
Student  

Vt 2016 
Examensarbete, 30 hp 
Grundlärarprogrammet, 240 hp 

 

Med innehållet i fokus 

Ritade bilders betydelse för innehållet i elevers berättelser 

Cecilia Lindberg 
 

 

 

 





 

Abstract 

 

The purpose of this study is to examine how drawings can develop the content in written stories of 

first grade pupils. The overall research questions are about how drawings can help pupils to express 

content, what drawings contribute to the written text when used as preparatory work, the interaction 

between writing and image from a multimodal perspective and pupils individual development, in 

terms of narrative writing and drawing, between two semesters. To examine these research questions 

twelve stories, written by four pupils in first grade, were analysed with three types of text analysis: a 

content and formal text analysis, a multimodal text analysis and a comparative text analysis. It shows 

that drawings, from a multimodal perspective, are useful means of communication. Drawing helps 

young pupils in the beginning of their writing development to express content in stories. It also 

seems like the development of writing are more prioritized then the development of drawing.  
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1 Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på grundlärarprogrammet (F-3) fick jag 

vara med när en årskurs 1 började skriva egna, fantasifulla, berättelser. De skrev 

berättelser kopplade till både färdiga och egenskapade bilder. De unga skribenterna la 

ned mycket tid och arbete på orden i sina berättelser, men fick ändå inte med allt 

innehåll de ville. Det öppnade upp mina ögon för de ritade bilderna som var en del av 

dessa elevers berättelseskrivande. Bortom det formella skrivandet hamnade mitt fokus 

på innehållet i berättelserna, och de egenskapade bildernas koppling till innehållet. 

Skrivande utgör en stor del av det vardagliga livet och skolgången. Att behärska 

skrivande menar SOU (1997:15) och Trøite-Lorentzen (2009:13) är en förutsättning för 

oss människor att fungera i samhället, och att det ger oss möjlighet att påverka både vårt 

eget och andras liv. Skrivandets viktiga roll uppmärksammas tidigt i skolverksamheten, 

då lärare i grundskolans tidigare år bland annat har som uppdrag av Skolverket 

(2011:227) att lära elever att skriva sammanhängande och innehållsrika berättelser. 

Andrezejczak, Trainin & Poldberg (2005:2) belyser dock att de skrivna texterna har en 

tendens att bli alltför formella och enkla bland nybörjarskrivarna, på grund av det fokus 

som många gånger ligger på motorik, stavning, syntax och grammatik. Innehållet i 

berättelserna åsidoläggs. 

Bilder visade sig vara en naturlig del av skrivundervisningen i klassen som nämnts 

ovan, vilket enligt Jonsson (2006:281) är vanligt i de flesta klassrum. Kress & van 

Leeuwen (2006:16) belyser dock att bilderna har en tendens att inte behandlas som en 

kommunikationsform, till skillnad från skriften. Elever ritar ofta bilder, men det 

bilderna kommunicerar tas inte tillvara på. Ur en multimodal synvinkel tolkas både 

bilden och skriften som kommunikationsformer (Björkvall, 2009:8), vilket bör ge 

berättelser som innehåller båda delarna ett bredare innehåll. 

Studien riktar sig till verksamma och bilvande lärare i grundskolans tidigare år och 

har som avsikt att presentera en problematiserad syn på elevers skrivna och ritade 

berättelser. Med utgångspunkt i det multimodala perspektivet är både elevernas skrivna 

ord och ritade bilder av betydelse i studien.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett multimodalt perspektiv undersöka hur ritade bilder 

kan utveckla innehållet i förstaklasselevers berättelser.  

 

 Hur kan ritade bilder hjälpa förstaklasselever, som är i början av sin formella 

skrivutveckling, att framföra ett innehåll?  

 Vad kan elevernas ritade bilder bidra med till den skrivna berättelsen om de används 

som förarbete i skrivprocessen?  

 Vilket samspel sker mellan skrift och bild ur ett multimodalt perspektiv? 

 Vilken individuell utveckling går att urskilja, mellan höst- och vårtermin i årskurs 1, 

vad gäller elevernas berättelseskrivande och ritande? 
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2 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten utgår från syfte och frågeställningar och syftar till att presentera 

tidigare forskning, centrala begrepp och teoretisk bakgrund. De övergripande rubrikerna 

är skrivande, multimodalitet och ritade bilder. 

2.1 Skrivande 

Att skriva handlar om mycket mer än att pränta ord på ett papper. Andrezejczak, Trainin 

& Poldberg (2005:2) beskriver att det handlar om att skapa fantasifulla och 

kommunikativa texter med väl valda ord, fraser och strukturer. Enligt Skolverket 

(2011:13) och SOU (1997:15) har skolan ett stort ansvar vad gäller att lära elever 

skriftspråket, där skrivande är en av delarna. Skrivande är dessutom inte något som 

enbart hör hemma i svenskämnet, utan Trøite-Lorentzen (2009:13) betonar vikten av att 

det ska ingå i alla skolans ämnen. Att skrivande ska ha en framträdande roll i skolan 

förklaras med att det stärker skrivandet i sig, men att det också ger kunskap inom alla 

ämnesområden (ibid.). Strömquist (2007:104) framhåller att skrivande är något som 

med fördel övas ofta; att eleverna får möjlighet att nöta in skrivandet. Vikten av att öva 

skrivande ofta betonas även av Bayat (2014:1139), som menar att skrivande upplevs 

som den svåraste språkfärdigheten bland elever. Den svårighet som många elever 

upplever med skrivande kan leda till oro och ångest (ibid. 1133). 

Hermansson (2013:11) beskriver skrivande som en komplex aktivitet, där olika 

element påverkar utförandet och resultatet. De olika elementen handlar om vem 

skribenten är, vad skribenten gör och vad skribenten har för material att tillgå (ibid. 11-

12). Elementen gör att texter blir olika från person till person, och från tillfälle till 

tillfälle (ibid. 12). Hermansson fortsätter med att beskriva att det även finns andra 

varianter av element som påverkar hur och vad vi skriver, exempelvis kunskap om 

skrivandets funktionella användning och samhällets påverkan (ibid.). Att förstå 

funktionen innebär att förstå textskrivandets syfte, medan samhällets påverkan åsyftar 

hur skriften framställs i samhället som stort. Slutligen kan elementen flätas samman på 

mångfasetterade sätt och skapa stor variation i hur processen av skrivande sker (ibid.). 

