom kvalitativa intervjuer men att 

det krävs en något förändrad syn på begreppen. Reliabilitet handlar då om 

forskningsresultatens tillförlitlighet och om ett resultat kan återupprepas vid andra tillfällen 

och av andra forskare. Trost (2010, 132) anser däremot att det omöjligt att förvänta sig att 

få samma svar vid olika tillfällen eftersom människan är i ständig förändring. Att uppnå 

reliabilitet i frågan om att få samma svar från informanten vid olika tillfällen är svårt i denna 

studie eftersom lärare ständigt påverkas av nya influenser och på så sätt också förändrar sin 

undervisning.  

Frågeställningarna i intervjuguiden är väl genomtänka för att få information om det studien 

vill undersöka, vilket är en förutsättning för validiteten (Kvale & Brinkmann 2009, 264). 

Validiteten i studien kan påverkas eftersom det människor säger och gör inte alltid 

överensstämmer (Denscombe 2016, 289). För att stärka validiteten kan intervjuer 

kompletteras med observationer (Denscombe 2016, 302), men på grund av tidsbrist kunde 

detta inte genomföras i denna studie.   

Reliabilitet är även viktigt inom textanalys (Bergström & Boréus 2018, 40). Reliabilitet i 

textanalys innebär att studiens alla steg är korrekta och exakta och att felkällor är 

eliminerade så långt det går. Ett sätt att uppnå detta är att vara transparent och motivera sina 

resultat. Det innebär att tolkningar av skrift och bild styrks av citat och redogörelser. En 

nackdel med textanalys är att olika forskare kan göra olika bedömningar och på så sätt få 

olika resultat (Bergström & Boréus 2018, 41). Utifrån detta är variablerna för textanalysen 

i denna studie valda för att ha så lite tolkningsutrymme som möjligt. En tolkning måste ändå 

göras, vilket kan minska reliabiliteten. För att synliggöra våra tolkningar och på så sätt ha 

en transparent studie har analysen motiverats med citat och exempel från elevtexter.  

4 Analys 

I detta avsnitt presenteras det material som samlats in och analyserats. Inledningsvis 

presenteras sammanställningarna och analyserna av intervjuerna med de tre olika lärarna. 
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Därefter följer sammanställningar av textanalyser och multimodala textanalyser för varje 

klass. 

4.1 Hur beskriver lärare att de undervisar i berättelseskrivande?  

Tre lärare från tre olika skolor i Umeåregionen har intervjuats för att besvara första 

frågeställningen. I detta avsnitt presenteras en sammanfattning för varje intervju där varje 

fråga från intervjuguiden besvaras.  

 

4.1.1 Intervju med lärare från Skola 1 

Läraren på denna skola beskriver att hen anser att inledning, handling och avslut 

tillsammans med den röda tråden är det viktigaste i elevers berättelseskrivande eftersom 

dessa delar gör att berättelsen hänger ihop och på så sätt blir förståelig. Genom 

undervisningen beskriver läraren att hen vill väcka elevernas fantasi, intresse och den egna 

kreativiteten. För att göra detta har läraren under föregående termin arbetat med sagor utan 

slut1. Undervisningen går att koppla till kreativt skrivande och därmed även Ivaničs 

kreativitetsdiskurs eftersom den egna kreativiteten och fantasin betonas. Även om läraren 

arbetar med berättelsestruktur är undervisningen främst implicit vilket också är ett 

utmärkande drag för kreativt skrivande och kreativitetsdiskursen.  

Läraren har även vid några tillfällen arbetat med berättelseskrivande i par, grupp och 

helklass. I detta arbete har eleverna haft tillgång till stödfrågor i form av ”Vem handlar det 

om?”, ”Vad händer?” och ”Hur slutar det?”. Läraren motiverar detta arbetssätt med att 

skolan arbetar med kooperativt lärande. På frågan om undervisningsmodell hänvisar läraren 

också till kooperativt lärande. Läraren beskriver att det kooperativa lärandesättet baseras på 

att eleverna arbetar tillsammans för att dra nytta av varandra. Detta går att koppla till det 

sociokulturella perspektivet där stor vikt läggs vid social interaktion i samband med lärande. 

Läraren beskriver även att hen är influerad av flera olika arbetssätt, men definierar inte vilka.  

Undervisningen har även fler tydliga kopplingar till kreativt skrivande och 

kreativitetsdiskursen. Undervisningen kan ses som implicit eftersom eleverna i dagsläget 

självständigt arbetar med berättelseskrivande. Detta är den tydligast kopplingen eftersom 

eleverna även själva får välja innehåll och dessutom arbeta ostört tills de är klara.  

                                                      
1 Läraren beskriver sagor utan slut som berättelser som högläses, men saknar slut. Efter högläsningen får 

eleverna skriva egna slut.  
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När berättelserna är färdiga ger läraren alltid feedback, oftast i form av two stars and a 

wish2, som eleverna sedan får bearbeta sin text utifrån. Läraren beskriver feedbacken som 

individanpassad och kan på så sätt röra olika aspekter, men oftast sådant som berör den röda 

tråden och därefter stavning. Denna del av undervisningen går att till viss del koppla till 

processkrivande och processdiskursen eftersom läraren arbetar med feedback som även 

eleverna får bearbeta sina texter utifrån.  

Läraren uttrycker att det viktigaste i berättelseskrivandet är att eleven själv är nöjd med sin 

text. Även detta går att koppla till kreativt skrivande och kreativitetsdiskursen. Läraren 

beskriver inte själv att bedömningen kopplas till styrdokument, utan att fokus främst ligger 

på individuell feedback. Den individuella feedbacken bygger på elevernas kunskaper och 

färdigheter i syfte att utveckla dem i sitt skrivande. I detta kan en försiktig koppling till det 

sociokulturella perspektivet och ZPD göras i och med att feedbacken ges med avsikten att 

eleven ska få utvecklas på den nivå denne befinner sig. Det är däremot oklart hur mycket 

stöttning eleverna får av läraren för att klara utmaningen.  

4.1.2 Intervju med lärare från Skola 2 

Läraren på denna skola beskriver att berättelsestruktur med inledning, problem, lösning och 

avslut, som hålls samman av en röd tråd är viktigast i en berättelse. Detta både för att läsaren 

ska förstå texten men även för att det är angivet i styrdokumenten. I undervisningen har 

läraren därför valt att arbeta kontinuerligt med berättelsens olika moment med hjälp av 

läromedel, exempel från andra texter samt samtal, diskussioner och analyser av olika 

berättelser. Ett moment läraren beskriver att de arbetat särskilt med är berättelsens handling 

där händelseförloppet bör uppta den största delen av berättelsen och bestå av ett tydligt 

problem. När eleverna själva ska skriva berättelser används ett Hinderschema3 för planering 

av textens innehåll som sedan utgör en grund och ett stöd. Läraren tillhandahåller även en 

lista med passande ord till det aktuella temat som eleverna kan använda sig av.  

Denna undervisning är i samklang med genrepedagogiken och därmed även genrediskursen. 

Markanta likheter kan ses i den explicita undervisningen, exempelvis genom arbete med 

olika texter, strukturen i dessa och utmärkande språkliga drag. Eleverna får även arbeta med 

de olika momenten i en berättelse vid olika tillfällen och får även i det självständiga 

skrivandet stöd i form av ordlistor. Vissa kopplingar kan även göras till processkrivande 

                                                      
2 Two stars and a wish är ett arbetssätt vid feedback. Eleverna får då två positiva kommentarer samt en 

kommentar om hur elevens arbete kan utvecklas. 
3 Hinderschema är ett arbetsblad där eleverna får planera upplägget av sin berättelse i form av start, hinder, 

lösning och mål (se Skolverket). 
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och processdiskursen eftersom arbetet inleds med en planering vilket ofta är en del i både 

metoden och diskursen. 

Kopplingar till processkrivande och processdiskursen kan även ses eftersom läraren 

beskriver att hen stödjer eleverna genom hela skrivandet. Under arbetets gång stödjer 

läraren eleverna på olika sätt, bland annat genom att ställa frågor för att utveckla och 

förtydliga texten, men även genom att läsa upp berättelserna för eleverna. Läraren berättar 

att läsningen motiverar eleverna till att självmant rätta eller förtydliga bitar i texten men 

även att det kan hjälpa eleven att komma vidare i skrivandet.  

När texterna är klara ger läraren feedback, oftast med fokus på innehåll men även på 

stavning och interpunktion. Eftersom visst fokus läggs på stavning och interpunktion finns 

färdighetsdiskursen som en del i undervisningen. Feedbacken läraren ger individanpassas 

utifrån den enskilda eleven med tanken att ge varje elev en lagom utmaning. Ibland arbetar 

de även med kamratrespons i form av two stars and a wish. Eleverna får efter feedbacken 

bearbeta sina texter innan de antingen sparas i en särskild sagobok eller sätts in i pärm. 

Dessa former av bearbetning går att koppla till processkrivande och processdiskursen. 

Vid bedömning av elevernas texter utgår läraren från styrdokument; både bedömningsstöd 

och Lgr11. Hen menar att styrdokumenten är tydliga med att stor tonvikt läggs vid 

berättande texter och även vad som ska finnas med i dessa. Läraren berättar att de till viss 

del är influerade av cirkelmodellen, men uttrycker att hen väljer ut bitar från många olika 

arbetssätt, även om hen inte definierar vilka. Något som dock syns tydligt är närvaron av 

det sociokulturella perspektivet. Betydelsen och möjligheten att lära av varandra tar plats i 

undervisningen genom att texter diskuteras och analyseras tillsammans. Både ZPD och 

scaffolding ges stort utrymme i undervisningen vid utmaningar som ges i form av feedback 

samt när läraren stöttar eleverna under skrivandets gång. Genom övning beskriver läraren 

att många av eleverna har befäst momenten i en berättelse vilket kan ses som en 

internalisering av denna kunskap.   

4.1.3 Intervju med lärare från Skola 3 

Läraren på denna skola anser att de viktigaste momenten i berättelseskrivande är den röda 

tråden samt inledning, handling och avslut. Läraren berättar att hen anser att det är viktigt 

att eleverna får många tillfällen till att både skriva och läsa texter. Berättelseskrivandet 

inleds ofta med stoffsamling i form av en inspirationsbild där de i helklass diskuterar bilden 

och vad den kan handla om, därefter följer modellering. I detta moment synliggörs 

berättelsestrukturen samt den röda tråden. Berättelsestruktur och den röda tråden bearbetas 
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även vid andra tillfällen i form av textanalys, både genom elevernas egna texter men även 

vid högläsning. Läraren beskriver att hen anser att handlingen ska utgöra den största delen 

av en berättelse men att den inte behöver innefatta ett problem utan att någon form av 

händelse räcker. Denna undervisning är på många sätt upplagd på samma sätt som 

cirkelmodellen med explicit undervisning i olika moment. Läraren beskriver även att hen är 

influerad av denna undervisningsmodell. På detta sätt är undervisningen också kopplad till 

genrepedagogiken och därmed även genrediskursen. Även det sociokulturella perspektivet 

är synligt i denna undervisning. En aspekt är den sociala interaktionen som tar plats i 

undervisningen både vid stoffsamlingen samt de tillfällen då eleverna skriver i par. En annan 

aspekt är internalisering av kunskap som kan ske via modellering. 

Efter det inledande arbetet får eleverna, antingen själva eller i par, påbörja skrivandet. 

Läraren stöttar eleverna under detta moment genom att gå runt och resonera om 

textinnehållet. I samband med detta utgår läraren ofta ifrån ett stödmaterial i form av ett kort 

med berättelsens olika delar som eleven själv har. Kortet innehåller dessutom hjälpfrågor, 

stödord och olika förslag på hur en text kan inledas. Detta kort samt en checklista med 

formalia har eleverna alltid till hands under sitt berättelseskrivande. När eleverna har skrivit 

färdigt sina berättelser får de även själva stämma av mot dessa. Även om inte det största 

fokuset ligger på stavning och interpunktion kan vissa kopplingar ändå göras mot 

färdighetsdiskursen. Genom att eleverna stöttas genom hela skrivprocessen och får många 

tillfällen till att skriva och läsa är processkrivande och processdiskursen också närvarande. 

Stöttningen under processen, stödmaterialet samt checklistan kan även ses som en form av 

scaffolding utifrån det sociokulturella perspektivet.  

När texterna är klara ger läraren ofta muntlig feedback i form av two stars and a wish, men 

lägger inte stor vikt vid att eleverna bearbetar sina texter. Trots att feedback ges går det 

därför inte att göra en koppling till processkrivande och processdiskursen. Däremot finns 

en koppling till dessa eftersom elevernas färdiga texter hängs upp i klassrummet, högläses 

och binds ihop till böcker som utgör ett slags klassrumsbibliotek. På detta sätt har texterna 

en tydlig mottagare vilket är viktigt inom både undervisningsmetoden och skrivdiskursen. 

Vid bedömning av elevernas texter utgår läraren från kunskapskraven i svenska som bland 

annat innefattar interpunktion, stavning och berättelsestruktur. Utöver cirkelmodellen 

beskriver läraren att kooperativt lärande anammas vid skrivprocessen, främst genom att 

eleverna ofta skriver i par, men även vid stoffsamling för att delge varandra inspiration.  



 

21 

 

4.2 Vilket innehåll och vilken textuell struktur kan identifieras i elevers berättande 

texter? 

Tio slumpmässigt utvalda elevtexter, totalt 30, från tre olika klasser har analyserats utifrån 

textmönster, referensbindning, konnektivbindning, lexikogrammatik och koherens. I 

tabellen nedan presenteras en sammanställning för varje klass som följs av en utförligare 

analys i löpande text. I tabellerna finns variablerna som tas upp i avsnitt 3.4.2. I variabeln 

Fullständiga meningar har även i huvudsak fullständiga meningar räknats in, detta kan till 

exempel vara att det finns en lång mening som egentligen skulle ha varit två.  

 

Variabler Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Inledning, handling, 

avslut 
8 10 8 

Problem 7 10 8 

Spänning 2 7 4 

Tydlig 

referensbindning 
9 9 8 

Korrekta 

konnektivbindningar 
6 9 8 

Fullständiga 

meningar 
7 8 8 

Korrekt syntax 9 9 10 

Tematisk koherens  7 8 7 

Tidskoherens  10 9 7 

Orsakskoherens 9 7 8 

        Tabell 1. Sammanställning av textanalys. 
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4.2.1 Textanalys Skola 1 

Textmönster 

De flesta elevtexter från denna skola har ett tydligt textmönster med inledning, handling, 

avslut samt ett problem (se Tabell 1 i avsnitt 4.2). Däremot har åtta av tio ingen spänning i 

sin berättelse och väldigt snabba lösningar. De flesta av texterna är även väldigt korta med 

fyra till sju meningar och en karaktär. ”Det var en gång” används som inledning i åtta av tio 

berättelser. Ett exempel på en elevtext som representerar ovanstående är: ”Det var en gong. 

En bloma. Den hade det så bra. Men nesta dag så var de för varmt och bloman. orkade inte 

stå. Men senare på dagen så regna de så det blev bra.”.   