2.1.1 Formellt och innehållsligt skrivande 

Vad gäller skrivande går det att tala om det formella och det innehållsliga i en text. 

Ivaniĉ (2004:227) beskriver den formella delen utifrån ett färdighetsperspektiv, där det 

centrala är att bokstäver, ord, meningar och textens formation är korrekt utformat. 

Enligt Skolverket (2011:223) finns det olika formella faktorer för elever att tänka på när 

de skriver texter för hand: texters uppbyggnad, hur bokstäverna ser ut och låter, 

handstil, stor och liten bokstav, punkt och andra tecken och stavningsregler. Strömquist 

(2007:129) menar att formen på texten, den språkliga utformningen, är en skribents 

verktyg för att föra fram ett budskap i texten. Formen har därmed en viktig roll, 

framförallt när texterna ska visas upp för andra. Dunn & Finley (2010:33) menar att det 

inte räcker med en bra idé och plan inför skrivandet, utan att kunskap om 
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meningsbyggnad och syntax är viktigt för den färdiga texten. Ett genomtänkt innehåll 

beskrivs därmed som otillräckligt om formen på texten inte är någorlunda korrekt. 

Randahl & Wengelin (2015:2) anser också att de tekniska aspekterna, det vill säga de 

formella aspekterna, måste automatiseras för att en nybörjarskribent ska kunna planera 

ett innehåll, anpassa till en mottagare och bevara en röd tråd i texten. Ett tecken på att 

en elev inte automatiserat de tekniska aspekterna är att eleven endast fokuserar på en 

mening i taget, och därmed får en text med bristande röd tråd (ibid.) 

Bayat (2010:1133) belyser dock att fokus på det formella skrivandet kan leda till att 

en del elever upplever skrivande som svårt och oroväckande. Istället bör 

innehållsegenskaper stå i fokus i skrivandet, och att skrivandet ska syfta till att framföra 

ett budskap (ibid.). Strömquist (2007:129) vill också lyfta fram innehållet som det 

primära i en text, då skrivuppgifter i regel går ut på att framföra ett innehåll. Formella 

övningar behöver därför inte vara utgångspunkt för skrivande, menar Jonsson (2009:6), 

utan elever behöver också få upptäcka text på ett mindre styrt plan. Enligt Skolverket 

(2011:223) ska dessutom undervisningen innehålla arbete med texters innehåll, såsom 

”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.” Jonsson (2006:280) menar 

dock att det upplevs som didaktiskt svårt att ändra fokus från form (uttryck) till innehåll 

i skrivundervisningen, vilket gör att innehållsarbete inte får önskvärt med utrymme. 

2.1.2 Skrivprocessen och dess förarbete 

Skrivprocessen är en skrivform som syftar till att utveckla skrivandet utifrån olika 

stadier. Strömquist (2007:26) benämner dessa stadier för förstadiet, skrivstadiet och 

efterstadiet. Edwards-Groves (2011:50) beskriver, med andra ord, att skrivprocessen 

kan läggas upp med förskrivande/planering, utkast, granskning, redigering och 

publicering. Det är olika steg som gör en text genomarbetad och redo för att användas 

för olika ändamål. Bayat (2014:1138) lyfter fram skrivprocessen som ett arbetssätt som, 

på ett positivt och signifikant sätt, påverkar skrivframgången. Ett arbete med skrivande 

som process kan förbättra en skribents skriftliga uttrycksförmåga samt minimera 

skrivfel (ibid. 1138-1139). Det finns dock inte bara ett korrekt sätt att lägga upp 

skrivprocessen på, utan Jones (2014:59) menar att olika skribenter har olika varianter av 

skrivprocesser. Enligt Edwards-Groves (2011:51) leder den ständiga utvecklingen av 

tekniska hjälpmedel till att praktikerna i skrivprocessen förändras, vilket bör innebära 

att skrivundervisningen följer samma utvecklande riktning. Skrivundervisningens 

utveckling går dock långsamt i många klassrum, då gamla vanor lever kvar (ibid.). 

I denna studie är det förarbetet, även kallat förstadiet, som är det väsentliga. 

Förstadiet i skrivprocessen menar Strömquist (2007:26) består av analys, samling av 

stoff, sovring/fokusering och strukturering/planering. De olika stegen i förstadiet kan 

ske mer eller mindre samtidigt, beroende på uppgiften och skribenten (ibid. 28). 

Förstadiet, eller det planerande stadiet, benämner Jones (2014:53) som det produktiva 

och idéskapande stadiet i processen. Förstadiet föregår det skrivande, översättande, 

stadiet som tämligen oproblematiskt ska översätta idéerna till skriven text (ibid.). Att 

inneha en bra grund i skrivandet kan således bedömas som viktigt. Andrezejczak, 
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Trainin & Poldberg (2005:2) framhåller att bilder kan används som förarbete och att det 

kan bidra till mer innehållsrika texter. Trots att förarbetet visar sig vara av stor betydelse 

i skrivprocessen lyfter Moore & Caldwell (1993:100) att det sällan får den 

uppmärksamhet och tid det förtjänar. 

2.1.3 Berättelser 

Berättelser kan framföras på olika sätt och bestå av olika innehåll. Martin & Rose 

(2008:49) beskriver att berättelser är centrala i alla kulturer och att de följer oss genom 

hela livet. Vi berättar berättelser för att tolka livets alla händelser, för att utvärdera 

andras beteenden och för att lära och underhålla barn (ibid). Berättelser kan fånga både 

barns och vuxnas uppmärksamhet och utveckla vår fantasiförmåga (ibid.).  

För elever i de yngre åldrarna anser Moore & Caldwell (1993:101) att det är 

fördelaktigt att möta skrivandet genom att skriva egna berättelser. Eleverna blir mer 

motiverade när de får skriva utifrån egna intressen och erfarenheter, och berättelserna 

får ofta ett gott mottagande av klasskamraterna (ibid.). Strömquist (2007:106) 

framhåller också det fria skrivandet/berättandet som en bra start för unga skribenter, då 

de får utgå från sina egna fantasier och tankar. I Skolverkets (2011:223) centrala 

innehåll för årskurs 1-3 står det att eleverna ska få möjlighet att arbeta med berättande 

texter och dess olika komponenter. Berättelseskrivande är således en given del av 

skolgången. Enligt Taube (2011:91-92) börjar ofta yngre barn med att skriva berättande 

texter, vilket är verkliga händelser från barnens liv, men det är av stor vikt att de med 

tiden lär sig att skriva fantasifulla berättelser.  

Berättelsens struktur utgörs av en handling, vilken Taube (2011:92) menar ska 

innefatta personer, en intrig eller handling och en miljö. Martin & Rothery (refererad i 

Taube, 2011:92) menar att den inledande orienteringen i berättelsen ska kunna svara på 

frågor som Vem? Vad? Varför? och Var? och att det vidare ska ske ett avbrott i 

händelserna som leder fram till en lösning. Temizkan (2011:934) kopplar samman 

berättelser med ett kreativt skrivande, där fantasin står för innehållet. Enligt Temizkan 

(ibid.) kan vi skapa fiktiva världar i berättelser genom att blanda livserfarenheter med 

drömmar, inkludera de karaktäristiska delarna som Taube (2011:92) nämnde ovan, samt 

tillägga tidsperspektiv, synvinkel och berättare. Vad gäller strukturens tidsupplägg, i 

framförallt yngre elevers skrivna berättelser, menar Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

(2005:31) och Andersson-Varga & Randahl (2015:4) att en kronologiskt skriven 

ordning är vanlig. Många berättelser i vår omgivning är enligt Andersson-Varga & 

Randahl (2015:4) skrivna på det sättet och det påverkar hur eleverna skriver. Palmér & 

Östlund-Stjärnegårdh (2005:31) beskriver att en kronologisk ordning innebär att varje 

moment i berättelsen skrivs i tur och ordning.  

2.2 Multimodalitet 

Kalantzis & Cope (2012:191) menar att det multimodala perspektivet handlar om hur 

muntliga, skriftliga, visuella, gestuella, känslomässiga och rumsliga modaliteter, 

faktorer, är sammanlänkade för att skapa mening. Selander & Kress (2010:33) beskriver 
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på ett liknande sätt meningsskapande som en kreativ handling då redan befintliga 

representationer, de ovan nämnda modaliteterna, omskapas. Modaliteter kan därmed, 

utifrån Kalantzis & Cope (2012:191) och Selander & Kress (2010:33), sammanlänkas 

och omskapas till något meningsfullt. Kress (2010:1) förtydligar det multimodala 

perspektivet genom att redogöra för en skylt som upplyser bilförare om hur de ska köra 

in till en bilparkering. Skylten består av tre modaliteter, skrift, bild och färg, vilka alla 

behövs för att skylten ska vara möjlig att tyda snabbt (ibid.). Skriften namnger det som 

är svårt att visa, bilden visar det som tar för lång tid att läsa och färgerna markerar 

speciella delar av meddelandet (ibid.). Alla behövs, och det är grundtanken med 

multimodalitet: att flera (multi) modaliteter skapar mening tillsammans. 

Björkvall (2009:14) beskriver modaliteter som semiotiska och att de semiotiska 

modaliteterna går att bryta ner till olika semiotiska resurser. Semiotik är läran om 

betydelser: hur språket, och andra kommunikationssätt, erbjuder olika resurser för att vi 

ska kunna uttrycka betydelser (ibid. 12). De semiotiska resurserna är meningsskapande 

material, exempelvis en viss vinkel i en bild, medan själva bilden är en semiotisk 

modalitet (ibid. 13-14). Kress & van Leeuwen (2006:41) förklarar vidare att en skriven 

text involverar mer än enbart språk. Texten är skriven på något och med något, vilket är 

delar av textens multimodala resurser (ibid.). Kress & van Leeuwen (2006:41) och 

Selander & Kress (2010:42) beskriver exempelvis papper och penna som resurser. 

Selander & Kress (2010:42) menar att resurser antingen underlättar eller försvårar en 

aktivitet, beroende på sammanhanget. Godhe (2014:32) förklarar vidare att det 

multimodala konceptet bygger på elevers behov att lära sig att skapa mening genom att 

använda, och välja bland, de resurser eleverna har runtomkrig sig. 

Multimodalitet går att återfinna i skolans olika ämnen. Trøite-Lorentzen & Aasen 

(2009:73) tar exempelvis upp att norska skolan arbetar med sammansatta texter i 

norskämnet. Det kan i sin tur liknas vid Skolverkets (2011:222) syfte i svenska som 

menar att eleverna ska få möta texter kopplade till olika medier. De sammansatta 

texterna, och texter kopplade till olika medier, kan förklaras som multimodala. 

Begreppet multimodalitet nämns varken av Trøite-Lorentzen & Aasen (2009:71-84) 

eller Skolverket (2011), men det går ändå att urskilja det synsättet i arbetsformerna. 

Sammansatta texter beskrivs av Trøite-Lorentzen & Aasen (2009:73) som texttyper där 

bild, ljud, rörelse och skrift kombineras; flera sinnen och medier kopplas samman för att 

bilda uttryck. De texter barn börjar skapa är sammansatta texter, då de ritar, skriver sin 

bokstav eller sitt namn och pratar med dem i närheten om sin text (ibid. 71). Eleverna 

utvecklar sina texter vartefter de blir äldre, på grund av alla uttryck de möter i den 

omgivande medievärlden (ibid.). 