Koherens och referensbindning  

Genom analysen framgår det att de flesta texter är starkt koherenta (se Tabell 1 i avsnitt 4.2) 

eftersom de har sammanhang gällande tema, tid och orsak. Koherensen i berättelserna blir 

också stark genom en tydlig referensbindning (se Tabell 1 i avsnitt 4.2). Ett exempel på 

detta är denna berättelse: ”Det var en liten flika hon var sju år. Hon bode i Stockholm en 

dag så vatnade hon blomorna när hon såg larverna gnaga. Hon sa Stik, Stik!. Men de gorde 

de inte de fortsate att gnaga hon sprang in och bestelde en larv skrämma. Sen kom den. Hon 

sate fast den och sen var de aldrig där.”. Alla händelser i texten skrivs i en tidsföljd, den 

handlar genomgående om flickan och larverna och där en händelse leder till andra 

påföljande händelser. Referensbindningen är flicka-hon-hon-hon-hon, där det är tydligt vem 

referensbindingarna syftar på, men den är enkel utifrån att den inte varieras.  

Texterna som däremot har svagare koherens brister i det tematiska sammanhanget genom 

att nya teman plötsligt förs in. I andra fall påverkas koherensen av att berättarperspektivet 

byts. Detta kan ses i följande exempel: ”Det var en gong en vattendroppe. som var i sitt hem 

uppe på målnen. Men nesta dag så skulle det regna så då föll jag ock trode att jag skule falla 

för alltid.”. Berättelsen inleds med att handla om vattendroppen i tredje person men övergår 

sedan till första person.  

Konnektivbindningar och lexikogrammatik  

Korrekt använda konnektivbindningar ger flyt i elevtexterna genom att driva berättelserna 

framåt. Detta görs främst genom temporala och kausala konnektivbindningar. I nästan 

hälften av texterna används däremot inte konnektivbindningarna på ett fördelaktigt sätt (se 

Tabell i avsnitt 4.2). Delvis används konnektiver för att binda ihop meningar där det istället 

skulle ha varit punkt, men även felanvändning och upprepande av konnektiver finns. I 

följande elevtext används konnektiver dels för att binda ihop meningar men också istället 
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för punkt. För att tydliggöra detta har konnektiverna i elevtexten strukits under: ”och hon 

skulle ut och gå Till lekparken och leka lite altid brukar mina kompisar vara där Hoppas att 

mina kompisar är där idag nu är jag i lekparken men mina kompisar är inte där gud så 

märkigt att dom inte ha kommit dom brukar vara här så jag ska ringa en kompis som heter 

tera men hon svarar inte så jag ringer en annan kompis som heter Lenea och hon svarade 

och jag sa hej!”. Utöver att många berättelser saknar interpunktion i långa stycken har 

hälften av dem inte fullständiga meningar. Syntaxen är däremot korrekt i alla texter.  

4.2.2 Textanalys Skola 2  

Textmönster 

Alla texter från denna skola har ett tydligt textmönster med inledning, handling och avslut. 

Två av berättelserna har påbörjat ett avslut men inte riktigt slutfört det. Eftersom de ändå 

har ett påbörjat avslut har de kategoriserats som att de har alla delar i Tabell 1 i avsnitt 4.2. 

Alla texter innehåller ett problem, sex av dem har även spänning. Något som är utmärkande 

för flera berättelser i denna klass är att de är skrivna med ett avancerat språk och beskrivande 

uttryck som också bidrar till spänningen. Ord och uttryck som beger mig, öga mot öga, i 

samma ögonblick, allt började med, sen framåt kvällen, till sist, den fluffigaste svansen av 

dom alla, överfallslarm, cyanidförgiftad, troligtvis, blir kontaktad, rättegång används. Flera 

av texterna innehåller även ord som är passande för en deckare, exempelvis mördare, polis, 

spår, detektiv och tjuv.  

De texter som saknar eller har väldigt lite spänning är även de enda med snabba lösningar. 

Tre av texterna utmärker sig med ett mer utvecklat händelseförlopp som utgörs av två till 

fem problem. I en av dessa texter består problemen av knivhot, knivhot igen och en 

mördarclown i omklädningsrummet. Sex av tio berättelser är långa med minst en och en 

halv sida skrift, två av dessa är dessutom indelade i kapitel. Alla texter innehåller minst två 

karaktärer, men de flesta har inga personbeskrivningar. Ett exempel på en text som 

innehåller mer än en karaktär samt har ett tydligt problem börjar på detta sätt: ”Lary och 

Mila var på väg hem. Dom stanade när dom såg ett blod spår. Dom blev rädd och tänkte på 

att dom hade sett blod i skolan.” Ytterligare ett exempel är detta utdrag: ”Det var en gång 

en ekore som bor i ett träd. Ekoren hetter Kurre. Kurre har den flufigaste svansen av alla 

ekorar. En morgon när kurre vaknade så var hans svans bortta han hittade inte den någon 

stans så han gick till polisen. Polisen är en mask.”. Det som skiljer dessa två texter åt är att 

den ena har en tydlig personbeskrivning medan den andra inte har det.  

Koherens och referensbindning  
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Drygt hälften av texterna är koherenta eller starkt koherenta eftersom de håller en röd tråd 

gällande tema, tid och orsak (se Tabell i avsnitt 4.2). Två av texterna har svag koherens där 

detta främst beror på brister i temat. Detta syns tydligt i detta utdrag: ”Kevin var hema os 

sej joel är hema os sej. dom beretade vad som hade hent på skolan. mamma sa vem ringde 

polisen vi okej bra. Sen kom Siri Leia och Rasmus. dom ner till bråtselatsen Polisen var där 

och sökte ijenåm Platsen.”. Denna berättelse handlar först om Kevin och Joel men sedan 

övertas berättelsen av Siri, Leia och Rasmus utan att läsaren egentligen får veta vilka dom 

är eller varför de går till brottsplatsen. Kevin och Joel nämns aldrig igen. En annan text 

utmärker sig också eftersom den brister i koherensen i inledningen: ”Det var en gång när 

råttorna lily, Spidi och Alis var på väg till William. Mr. banan sköt magiska banal skal. 

Sedan har ingen hört hur det gick. Det var den 1 januari alla letade efter råttorna. Tiden gick 

dag efter dag. Sedan den 26 januari fick William ett brev. Han ringde Aron, Oliver, Vilgot 

och mr. lurvig på telefon.”. Mr. Banan kommer in i berättelsen från ingenstans och läsaren 

får heller ingen information om att denne har kidnappat råttorna. Senare ringer William flera 

personer, som läsaren får anta är kompisar, varav flera senare aldrig återkommer. Efter detta 

stycke fortsätter berättelsen men är istället starkt koherent.  

Nio av tio texter har en tydlig referensbindning och upplevs heller inte upprepande, till 

exempel: ”Det var en gång en man som heter Bengt-erik han har svart hår och ljus hud. En 

dag kom en tjuv och tog hans bil dagen efter kom tjuven tillbaka och sa din bil var dålig jag 

tar granens istelet.”. Referensbindningen är alltså man-Bengt-erik-han-hans. Trots att 

berättelsen är väldigt kort varieras bindningarna. Ett annat exempel på en varierad 

referensbindning finns i en längre text där referensbindningarna till en av karaktärerna är 

kille-mannen-mördaren-clownen-mördarclownen.  

Konnektivbindningar och lexikogrammatik  

Alla utom en text använder konnektivbindningarna korrekt och på varierande sätt som ger 

flyt i texten. Konnektiverna som används är främst additiva och temporala. Ett exempel på 

hur konnektiver används finns i följande utdrag, för att synliggöra dem är de understrukna: 

”Det var en gång en deketiv som hette Sputnik. En dag var Sputnik på väg till stan. Men 

han misade bussen. -Nej sa Sputnik. När Sputnik kom fram till stan såg han Mr dog eller 

tjuvdog. Sputnik blev jätte rädd tänk om dog har en ny plan! Några dagar senare fick Sputnik 

ett medelande.”. I detta korta stycke används additiva, temporala, adversativa samt kausala 

konnektiver som gör att den inte känns upprepande.  
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De flesta texter har genomgående fullständiga meningar med korrekt syntax (se Tabell 1 i 

avsnitt 4.2). En text har däremot många ofullständiga meningar samt brister i syntaxen: ”Vi 

ringer polisen medans dom två barnen står med manen där ut. Dom skriker efter en stund 

Jälp.  