Kalantzis & Cope (2012:192) förklarar att multimodalitet är något som genomsyrar 

läs- och skrivinlärningen, då olika faktorer ständigt kombineras för att läsning och 

skrivning ska bli meningsfullt. Det kan exempelvis handla om att i skrivandets stund 

visualisera och prata med sig själv (inombords) om det som skrivs (ibid.). Dock tänker 

vi aldrig exakt likadant som vi skriver, men vi påverkar i varje fall det skrivna med våra 

tankar och vice versa (ibid.). The New London Group (2000:22-23) menar att vi 
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bemöter texter med utgångspunkt i våra egna intressen och erfarenheter och att det gör 

att vi ger texten en egen design, en personlig uppfattning. En text kan därför, förklarat 

utifrån multimodalitetsperspektivet, få olika innebörd för olika personer.  

2.3 Ritade bilder 

Barn börjar rita egna bilder från tidig ålder. Vygotsky (1978:108) framhåller barnens 

första ritande som starkt sammankopplat med gester: att barnen dramatiserar medan de 

ritar för att förklara bilden och att det resulterar i något som snarare kan beskrivas som 

uttryckta gester än en teckning. Barns utveckling inom bildskapande är däremot inte 

något fullständigt självförstått och mekaniskt baserat (ibid. 113). Snarare finns det ett 

kritiskt utvecklingssteg från att barn skapar enkla tecken på ett papper, till att de förstår 

att de kan skapa tecken som betyder någonting (ibid.). Barnens ritande kan uttryckas 

som ett preliminärt steg i utvecklingen av skriftspråket (ibid. 112-113). Ritande kan 

även beskrivas som ett grafiskt tal, tecknat tal, som uppstår baserat på verbalt tal (ibid. 

112). Kopplat till den beskrivningen går att framhålla att barn berättar berättelser med 

hjälp av sina teckningar, framförallt då barnet inte lärt sig att skriva ännu (ibid.). Hall 

(2009:181) förklarar på ett liknande sätt att ritande erbjuder barn, även de barn som inte 

utvecklat talet ännu, ett sätt att uttrycka sig och att utforska idéer och känslor. 

Både Hall (2009:180) och Godhe (2014:19) påpekar dock att ritande inte alltid 

framställs som något viktigt och högstatusrelaterat, till skillnad från skrivande. Hall 

(2009:179) menar att ritande många gånger anses som en rättighet snarare än ett 

privilegium i de lägre årskurserna. Kress & van Leeuwen (2006:16) vidareutvecklar 

detta genom att förklara att ritande ofta framställs som ett sätt att uttrycka sig, istället för 

ett användbart kommunikationssätt. Att rita anses många gånger som något barnen kan 

av sig själva, snarare än något de måste lära sig (ibid.). Enligt Hall (2009:187) lever 

dessutom inte yngre barns teckningar alltid upp till vuxnas förväntningar och blir lätt 

missförstådda, vilket gör dem svårbedömda. 

2.3.1 Bild kombinerat med skrift 

Vad gäller bild och skrift finns det en tydlig multimodal koppling. The New London 

Group (2000:29) förklarar att det visuella och skrivna ofta varit åtskilt tidigare, men att 

det nu ses mer som en helhet och att dess multimodala relation uppmärksammas. All 

skriven text kan sägas höra samman med en visuell design (ibid. 28). Kalantzis & Cope 

(2012:193) konstaterar på samma sätt att det skrivna meningsskapandet har flest likheter 

och praktiska kopplingar, bland alla modaliteter, med det visuella meningsskapandet. 

Sambandet mellan det skrivna och det visuella medför att skrift och bild enkelt kan 

kombineras (ibid.).  

Visuell konst har, enligt Andrzejczak, Trainin & Poldberg (2005:2), en positiv effekt 

på skrivprestationer. Illustrationer, som är en variant av visuell konst, kan sägas 

underlätta skrivprocessen och frambringa detaljrikare och mer invecklade texter (ibid.). 

Den färdiga bilden kan frambringa idéer till skrivande som inte var aktuella till en 

början, utan som vuxit fram under illustrerandets gång (ibid. 13). Jonsson (2009:5) 
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beskriver också bilder, och bilder i kombination med texter, som sätt att pröva idéer, 

men även som hjälpmedel för att hämta inspiration, känna igen, komma ihåg, förklara, 

väcka frågor, förstå och samtala. Att kombinera bild och text är utvecklande för elevers 

finmotorik, samtidigt som det fungerar stimulerande för det skrivna språket (ibid.). 

Att skapa texter där ord och bild samspelar ingår i Skolverkets (2011:223) centrala 

innehåll för årskurs 1-3, vilket gör det till ett givet moment i skolgången. Jonsson 

(2006:281) tar dock upp att bildens didaktiska funktion i skrivundervisningen inte är 

given för alla lärare, även om bilder ses som en naturlig del av skrivandet. Bilder i 

skrivprocessen har en tendens att behandlas som en användbar funktion till en början, 

men i och med att eleverna blir äldre åsidosätts bilderna (ibid.; Kress & van Leeuwen, 

2006:16). Enligt Kress & van Leeuwen (2006:16) uppmuntras ofta barn i de yngre 

åldersgrupperna att illustrera sitt skriftliga arbete, men kommentarerna till 

illustrationerna är annorlunda jämfört med kommentarerna till det skrivna. Illustrationer 

blir inte rättade eller granskade på samma sätt som skriften, vilket ger signaler om att 

bilder inte är lika viktiga (ibid.).  

Björkvall (2009:7) menar att bild och skrift kombinerat kan benämnas som text. På 

samma sätt beskriver Kress & van Leeuwen (2006:20) multimodala texter som texter 

där bild och skrift bidrar med olika betydelser. I denna studie kommer textbegreppet 

användas utifrån dess multimodala betydelse, förutom då det uttryckligen handlar om 

det skrivna (den skrivna texten). Björkvall (2009:7) menar att det är vanligare att text 

framställs som löpande skrift, vilket enbart involverar verbalspråkliga betydelser (ibid.). 

Studien i sin helhet använder dock textbegreppet med hänsyn till både skrift och bild.  

2.4 Sammanfattning 

Skrivande utgör en stor del av skolgången och innefattar både innehållsliga och formella 

aspekter. Beroende på hur vi väljer att lägga upp en skrivuppgift ser processen till den 

färdiga produkten ut på olika sätt. Förarbete är ett planerande och idéskapande stadie i 

skrivprocessen som underlättar skrivstadiet, vilket bland annat kan involvera bilder. Då 

berättelser skrivs, vilket är ett vanligt sätt att möta skrivande i yngre årskurser, ingår det 

ofta ett arbetsmoment då eleverna ska rita en bild till det skrivna. Att rita bilder 

uppfattas dock vanligen som något som är underordnat skriften, även om bilder är en 

given del av skrivundervisningen. Ur ett multimodalt perspektiv får däremot både 

skriften och bilden meningsskapande roller i berättelser. Det skriftliga och visuella kan 

beskrivas som olika semiotiska modaliteter som sammakopplas för att skapa betydelse. 

För denna studie är följande begrepp fortsatt relevanta: innehållsligt skrivande, 

formellt skrivande, förarbete, berättelser, multimodalitet, ritade bilder och text.  

 



12 

3 Metod och material 

I denna del av studien presenteras material och urval, etiska aspekter, iscensättning, 

genomförande och metoder samt undersökningens reliabilitet och validitet. Tre olika 

metoder för textanalys kommer beskrivas och vidare användas i kommande två 

analysavsnitt. Det handlar om en innehållslig och formell textanalys, en multimodal 

textanalys och en komparativ textanalys.  

3.1 Material och urval 

Det material som ligger till grund för undersökningen är elevarbeten från tre 

slumpmässigt utvalda elever från en årskurs 1. Eleverna gick i en klass på arton elever 

som under höstterminen 2015 skrev och ritade berättelser för hand vid två tillfällen. 

Stukát (2011:67) talar om representativa urval, där ambitionen är att den utvalda 

gruppen ska kunna generaliseras till en större grupp (elever i årskurs 1). Med strävan 

mot ett så representativt urval som möjligt var alla elever, oavsett hur långt de kommit i 

skrivutvecklingen, med i lottningen för urval. De 3 utvalda eleverna skapade sedan två 

berättelser till under vårterminen 2016, utöver de två från höstterminen. 

Undersökningsgruppen skapade därmed fyra berättelser vardera, vilket gav totalt tolv 

elevtexter. Innan någon vidare analys utfördes transkiberades de handskrivna texterna 

(bilaga A till L) till dataskriven text (se avsnitt 4) som förtydligande hjälpmedel. 

3.2 Etiska aspekter 

De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002:6-14) tar upp som viktiga vid 

undersökningar, som involverar människor, ligger till grund för studien. Dessa krav 

handlar om att berörda (i detta fall rektor, klasslärare, elever och föräldrar) ska 

informeras om uppgiftens syfte, att de berörda ska samtycka till medverkan, att 

uppgifter ska ges konfidentialitet, att personuppgifter inte ska spridas vidare och att de 

insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål (ibid.).  

Efter muntliga godkännanden från både rektor och klasslärare skickades mail till 

berörda föräldrar. I mailet presenterades examensarbetets syfte och vad eleverna 

förväntades göra. Samtliga föräldrar godkände att deras barn medverkade i studien, 

vilket gjorde att eleverna avslutningsvis fick information om uppgifterna. Eleverna 

visade samtycke och vilja till medverkan. 

3.3 Iscensättning 

Selander & Kress (2010:70) lyfter iscensättning som en viktig faktor vad gäller 

aktiviteter. Iscensättning handlar om hur en situation är arrangerad, hur den inleds och 

vilka förväntningar och normer som förverkligas (ibid.). Mer ingående handlar det om 

hur resurser, normer, sedvänjor och mål brukas i en social aktivitet (ibid.). Till att börja 

med togs elevernas tidigare berättelseskrivande i beaktning. Vid höstterminens 

arbetstillfällen hade eleverna enbart arbetat lite med att skriva berättelser. Klassläraren 
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hade arbetat med berättelseblad där början, mitten och avslut behandlats samt erbjudit 

eleverna att ta hjälp av en låda full av tecknade inspirationsbilder. I och med detta hade 

inledningar och innehåll i berättelser diskuterats i klassen. Inför vårterminen hade 

eleverna inte hunnit arbeta mycket mer med berättelser. 

Innan elevtexterna samlades in fastställdes olika mål, riktlinjer och resurser för 

aktiviteterna (Selander & Kress, 2010:70). Under höstterminens första tillfälle började 

eleverna med att rita och avslutade med att skriva. Nästkommande tillfälle, under 

samma termin, inledde eleverna med att skriva och avslutade med att rita. Vårterminens 

tillfällen blev omvänt upplagda, med skrivande som inledning under första tillfället. 

Anledningen till det omvända upplägget var att det visade sig en progression i 

höstterminens berättelser. Genom en omvänd ordning under vårterminen kunde det 

eventuellt visa sig om progressionen berodde på arbetssätt eller tid. Eleverna fick 40 

minuters effektiv tid på sig att skriva och rita vid varje tillfälle. För att inte en av delarna 

skulle ta upp all tid fastställdes en tidsgräns. 15 minuter, antingen i början eller i slutet 

av tiden, avsattes till att rita. 25 minuter avsattes till skrivande. Innan varje tillfälle 

ingick en kort introduktion till uppgiften, då eleverna fick veta hur det skulle gå till. 

Eleverna fick även möjlighet att tänka på vad de ville skriva om och delge kamraterna 

sina idéer. De resurser som användes var vita A4-papper, där halva papperet var ämnat 

för en bild och resten var linjerat för skrift. På baksidan av papperet var det enbart linjer. 

Utöver detta användes blyertspenna, sudd och färgpennor.  

3.4 Genomförande 

Tre av fyra rit- och skrivtillfällen skedde i helklass, även om enbart tre elevarbeten 

skulle användas. Det näst sista tillfället, då eleverna under vårterminen skulle börja med 

att skriva och avsluta med att rita, satt de tre eleverna själva i fritidsköket (resten av 

klassen behövde tiden till annat arbete). Under höstterminen skrev och ritade 

urvalsgruppen i klassrummet tillsammans med resten av klassen, med tillgång till 

klassläraren och mig som lärarstudent. Då eleverna satt i fritidsköket var det jag som 

lärarstudent som fanns till hjälp och under det sista tillfället under vårterminen var det 

klassläraren som hade hand om klassen ensam. Klassläraren fick instruktioner om hur 

eleverna skulle introduceras och vilka tider som gällde. Jag och klassläraren pratade 

ingående om hur det hade gått kort därefter. 