- Vi sa att du skulle låta bli kniven joel och Kevin sa.  

- okej mördaren sa  

- hej polisen joel sa  

/…/ Polisen grep clownen förde clownen till polisbilen. Sat in clownen in i poliseilen.”. 

Denna text har däremot andra styrkor så som flera problem och mycket spänning.  

4.2.3 Textanalys Skola 3  

Textmönster 

Generellt har de flesta texter från denna skola ett tydligt textmönster med inledning, 

handling, avslut samt ett problem (se Tabell 1 i avsnitt 4.2). Alla texter utom en har däremot 

snabba lösningar på problemen och endast fyra av tio har spänning i sin berättelse. 

Genomgående har de flesta texter en välutvecklad inledning med introduktion av bland 

annat karaktärer, utseende och vad de gillar. Åtta av tio texter inleder berättelsen med en 

hälsningsfras. Ett exempel på ovanstående är denna elevtext: ”Hej jag heter Mohama. Jag 

är en blandning mellan en gubbe en haj en tjej och en krumelur. Jag bor På Planeten Moham 

med min storebror Mohame. Vi äter sand och grus men våran favoritmat är lera. Jag är tio 

år gammal och min storebror är 15 år. Våra bästa kompisar heter Mohamo och Mohamed. 

Men en dag dog Mohamed och alla blev ledsna. Sen kom en ande och sa att dom fick 3 

önskningar. Men barnen sa till anden att dom bara ville ha 1 önskning och den önskningen 

var att Mohamed kommer tillbaka. Å rätt som det var kom Mohamed till liv igen och alla 

blev glada. Snipp snapp snut Så var sagan slut!”. Inledningen är välutvecklad och upptar 

ungefär hälften av berättelsen. Därefter uppstår ett uppenbart problem som direkt följs av 

en lösning utan spänning.  

Koherens och referensbindning  

I analysen framkommer det att alla texter har en röd tråd, vilket även syns i koherensen (se 

Tabell 1 i avsnitt 4.2). Endast tre texter har svag koherens där detta främst påverkas av att 

texten upplevs ”hoppig” eftersom nya personer plötsligt dyker upp eller genom att redan 

given information presenteras som ny. Detta utdrag ur en elevtext är ett exempel på detta: 

”Jag och min lillasyster och mina kompisar bor på en planet som heter New Holland. Min 

mamma och pappa bor på planeten Mars. Jag tror att jag alldrig kommer träffa dem. Men 
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Jag har oxå en lillasyster som heter kakan. Hon är ganska jobbig. Nu går mina kompisar 

hem så nu är det bara jag och kakan.”. I detta korta stycke presenteras lillasystern två gånger. 

Läsaren vet inte heller att kompisarna som ska gå hem redan var där. 

Ett annat exempel på hur koherensen kan påverkas negativt är att berättarperspektivet byts 

mitt i texten, som i detta utdrag: ”Jag heter Buchimuchi. Jag har fyra armar och två ben. På 

mitt huvud har jag en hatt. Han och hans vänner bor på planeten Buchi. För ett år sen så 

hende en sak så nu får ni se hur det hände. En dag när jag skulle åka och bada. Dom badade 

på stranden loko. De är bara han och sina två kompisar Colono och Pocono som ska fara 

och bada Idag.”. Berättelsen inleds i första person för att sedan övergå till tredje person. 

Efter detta skrivs den igen i första person men återgår därefter till tredje person igen. Detta 

gör att det blir svårt att hänga med i texten. I denna elevtext pratar även författaren till 

läsaren: ”Så nu får ni se hur det hände”. Detta är något som utmärker denna klass där fyra 

av elevtexterna riktar sig direkt till läsaren.  

Texterna med stark koherens har även en tydlig men också varierad referensbindning (se 

Tabell 1 i avsnitt 4.2), till exempel: ”Hej! Jag heter Gargamel och jag är en lyckola det är 

en slags rymdvarelse. Jag har en bra tvilling som heter Morilla. På bilden ser ni mig, min 

tvillingsyster Morilla och Laiala våran lillasyster.” Här är alltså referensbindningarna Jag-

Gargamel-jag-rymdvarelse-jag-mig-min, tvilling-Morilla-tvillingsyster och Laiala-

lillasyster. I denna text finns inga oklarheter kring vem referensbindningarna syftar på och 

att den är varierad gör också att den inte upplevs upprepande.  

Konnektivbindningar och lexikogrammatik  

Även konnektivbindningarna i elevtexterna är generellt korrekt använda (se Tabell 1 i 

avsnitt 4.2) vilket ger flyt i texterna och gör att de inte känns upprepande. Additiva 

konnektivbindningar används överlägset mest men även adversativa och temporala 

konnektivbindningar förkommer tämligen ofta. De temporala konnektiverna varieras och 

används inte heller alltid i början av en mening som också gör att de inte känns upprepande. 

Ett exempel på hur konnektivbindningar används finns i samma text som ovan. För att 

tydliggöra dessa har de strukits under: ”Idag fyller Laiala två år och hon vart jätte glad. Mitt 

i kalaset Så ska Laiala slänga soporna. Men efter hon har gjort det kommer hon inte 

tillbaka.”. Detta är ett tydligt exempel på variation i konnektiverna samt hur de ger flyt i 

texten.  

I motsats till föregående text finns en berättelse som sticker ut i användandet av både 

konnektiv- och referensbindningar. I den texten används få konnektiver, vilket gör att 
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meningarna blir korthuggna. Referensbindningarna är inte heller använda på ett korrekt sätt 

vilket gör att man inte vet vem de syftar på: ”Hon sat och tenckte hon kom inte på nåt. 

Mamma sa att de va lägdags. Hon somnade fort hon fick en dröm. Det var en kvina somsa 

litta på dig själv hon vacknade fort hon såg ett sken.”. Genomgående i denna text används 

väldigt mycket ”hon” vilket gör det svårt att hänga med som läsare. Däremot är denna text 

välskriven på många andra sätt. Den är spännande och har ett utvidgat händelseförlopp och 

även flera svåra ord, till exempel kommendör, skriftrulle, barriär och organisation. Dock 

saknas interpunktion på flera ställen. Detta är däremot inte något som förkommer i många 

texter, de flesta har korrekt interpunktion och syntax med fullständiga meningar (se Tabell 

1 i avsnitt 4.2).  

4.3 Hur samspelar skrift och bild i elevers berättande texter ur ett multimodalt 

perspektiv?  

De tio slumpmässigt utvalda, totalt 30, elevtexterna har även analyserats utifrån ett 

multimodalt perspektiv. Texterna har analyserats utifrån vilka semiotiska modaliteter och 

resurser som används, antal bilder samt relationer som finns mellan skrift och bild. Nedan 

följer en sammanställning för varje klass i tabellform. Eftersom flera av texterna har fler än 

en bild, som i sig kan ha olika relationer till skriften, tas alla bilder upp i tabellen. På grund 

av detta är antalet fler än tio under variabeln samspelsrelation. Efter tabellen följer en 

utförligare analys i löpande text. 
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Multimodalitet Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Skrift 10 10 10 

Bild 10 10 10 

Färg 9 7 3 

Symbol 4 1 3 

Pratbubbla 4 4 0 

Ruta  2 4 0 

En bild  1 8 10 

Två bilder 4 2 0 

Tre eller fler bilder 5 0 0 

Förankringsrelation  0 0 1 

Omvänd 

förankringsrelation  
3 0 0 

Avbytesrelation 1 2 0 

Samspelsrelation  24 11 9 

Kontrastrelation  0 2 0 

         Tabell 2. Sammanställning av multimodal textanalys. 

 

4.3.1 Multimodal textanalys Skola 1 

Nästan alla texter har mer än en bild med flera semiotiska resurser (se Tabell 2 i avsnitt 4.3). 

Alla texter har de semiotiska modaliteterna skrift och bild. Alla utom en har minst färg som 

resurs, flera har även rutor, symboler och pratbubblor (se Tabell 2 i avsnitt 4.3). Generellt 

består alla bilder inte bara av karaktärer utan även av miljöbeskrivningar och ytor täckta av 

färg. Bildernas och skrifternas relationer består främst av samspel (se Tabell 2 i avsnitt 4.3) 

där också delar av skriften förtydligas i bilderna med hjälp av symboler. Även koherensen 

stärks av multimodaliteten i flera av texterna genom att exempelvis viktiga karaktärer ges 

mer utrymme i bilderna och känslor tydliggörs. Ett exempel på detta syns i en berättelse om 

en mask (se bilaga 2) där skriften och bilderna tydligt samspelar. Skriften förstärks av 

bilderna exempelvis genom solens storlek på den andra bilden samt att masken är röd och 

säger ”De brens”. Ytterligare ett exempel på där skriften och bilderna samspelar är texten 

om katten Smulan (se bilaga 3). Denna berättelse är även ett bra exempel på hur miljö 

avbildas men också hur symboler förtydligar vem som är vem. 
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En av berättelserna, som handlar om en blomma, har en avbytesrelation där skriften och 

bilden läses parallellt (se bilaga 4). Att blomman har det bra förstås med hjälp av den första 

bildrutan där perfekt väder avbildas. I nästa bildruta framställs blomman enbart med blyerts 

och med en stor och stark sol som tillsammans med skriften tydliggör hur illa det är för 

blomman. I sista bildrutan syns det hur väderförhållandena förändras och hur blomman mår 

bra igen. 

Två texter har utöver en samspelsrelation även en omvänd förankringsrelation där bilderna 

ger mer information till skriften, exempelvis genom att känslor synliggörs i bilderna. Den 

första berättelsen handlar om ett åskväder (se bilaga 5). Texten föregås av en bild med glada 

miner, men i bilden i bilagan är munnarna raka som streck eftersom ett oväder drar in över 

dem. Det förändrade känslotillståndet synliggörs endast i bilden och ger på så vis läsaren 

information som skriften inte ger. I bilden får läsaren även veta att kompisen heter Alma. 

Detta framgår inte i skriften men är viktigt att känna till för att senare förstå vem Alma är. 

I den andra berättelsen, som handlar om en larvskrämma (se bilaga 6), förekommer omvänd 

förankring endast i den andra bilden. Läsaren får då veta hur larvskrämman ser ut och hur 

larven reagerar på den. 

4.3.2 Multimodaltextanalys Skola 2 

Alla texter från denna skola har de semiotiska modaliteterna skrift och bild. Större delen av 

texterna har färg som semiotisk resurs, i flera texter förekommer det även pratbubblor, 

symboler och rutor (se Tabell 2 i avsnitt 4.3). Drygt hälften av bilderna har någon slags 

miljöbeskrivning men de flesta är sparsamma i detaljer och färg. Relationerna mellan skrift 

och bild består främst av samspel (se Tabell 2 i avsnitt 4.3). Ett exempel på detta syns i en 

berättelse om en ekorre (se bilaga 7). I bilden har flera sekvenser av berättelsen avbildats 

och den har en tydlig samspelsrelation med skriften. Delar av skriften förtydligas också i 

bilderna genom att masken och polisstationen är väldigt liten i förhållande till ekorren, det 

står ”lim” på tuben och den stora fluffiga svansen syns på snigeln.  

Två av texterna har både samspels- och avbytesrelationer. I den första berättelsen, som 

handlar om Larry och Mila (se bilaga 8), samspelar skriften med den första bilden. I den 

andra bilden finns en avbytesrelation eftersom det i skriften inte tydliggörs hur barnen kan 

veta att mannen är en mördare, men i bilden syns en man med kniv och pistol. Bilderna 

förtydligar även känslor genom att i första bilden visa att barnen är förvånade och i den 

andra bilden att de är rädda. I den andra berättelsen, som handlar om detektiven Sputnik (se 

bilaga 9), samspelar skrift och bild till stor del, men en avbytesrelation finns även i den 
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andra och sista rutan. Här förklaras att Sputnik är en katt och i den sista bilden får läsaren 

veta vem som är vem och deras inbördes relationer vilket är viktigt för texten som helhet. 

Det syns även att det är en sorgens dag eftersom regnet öser ned. Bilden innehåller också 

humor i form av den sista gravstenen och pratbubblan. Båda dessa texter, om Larry och 

Mila samt detektiven Sputnik, är beroende av bilderna för koherensen. Utan bilderna blir 

det för mycket luckor i texten för läsaren.  

Det finns även två texter där det uppstår en kontrastrelation mellan skrift och bild. Ett 

exempel på detta är en berättelse där huvudkaraktärerna är två katter (se bilaga 10), men i 

bilden är de avbildade som människor.  

4.3.3 Multimodal textanalys Skola 3 

I elevtexterna från denna skola används nästan enbart de semiotiska modaliteterna skrift och 

bild utan semiotiska resurser (se Tabell 2 i avsnitt 4.3). Endast tre texter innehåller färg och 

tre andra innehåller symboler i form av pilar. Åtta av tio bilder består endast av karaktärer 

och genomgående finns inga miljöbeskrivningar eller ytor av färg. Bildernas och skrifternas 

relationer består främst av samspel (se Tabell 2 i avsnitt 4.3). Ett tydligt exempel på detta 

syns i en berättelse som handlar om en hajkrumelur (se bilaga 11) där skriften och bilden 

tydligt samspelar i beskrivningen av huvudkaraktären. Även en pil används för att förtydliga 

vem som är avbildad.  

En av texterna har en förankringsrelation där skriften pekar ut det centrala i bilden. I den 

texten skriver eleven: ”På bilden ser ni mig, min tvillingsyster Morilla och Laiala våran 

lillasyster.” (se bilaga 12). I bilden används även pilar för att förtydliga vem som är vem.  

I elevtexterna från denna skola stärks inte koherensen av multimodaliteten. Bilderna tillför 

inget till skriften, de skildrar ingenting av själva händelseförloppet utan endast 

huvudkaraktärer. En elevtext, om rymdvarelsen Buchimuchi (se bilaga 13), är ett tydligt 

exempel på detta. Förutom färgen på karaktären visar inte bilden något annat än det som 

beskrivs i texten.  

5 Resultat  

I detta avsnitt redogörs resultatet för de olika frågeställningarna. Inledningsvis besvaras 

första frågeställningen i en sammanfattande text av de tre lärarnas undervisning. Under den 

andra och tredje frågeställningen presenteras en sammanställning i tabellform av alla 30 

elevtexter. Därefter följer en beskrivning i löpande text. Resultaten för sista frågeställningen 

presenteras separat för varje skola. Avslutningsvis följer en resultatsammanfattning. 
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5.1 Hur beskriver lärare att de undervisar i berättelseskrivande?  