Elev 1 och 2 hade inga problem med att snabbt komma på vad de ville skriva. Vad 

som dock hejdade elev 2 under höstterminen var det upplevda behovet av skrivhjälp i 

form av nedskrivna ord på ett papper bredvid (kunde då skriva av). Elev 3 hade svårare 

att komma igång vid de olika tillfällena, men lyckades alltid skriva lite.  

3.5 Innehållslig och formell textanalys 

Den första varianten av textanalys fokuserar på det skrivna innehållet och dess formella 

delar. Bergström & Boréus (2012:24) beskriver textanalys som en metod för att urskilja 

och undersöka valda delar av en text. När delar i en text urskiljs sker alltid en tolkning, 
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vilken kan vara olika omfattande beroende på hur styrd och specificerad analysmodellen 

är (ibid. 30). För att få en översikt över innehållsliga delar i de skrivna texterna kommer 

frågor inspirerade av Martin & Rothery (refererade i Taube, 2011:92) att användas 

(tabell 1). Taube (2011:92) beskriver det som frågor som en berättelse bör kunna svara 

på: Vem? Vad? Varför? och Var?. Dessa frågor kommer vidare ingå i en textanalys som 

inspirerats av Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005:29-65). De redogör för en 

analysmodell som används för att granska berättande texter skrivna av högstadie- och 

gymnasieelever (ibid.). Analysmodellen anpassas till yngre elever som, helt naturligt, 

inte kommit lika långt i skrivutvecklingen.  

3.5.1 Utgångspunkter för analys 

Till att börja med utförs en helhetsbedömning av texten, vilket Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh (2005:19-20) beskriver som en övergripande analys av textens budskap 

och anpassning till genre. Innehållet kommer då att sammanfattas och det avgörs om 

texten fungerar som en berättelse eller inte. Antal ord kommer även att belysas, då det 

visar på textens längd. För att räkna ut hur många ord det är i varje berättelse används 

”Räkna ord”-funktionen i Microsoft Word 2010.  

Vidare analyseras det skrivna innehållet mer ingående kopplat till de ovan nämnda 

innehållsfrågorna som sammanfattas i tabell 1. Vem-frågan riktar sig mot aktörer, 

exempelvis personer, i texten. Vem, eller vilka, handlar texten om? Vad-fråga besvaras 

genom att utgå från det Hellspong & Ledin (1997:118) och Hellspong (2001:35) 

beskriver om makro- och mikroteman i texter. Ett makrotema är textens huvudämne, 

vad texten handlar om i stort, medan mikroteman är förgreningar i huvudämnet 

(Hellspong & Ledin, 1997:118; Hellspong, 2001:35). Exempel: En flicka tittar upp på 

fyrverkerier. Vad handlar det om? Vad tittar flickan på? (Fyrverkerier). I elevtexterna 

kommer ord som har betydelse för handlingen, men som inte besvarar vem- eller var-

frågan, utgöra vad-innehållet. Varför-frågan svarar på varför något händer, det vill säga 

förklarar ett skeende. Taube (2011:92) tar upp att handlingen i en berättelse kan bestå av 

ett problem eller en utmaning som måste lösas, och om det beskrivs besvaras varför-

frågan. Varför händer det? Var-frågan handlar i sin tur om att svara på var något händer, 

vilket kan ses som en beskrivning av miljön (ibid.). Vad gäller innehållet kommer även 

berättelsestruktur och berättarteknik att analyseras. Berättelsestruktur beskrivs av 

Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005:30) som formen på berättelsen, där en 

grundmodell för detta är att se om texten har en början, ett mittparti och ett avslut. Med 

kortare berättelser handlar det om en inledande fras, något som händer och ett 

avrundande. Berättarteknik handlar om den kronologiska ordningen (ibid. 31), vilken 

nämnts tidigare i avsnitt 2.1.3. Det som undersöks då är om händelserna i berättelsen 

skrivits i tur och ordning.  

Språk och stil kommer att granskas för att belysa formella aspekter i texten. Till att 

börja med analyseras hur tydligt språket är, vilket enligt Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

(2005:25-27) handlar om att texten ska vara skriven på ett sätt som läsaren kan förstå. 

För den unga undersökningsgruppen handlar det om att se om de skrivit begripligt vad 
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gäller bokstäver, stavning och ordföljd. En varierad meningslängd är också något 

eftersträvandsvärt i texter (ibid. 26), men då elever i årskurs 1 är i början av sin 

skrivutveckling har inte alla förstått punktens innebörd än. Det går dock att titta på de 

punkter som finns i texterna och se om de är utsatta på ett genomtänkt eller 

slumpmässigt sätt. Taube (2011:80) menar nämligen att nybörjarskribenter har en 

tendens att sätta ut punkter på sätt som de tycker ser bra ut och inte med hänsyn till 

betydelsebärande enheter. Hur eleverna vidare formar sina bokstäver, i form av gemener 

eller versaler, undersöks också. Raka och sneda linjer, vilka förekommer mer bland 

versalerna än gemenerna, är lättare att forma än de runda linjerna (ibid. 38). Gemenerna, 

däremot, kräver mer motorisk precision (ibid.). Bokstävernas form visar därmed hur 

långt skribenten kommit i sin motoriska utveckling samt om skribenten vet var versaler 

ska användas. Avslutningsvis undersöks elevernas stavning. Enligt Skolverket 

(2011:227) ska elever i slutet av årskurs 3 kunna stava ord som de ofta använder och 

som är vanligt förekommande i elevnära texter. Med detta som utgångspunkt ställs 

förhållandevis långa krav på stavningsförmågan, men de vanligast förekommande 

stavningsfelen i texterna blir belysta i analysen.  