Alla tre lärare som deltar i studien beskriver att det viktigaste i en berättelse är att det finns 

inledning, handling och avslut samt en röd tråd. För att arbeta med detta och för att stötta 

eleverna inför det enskilda skrivandet har lärarna olika arbetssätt. På Skola 1 har eleverna 

fått träna på detta genom sagor utan slut samt genom stödfrågor i form av ”Vem handlar 

det om?”, Vad händer?” och ”Hur slutar det?”. I dagsläget arbetar däremot eleverna endast 

självständigt i sitt berättelseskrivande. På Skola 2 arbetar läraren med läromedel, textanalys, 

samtal och diskussioner av olika berättelser. Eleverna stöttas även genom att använda ett 

Hinderschema samt ordlistor. I undervisningen på Skola 3 arbetar läraren med stoffsamling, 

inspirationsbilder, modellering samt textanalys. 

Under berättelseskrivandets gång stöttar lärarna på Skola 2 och Skola 3 eleverna genom att 

ställa frågor och resonera om textinnehållet för att utveckla och förtydliga berättelserna. 

Eleverna på Skola 3 har även varsitt stödmaterial med berättelsens olika delar som de kan 

utgå ifrån. Läraren på Skola 2 läser även upp elevernas berättelser för de enskilda eleverna 

för att hjälpa dem med att förtydliga och utveckla sina texter. På Skola 1 vill läraren inte 

störa eleverna i processen och låter dem därför arbeta ostört tills de är klara.  

När eleverna har skrivit färdigt sina berättelser ger alla tre lärare feedback i form av two 

stars and a wish. På Skola 1 och Skola 2 får eleverna bearbeta sina berättelser utifrån denna 

feedback men på Skola 3 läggs mindre vikt vid bearbetning. Lärarna på Skola 1 och Skola 

2 beskriver att feedbacken är individanpassad, oftast med fokus på innehåll och därefter 

stavning. På Skola 3 ges feedback utifrån interpunktion, stavning och berättelsestruktur. 

Något som endast förekommer på Skola 2 är kamratrespons. 

Lärarna på Skola 2 och Skola 3 beskriver att undervisningen är influerad av cirkelmodellen. 

Däremot menar läraren på Skola 2 att hen kombinerar olika undervisningsmetoder, detta 

gör även läraren på Skola 1, men de definierar inte vilka. 

Undervisningen på alla tre skolor går att koppla till mer än en undervisningsmetod och 

skrivdiskurs, däremot är en mest framträdande. På Skola 1 domineras undervisningen av 

kreativt skrivande och kreativitetsdiskursen medan på Skola 2 och Skola 3 domineras 

undervisningen av genrepedagogiken och genrediskursen.  

Det sociokulturella perspektivet kan ses i undervisningen på alla tre skolor. Den sociala 

interaktionen är tydlig på Skola 2 och Skola 3 och även till viss del på Skola 1. Även 

scaffolding är något som finns med i undervisningen på Skola 2 och Skola 3, främst genom 
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stöttning under berättelseskrivandet. På Skola 2 finns en tydlig koppling till ZPD eftersom 

eleverna ges utmaningar utifrån deras egna förutsättningar. En försiktig koppling till ZPD 

kan även göras på Skola 1. Internalisering av kunskap kan ses på Skola 2 och Skola 3 där 

lärarna beskriver att eleverna befäster berättelsestrukturen genom diskussioner och 

modellering.  

5.2 Vilket innehåll och vilken textuell struktur kan identifieras i elevers berättande 

texter? 

Nedan redovisas en sammanställning av alla 30 textanalyser i en tabell. Därefter följer en 

utförligare beskrivning av resultatet i löpande text.  

 

Variabler Sammanställning 

Inledning, handling, avslut 26 

Problem 25 

Spänning 13 

Tydlig referensbindning 26 

Korrekta konnektivbindningar 23 

Fullständiga meningar 23 

Korrekt syntax 28 

Tematisk koherens 22 

Tidskoherens  26 

Orsakskoherens  24 

          Tabell 3. Sammanställning av alla textanalyser. 

De flesta elevtexter innehåller inledning, handling och avslut samt ett problem (se Tabell 3 

i avsnitt 5.2). Däremot innehåller endast 13 av berättelserna spänning och 18 av dem har 

även väldigt snabba lösningar. De flesta texter innehåller bara ett problem men tre 

berättelser utmärker sig med att de innehåller flera olika problem. Överlag har elevtexterna 

tydlig referensbindning och korrekt använda konnektivbindningar (se Tabell 3 i avsnitt 5.2), 

även om det finns en skillnad i hur avancerade och varierade de är. Generellt har 

berättelserna korrekt syntax och flera av dem har även i huvudsak fullständiga meningar (se 

Tabell 3 i avsnitt 5.2). De flesta texter har koherens, där tidskoherensen är starkast (se Tabell 

3 i avsnitt 5.2).  
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Vid en jämförelse av skolorna är de flesta av variablerna som undersökts, till exempel 

problem och tematisk koherens, relativt lika om bara Tabell 1 i avsnitt 4.2 läses. I analysen 

framgår det dock att det finns flera stora skillnader. En markant skillnad, som tidigare 

nämnts, är närvaron av spänning i berättelserna (se Tabell 1 i avsnitt 4.2). På Skola 1 

innehåller två texter spänning och på Skola 3 är motsvarande antal fyra. Skola 2 utmärker 

sig istället med sju texter som innehåller spänning. De flesta texter från Skola 1 och Skola 

3 har snabba lösningar, vilket även kan påverka frånvaron av spänning. Texterna från Skola 

2 har istället mer utvecklade händelseförlopp i betydligt längre berättelser, till skillnad från 

framförallt Skola 1 där flera av texterna är väldigt korta.  

En annan skillnad mellan skolorna är dels hur berättelserna inleds och hur utvecklade 

inledningarna är. Åtta av tio texter från Skola 3 inleds med en hälsningsfras, på Skola 1 

inleds åtta av tio texter med ”Det var en gång”, men på Skola 2 inleds berättelserna ganska 

varierat. Berättelserna från Skola 3 utmärker sig dessutom med långa och välutvecklade 

inledningar.  

5.3 Hur samspelar skrift och bild i elevers berättande texter ur ett multimodalt 

perspektiv?  

Nedan redovisas en sammanställning av alla 30 multimodala textanalyser i en tabell. 

Eftersom flera av texterna har mer än en bild och kan ha olika relationer till skriften är 

antalet fler än 30 under variabeln samspelsrelation. Efter tabellen följer en utförligare 

beskrivning av resultatet i löpande text. 
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Multimodalitet Sammanställning 

Skrift 30 

Bild 30 

Färg 19 

Symbol 8 

Pratbubbla 8 

Ruta 6 

En bild 19 

Två bilder 6 

Tre eller fler bilder 5 

Förankringsrelation 1 

Omvänd förankringsrelation 3 

Avbytesrelation  3 

Samspelsrelation 44 

Kontrastrelation  2 

  Tabell 4. Sammanställning av alla multimodala textanalyser. 

Sammantaget för alla skolor innehåller alla elevtexter de semiotiska modaliteterna skrift 

och bild. Den vanligaste semiotiska resursen är färg, utöver detta förekommer även 

pratbubblor, symboler och rutor i vissa texter (se Tabell 4 i avsnitt 5.3). Största skillnaden 

mellan skolorna går att se i användandet av semiotiska resurser. I texterna från Skola 1 och 

Skola 2 är färg vanligt förekommande, men endast tre texter från Skola 3 har färg (se Tabell 

2 i avsnitt 4.3). Själva användandet av färg skiljer sig dock åt mellan Skola 1 och Skola 2. 

På Skola 1 används generellt mycket färg och på stora ytor av papperet, men på Skola 2 

används färg mer sparsamt. På Skola 3 skiljer sig användandet av semiotiska resurser från 

de två andra skolorna, inte bara i användandet av färg. Förutom färg används endast 

symboler som semiotisk resurs, men detta förekommer bara i tre texter.  

De allra flesta texter har en bild, men vissa har två bilder och ett fåtal har tre eller fler bilder 

(se Tabell 4 i avsnitt 5.3). Det skiljer sig mellan skolorna i hur många bilder som används, 

de flesta texterna från Skola 1 har minst två bilder, medan texterna från de andra skolorna 

oftast har en bild (se Tabell 2 i avsnitt 4.3). Den vanligaste förekommande relationen mellan 

skrift och bild i elevtexterna är samspelsrelation (se Tabell 4 i avsnitt 5.3). Enstaka texter 

har en förankringsrelation eller en avbytesrelation (se Tabell 4 i avsnitt 5.3). Den näst 
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vanligaste relationen mellan skrift och bild är omvänd förankring, dock bara i tre texter, alla 

från Skola 1. Endast två texter har en kontrastrelation, där båda är från Skola 2.   

16 av alla elevtexter har någon typ av miljöbeskrivning, men varierar en del i hur mycket 

färg och detaljer som finns med, detta gäller endast Skola 1 och Skola 2. Däremot är 

miljöbeskrivningarna mer utförliga på Skola 1. Skola 3 har inga miljöbeskrivningar, utan 

istället endast huvudkaraktärer. Sammantaget är tre av alla 30 elevtexter beroende av 

bilderna för koherensen i berättelserna. I flera av texterna stärks också koherensen av 

bilderna, men koherensen är inte beroende av dem. Detta förekommer däremot inte alls på 

Skola 3.  

5.4 Vilka kopplingar kan ses mellan skrivundervisningen och den textuella struktur 

samt det innehåll som identifieras i elevers berättande texter? 

I detta avsnitt presenteras resultatet för den sista frågeställningen, separat för varje skola.  

5.4.1 Kopplingar mellan undervisning och elevtexter, Skola 1 

Det finns vissa kopplingar som går att finna mellan undervisningen och elevtexterna på 

Skola 1. Läraren i denna klass beskriver att de har arbetat mycket med inledning, handling 

och avslut i en berättelse vilket också går att se i elevtexterna då åtta av tio berättelser 

innehåller detta. De flesta elevtexter har även en tydlig röd tråd som också syns i koherensen 

(se Tabell 1 i avsnitt 4.2). Detta är också något läraren uttrycker är särskilt viktigt i en 

berättelse. Läraren betonar vikten av att eleverna själva får välja innehåll i sina berättelser. 

Detta syns även i elevtexterna eftersom de alla handlar om olika saker.  

En försiktig koppling kan göras mellan stödfrågor som eleverna har haft tillgång till och 

upplägget av berättelserna. Stödfrågorna är ”Vem handlar det om?”, ”Vad händer?” och 

”Hur slutar det?” vilket också kan ses i alla texter som innehåller korrekt berättelsestruktur. 

I texterna får läsaren veta vem det handlar om, men i princip inget mer. Läsaren får även 

veta vad som händer men det följs också av en snabb lösning, därför är också texterna 

väldigt korta. Det är svårt att helt säkert säga vad något beror på, men denna skola är den 

enda med genomgående väldigt korta texter och också den enda med implicit undervisning. 

Därför kan också en försiktig koppling göras mellan dessa. 

5.4.2 Kopplingar mellan undervisning och elevtexter, Skola 2 

På Skola 2 finns även vissa kopplingar mellan undervisningen och elevtexterna. I denna 

klass har alla berättelser inledning, handling och avslut där de flesta har en röd tråd, vilket 

även syns i koherensen (se Tabell 1 i avsnitt 4.2). Detta är också något som läraren beskriver 
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att de har arbetat med genom till exempel textanalyser, diskussioner och läromedel. Alla 

texter innehåller även ett eller flera tydliga problem där även sju av dessa innehåller 

spänning. Detta går att koppla till undervisningen som har fokuserat mycket på 

händelseförloppet i en berättelse. Elevtexterna från denna skola är markant längre än från 

de andra skolorna. I detta kan en försiktig koppling mellan den explicita undervisningen och 

textlängden med mer utvecklade händelseförlopp göras. I undervisningen har det också 

funnits en lista med passande ord till det aktuella temat vilket många av elevtexterna också 

innehåller.  

5.4.3 Kopplingar mellan undervisning och elevtexter, Skola 3 

Även på denna skola kan vissa kopplingar mellan undervisningen och elevtexterna ses. Åtta 

av tio texter har inledning, handling och avslut. Genomgående har alla också en röd tråd 

även om vissa inte har lika stark koherens (se Tabell 1 i avsnitt 4.2). Detta går att koppla till 

undervisningen där läraren har arbetat mycket med inledning, handling och avslut samt den 

röda tråden. Undervisningen på denna skola är främst explicit och även här är flera av 

elevtexterna långa med mer innehåll. I detta, som på de andra skolorna, kan en försiktig 

koppling göras mellan undervisningen och elevtexterna.   

5.5 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis har alla tre lärare beskrivit att inledning, handling och avslut samt den 

röda tråden är något de anser som viktigast i en berättelse. Detta kan ses som en tydlig 

koppling till elevtexterna eftersom de flesta innehåller denna berättelsestruktur. Det finns 

även vissa andra kopplingar mellan undervisningen och elevtexterna, men dessa skiljer sig 

åt mellan skolorna, till exempel de korta texterna från Skola 1 och händelseförloppen i 

texterna från Skola 2.   

Undervisningen på de olika skolorna skiljer sig åt i metoder och skrivdiskurser. Kreativt 

skrivande och kreativitetsdiskursen är dominerande på Skola 1, medan genrepedagogiken 

och genrediskursen är mest framträdande på Skola 2 och Skola 3.  

De allra flesta elevtexter har korrekt berättelsestruktur, men det skiljer sig åt mellan skolorna 

huruvida spänning är en del av berättelsen eller inte. De flesta texter har även koherens. Alla 

texter innehåller de semiotiska modaliteterna skrift och bild och den vanligaste semiotiska 

resursen är färg. De flesta texterna har en bild och den vanligaste relationen mellan skrift 

och bild är samspel. Flera av texternas koherens stärks av bilderna i berättelserna.  
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6 Sammanfattande diskussion  

I detta avsnitt diskuteras olika aspekter av studiens resultat och metod. Även reflektioner 

kring detta görs och avslutningsvis diskuteras vidare forskning som skulle kunna 

genomföras inom området. 

6.1 Resultatdiskussion  

Det övergripande syftet med denna studie var att ge inblick i hur lärare undervisar i 

berättelseskrivande samt undersöka innehåll, textuell struktur och multimodalitet i elevers 

berättande texter. I denna studie beskriver alla tre lärare att inledning, handling och avslut 

samt den röda tråden är det viktigaste i en berättelse. Detta stämmer väl överens med vad 

tidigare forskning säger att lärare anser är det centrala i en berättelse (Yassin Falk 2017, 

97). I Yassin Falks avhandling (2017, 99) framgår det att även om lärarna anser att 

berättelsestruktur med problem och lösning är det viktigaste i en berättelse så är 

undervisningen rörande detta ofta implicit. I denna studie stämmer detta överens med Skola 

1, men inte med Skola 2 och Skola 3. Tidigare forskning rörande skrivdiskurser har visat 

att lärares undervisning ofta kombineras av olika skrivdiskurser, men att en skrivdiskurs är 

mest framträdande (Ivanič 2004, 226–227). Detta är även vad resultatet i denna studie visar. 

Tidigare forskning har även visat att yngre elever ofta skriver sammanhängande berättelser 

med korrekt berättelsestruktur som innehåller ett problem. Däremot har de ofta svårigheter 

med att skriva ett välutvecklat händelseförlopp som innehåller spänning (Thorsten 2014, 

68–69; Nordlund 2016, 60). Det som utmärker sig särskilt i resultatet i denna studie är att 

eleverna ofta har svårigheter med spänning i sina berättelser. Skola 2 skiljer sig däremot 

från de andra skolorna eftersom de flesta texter innehåller spänning. Skola 2 är också den 

enda skolan som har haft undervisning som innefattat arbete med utvecklade 

händelseförlopp. Detta stämmer överens med Thorstens forskning (2018, 60) som visar att 

elevers förmågor att skriva berättelser kan påverkas positivt av att berättelsestrukturer 

synliggörs i undervisningen. Likt den tidigare forskningen innehåller också de flesta av alla 

30 elevtexter någon form av problem, men de är enkla och har oftast en snabb lösning.  