Tabell 1: Mall, innehållsfrågor till berättelse 

3.6 Multimodal textanalys 

För att undersöka det multimodala samspelet mellan skrift och bild kommer en 

multimodal textanalys att användas. Björkvall (2009:7) betonar vikten av att involvera 

alla betydelsebärande delar, de multimodala delarna, då en text analyseras. Analys av 

multimodala texter innebär ett urskiljande av olika textelement (ibid. 24). Textelement 

beskrivs som de olika enheterna som utgör texten, skriftliga eller visuella, vilka kan 

analyseras var för sig och i kombination med varandra (ibid.). För att framföra 

relationerna mellan textelementen i elevernas berättelser används tabell 2. Tabellen är 

utformad efter det Barthes (1976:120-122) och Björkvall (2009:25) tar upp om 

förankring och avbyte mellan skrift och bild.  

3.6.1 Utgångspunkter för analys 

Barthes (1976:120) talar om två funktioner vad gäller relationen mellan skrift och bild: 

förankringen och avbytet. Kortfattat handlar förankring om att skriften pekar på bildens 

Texter Vem? Vad? Varför? Var? 

Text 1:  

Bild som förarbete 

    

Text 2: 

Skriva först 

    

Text 3: 

Skriva först 

    

Text 4:  

Bild som förarbete 
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centrala betydelser; skriften beskriver bilden (ibid. 120-122). Björkvall (2009:25) 

vidareutvecklar förankringsfunktionen genom att betona att relationen även kan gå från 

bild till skrift; att bilden förstärker skriften. En tolkning av detta är att skrift och bild 

även kan uttrycka samma betydelse; att det går att tyda samma sak i både bild och skrift. 

Avbytet, å andra sidan, beskriver Barthes (1976:120-122) som ett samarbete mellan 

skrift och bild, där skrift och bild kompletterar varandra genom att bidra med 

delbetydelser till den övergripande betydelsen.  

I tabell 2 skrivs skrift- och bildelement ned från elevens alla texter för att det ska gå 

att jämföra de olika texterna. De olika utgångspunkterna i figuren är: skrift och bild 

berättar tillsammans (förankring), bilden berättar utöver skriften (avbyte) och skriften 

berättar utöver bilden (avbyte).  

Tabell 2: Mall, skrift- och bildrelationer.  

3.7 Hållpunkter för textanalys 

Sammanfattningsvis kommer följande hållpunkter styra textanalysen: 

 Helhet: budskap, anpassning till genre, antal ord. 

 Innehåll: innehållsfrågor, berättelsestruktur, berättelseteknik. 

 Språk och stil: tydlighet, gemener/versaler, meningar/punkter, stavning. 

 Skrift- och bildrelationer: det skrift och bild berättar tillsammans/utöver varandra. 

3.8 Komparativ textanalys 

För att sammanställa och jämföra det som framkommit i den övergripande textanalysen 

används en komparativ metod. Den komparativa metoden framförs av Collier 

(1993:105) som ett grundläggande verktyg för analys. Den komparativa metoden 

används för att beskriva och lyfta fram likheter och kontraster mellan olika analyserbara 

ting (ibid.), i detta fall elevtexter. En typ av jämförelse är att pröva två eller fler fall mot 

varandra för att uppmärksamma dess olikheter, och vidare tolka hur dessa olikheter är 

framförda (ibid. 108). Den komparativa metoden kan enligt Stukát (2011:60) involvera 

textanalys, vilket i detta fall kommer användas för att analysera och jämföra innehållet i 

elevtexterna. Det handlar därmed om en komparativ textanalys. 

Texter Skrift och bild berättar 
tillsammans 

Bilden berättar utöver 
skriften 

Skriften berättar utöver 
bilden 

Text 1:  

rita - skriva 

   

Text 2:  

skriva - rita 

   

Text 3: 
skriva - rita 

   

Text 4:  

rita - skriva 
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3.9 Reliabilitet och validitet 

Bergström & Boréus (2012:42) betonar att reliabiliteten i en undersökning bör tas i 

beaktning. Reliabilitet handlar om undersökningens noggrannhet; att felkällor undviks i 

görligaste mån (ibid.). Vad gäller textanalys är tolkningsaspekten en viktig 

reliabilitetsfråga (ibid.). Att tolka texter på ett, för syftet, korrekt sätt är däremot olika 

svårt beroende på hur analysen är upplagd (ibid. 30). I denna undersökning fungerar 

tabell 1 och 2 som riktmärken samt de ovan sammanfattade hållpunkterna för den 

övergripande textanalysen. Tabellerna och hållpunkterna kräver dock tolkning från 

avläsaren, även om de är redogjorda för, vilket kan minska reliabiliteten. Stukát 

(2011:134) tar även upp att medverkandes dagsform spelar in på reliabiliteten, vilket i 

detta fall kan innebära att ritandet och skrivandet påverkas. En dålig dag kan ge 

missvisande resultat. Detta är orsaken till att varje elev skriver fyra berättelser: två 

berättelser med samma utgångspunkter. Tiden under själva arbetstillfället har också 

betydelse för utfallet. Taube (2011:86) menar att det tar tid för yngre elever att 

automatisera handstil, stavning och interpunktion och att det därför behövs mycket tid 

för att formulera en hel text. Tidsbegränsningen kan därmed göra att eleverna inte 

hinner färdigt med olika delar av berättelserna. Till sist måste även elevernas ålder 

beaktas i analysen. Elever i grundskolans tre första årskurser behöver mycket stöd från 

läraren för att kunna skriva texter som är sammanhängande, eftersom det är mycket att 

hålla reda på: språket och innehållet (ibid. 87). Rimliga krav utifrån en årskurs 1 måste 

därför ställas på elevarbetena, vilket analysen beräknas göra.  