Resultatet i denna studie visar att eleverna i de flesta fall kombinerar skrift och bild på ett 

sätt så att de hör ihop (se Tabell 4 i avsnitt 5.3) och i vissa fall även utvecklar texten. Tidigare 

forskning har visat att yngre elever kan utveckla sina texter med hjälp av bilder och därmed 

skapa mer komplexa texter (Andrzejczak, Trainin & Poldberg 2005, 1–2). Resultatet i denna 

studie går i linje med detta. I resultatet går det även att se skillnader mellan användningen 

av semiotiska resurser, exempelvis hur miljöbeskrivningar framställs och färg används. 
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Utifrån materialet går det inte att säga vad detta beror på, men på Skola 1, som har flest 

bilder och mest färg och miljöbeskrivningar, har eleverna skrivit i en skrivbok där bara halva 

sidorna är linjerade. Detta kan ses som en inbjudan till att rita. På Skola 3 finns det även 

utrymme till att rita på papperna som använts, men bara på ena sidan av papperet. Detta är 

däremot reflektioner och går inte utifrån materialet att koppla till lärarnas undervisning.  

Ett delsyfte i studien var att se om det går att se kopplingar mellan undervisningen och 

elevtexterna. Det intressantaste resultatet är att det är stora skillnader mellan de olika 

lärarnas undervisning, men också stora skillnader mellan elevernas texter. Materialet visar 

en försiktig koppling mellan implicit undervisning och korta berättelser med vaga problem 

och utan spänning. Detta stämmer överens med Yassin Falks forskning (2017, 97) som visar 

att implicit undervisning kan leda till enkla, korta och tunna berättelser. I denna studie 

verkar däremot explicit undervisning gynna elevers berättelseskrivande genom att 

berättelserna blir längre och innehåller tydliga problem. Även om detta är försiktiga 

kopplingar så visar materialet att undervisningen påverkar elevers berättelseskrivande och 

därför är också lärarens val av undervisningsmetod viktig.  

Även om resultatet visar en del kopplingar, skulle det eventuellt gå att se fler i en större 

studie. Eftersom materialet grundar sig på intervjuer och inte observationer över tid är det 

svårt att göra fler och mer detaljerade kopplingar. Den tydligaste kopplingen i denna studie 

är att alla tre lärare har fokuserat mycket på berättelsestruktur samt den röda tråden, vilket 

även går att finna i elevtexterna.  

6.2 Metoddiskussion  

I denna studie genomfördes intervjuer med tre olika lärare och textanalyser av elevers 

berättelser. Som reflekterats över i avsnitt 3.5 gällande reliabilitet och validitet 

överensstämmer inte alltid det människor säger och det de gör (Denscombe 2016, 289). På 

grund av detta hade det varit önskvärt att även genomföra observationer i denna studie. 

Endast observationer skulle dock inte kunna svara på frågeställningarna eftersom det inte 

säger något om vad läraren anser är viktigt eller ger svar om hela arbetsförloppet för 

berättelseskrivande. Inledningsvis var avsikten att genomföra både intervjuer och 

observationer, men eftersom observationer är väldigt tidskrävande (Denscombe 2016, 315) 

valdes istället intervjuer. Om förutsättningarna för denna studie hade varit annorlunda anser 

vi att det bästa hade varit att genomföra både intervjuer och observationer. Däremot bedöms 

lärarnas beskrivning av sin egen undervisning vara rimlig eftersom de går att relatera till de 

tre största undervisningsmetoderna i Sverige idag. 
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Efter pilotstudiens genomförande ändrades formuleringen av vissa intervjufrågor. I 

efterhand upptäcktes däremot att det hade varit önskvärt med en fråga om vad en handling 

i en berättelse ska innefatta. Detta hade varit intressant eftersom elevernas händelseförlopp 

skiljer sig åt mycket mellan skolorna.  

Kriterierna för berättelserna i denna studie var att de skulle vara fiktiva berättelser med 

tillhörande bild. I efterhand hade det också varit bra med ett kriterium om att eleverna ska 

ha fått skriva och rita klart sina berättelser. I det insamlade materialet ingår vissa berättelser 

som saknar avslut och det är svårt att veta om detta beror på brister i förståelsen för 

berättelsens komposition eller om eleverna inte har hunnit skriva klart. Det är också flera 

bilder som saknar färg (se Tabell 4 i avsnitt 5.3), i detta fall går det inte att avgöra om 

eleverna ansåg sig färdiga eller om de inte hann klart.  

Elevtexterna i studien är obearbetade vilket har påverkat resultatet. Detta kan ses som något 

positivt eftersom det endast är eleven som då har skrivit berättelsen. Om texterna istället 

hade varit bearbetade utifrån lärarnas feedback är det fullt möjligt att resultatet hade varit 

något annorlunda. Att inte analysera alla elevtexter i varje klass kan också ha påverkat 

resultatet, men på grund av tidsbrist kunde inte alla texter analyseras.   

I denna studie har en textanalys genomförts där många variabler har undersökts. Detta har 

varit väldigt tidskrävande men gjort att det går att se skillnader i berättelserna även om de 

flesta uppfyller kunskapskraven i svenska gällande inledning, handling och avslut.   

6.3 Vidare forskning  

För att bättre kunna svara på den fjärde frågeställningen i denna studie angående kopplingar 

mellan undervisningen och elevers berättande texter skulle en större studie behöva 

genomföras. Studien skulle då kunna innefatta flera observationer över tid samt intervjuer 

för att bättre återspegla hur lärare undervisar. Även elevtexter skulle kunna samlas in vid 

flera tillfällen, både obearbetade och bearbetade, för att bättre kunna se kopplingar till hela 

undervisningsförloppet. Det skulle även vara intressant att studera hur olika 

undervisningsmetoder kan påverka elevers berättande texter, men även vilken typ av 

undervisning som bäst gynnar elevers berättelseskrivande.  
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8 Bilagor 

8.1  Bilaga 1: Intervjuguide 

 

• Hur inleder du arbetet med berättande texter?  

• Hur fortskrider arbetet när eleverna själva arbetar med berättelsen? 

• Vad händer när eleverna har skrivit färdigt sina texter? 

• Finns det något du tycker är särskilt viktigt att arbeta med i undervisningen om 

berättelseskrivande? Hur arbetar du med det?  

• Hur bedömer du en berättande text? Vilka kriterier utgår du ifrån?  

• Finns det några delar som du undervisar specifikt om (inledning, handling, avslut, 

beskrivningar, interpunktion, stavning)? På vilket sätt arbetar du med detta? 

• Hur stöttar du eleverna i sitt berättelseskrivande?   

• Utgår du från någon viss undervisningsmodell/pedagogik? På vilket sätt?  

Om läraren inte själv motiverar sina svar ställer vi följdfrågor för att tydliggöra deras 

resonemang eller bakomliggande tankar, exempelvis genom ”kan du utveckla det mer?”, 

”har du något exempel på detta?”, ”hur motiverar du ditt val?”.    
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8.2 Bilaga 2 
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8.3 Bilaga 3  
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8.4 Bilaga 4 
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8.7 Bilaga 7 
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8.8 Bilaga 8 
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8.9 Bilaga 9 
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8.10 Bilaga 10 
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8.11 Bilaga 11 
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8.12 Bilaga 12 
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8.13 Bilaga 13 
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