Den innehållsliga och formella textanalysen samt den multimodala analysen används 

på grund av att de metoderna tolkas som valida för syftet. Stukát (2011:134) beskriver 

att de valda metoderna har hög validitet om de mäter det de avser att mäta. Hjälper 

metoderna till att svara på analyshållpunkterna och de huvudsakliga frågeställningarna 

för hela studien?  De textanalytiska hållpunkterna är utformade för att lyfta fram delar i 

berättelserna som vidare kan leda till en fungerande resultatanalys och diskussion. Vad 

gäller den multimodala analysen måste skrift och bild analyseras på lika villkor. Som 

nämnts tidigare menar Hall (2009:180) och Godhe (2014:19) att bilder ofta hamnar i 

skymundan i förhållande till skrivande, men det är inte hållbart i denna studie. Skrift 

och bild måste få lika stort utrymme och med en multimodal synvinkel är det möjligt.  
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4 Textanalys 

Textanalysen är skriven i löpande text utifrån den innehållsliga och formella 

textanalysen samt den multimodala textanalysen. Varje elevs texter analyseras var för 

sig med tillhörande tabeller. Texterna analyseras i kronologisk ordning, utefter tidpunkt 

de skrevs, med första berättelsen först.  

4.1 Elev 1 

4.1.1 Text 1: Bild som förarbete, höstterminen 

Text 1 (bilaga A) består av 43 ord och handlar om Ella som fyller 8 år och får en magisk 

cykel. Texten inleds med en typisk berättelsefras (det var en gång) och är vidare skriven 

i kronologisk ordning. Utifrån tabell 3 går att utläsa att eleven svarade på tre 

innehållsfrågor i sin text: Vem? Vad? och Varför?. Texten innehåller därmed en 

huvudperson (Ella), ett tematiskt ting (cykel) och en orsaksbeskrivning (fyllde 8 år). Det 

som saknas är en miljöbeskrivning, för vi får inte veta var berättelsen utspelar sig. Elev 

1 hade behövt mer tid för att skriva klart och avsluta berättelsen. Det finns en inledning 

och en del av mittpartiet, men avslutet saknas.  

Språkligt sett är texten bra skriven med ett tydligt språk. Det är enbart sista ordet som 

kan vara svårt att tyda, då det är två hopskrivna ord som saknar några bokstäver: 

krokadenesta - krockade nästan. Eleven skrev mestadels med gemener, med undantag 

från några D och P. Punkt används på fungerande sätt för att skapa meningar, om än lite 

mycket. Gällande stavning var det ord med bokstaven C som elev 1 hade svårast med.   

Utifrån tabell 4 går att tyda att den skrivna texten bidrar med det största avbytet till 

innehållet, men att den ritade bilden (figur 4.1.1) även bidrar med att berätta om cykelns 

utseende. Det sker även en förankring mellan skrift och bild, men det är enbart ett fåtal 

innehållskomponenter som belyses tillsammans: cykeln, punka och lysena. Skulle 

bilden stå ensam hade mycket av berättelsens innehåll gått förlorat, medan det skrivna 

skulle klara sig någorlunda bra utan bilden.  

 

 

Figur 4.1.1: Bild tillhörande elev1, text 1. 

Renskrift bilaga A 

Det var en gång en flika som hette ella. hon fylde 8 år. hon fik en sykel. en magisk 

sykel. Det gik at sykla när Den hade Punka och Dens lysen var ögon. och Den kunde 

flyga och hopa. ella syklade. hon kroadenesta  
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4.1.2 Text 2: Skriva först, höstterminen 

Den andra texten (bilaga B) som elev 1 skrev under höstterminen består av 36 ord och 

är en berättelse om en tjej som heter Meja. Meja fyller 8 år och får tårta och presenter. 

Tre av fyra innehållsfrågor besvaras (tabell 3), men var-frågan har inte fått någon 

uppmärksamhet. I övrigt handlar berättelsen om en person som får olika föremål på 

grund av att personen fyller år, vilket besvarar de tre övriga frågorna. Text 2 följer ett 

kronologiskt händelseförlopp och håller sig till ämnet. Dock saknas ett tydligt avslut.  

Text 2 är skriven med mestadels gemener, men även några versaler (D, M och G) 

ingår på både lämpliga och mindre lämpliga ställen. Texten är indelad i fungerande 

meningar, men det skulle bli mer flyt i texten om några punkter byttes ut mot 

sammanbindande ord. Texten är tydligt skriven, inte svår att förstå, och de stavfel som 

finns handlar i huvudsak om ord där det ska vara dubbla konsonanter. 

Tabell 4 visar att det främst sker ett avbyte mellan skrift och bild. Bilden bidrar med 

mycket innehåll till berättelsen och det gör även skriften. De kompletterar varandra på 

ett bra sätt: skriften bidrar med sådant som kan vara svårt att rita och vice versa. Vad 

gäller förankring sker det enbart med tårtan och symaskinen, för det är de enda delarna i 

berättelsen som både är skrivna och visade i bild.  

 

 

Figur 4.1.2: Bild tillhörande elev 1, text 2. 

Renskrift bilaga B  

Det var engång en tjej som hette Meja. hon fylDe 8 år. hon fik masor av presenter. efter 

kalaset så åt Meja tårta som fans kvar. Det var såå Gått. hon lekte meD henes symasin.  

4.1.3 Text 3: Skriva först, vårterminen 

Under vårterminen skrev elev 1 en text (bilaga C) på 68 ord som handlar om hunden 

Lova, katten Lakrits och fågeln Vinge. Djuren leker tafatt under dagen, ända tills det 

blir kväll. Text 3 har, även om det är en kort text, en tydlig berättelsestruktur med 

början, mitten och slut. Det är ett kronologiskt händelseförlopp och alla innehållsfrågor 

i tabell 3 besvaras. Det ingår tre djur (vem), de leker tafatt och promenerar (vad), Lakrits 

blir trött av att leka tafatt (varför) och de håller till under Vinges träd (var).  

Eleven började behärska att binda ihop meningar (”och”) i text 3 och använde sig av 

gemener på ett i huvudsak korrekt sätt. Det är versalerna i början av meningarna som 

saknas. Det är en tydligt skriven text som är lätt att förstå. Det är främst ord med dubbla 

konsonanter som elev 1 hade svårt för att stava samt ord med bokstaven C. 
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Vad gäller skrift- och bildrelationer visar tabell 4 att det sker ett tydligt avbyte 

mellan skrift och bild, där bilden främst står för beskrivande komponenter, såsom 

färger, medan skriften tar upp händelser och tillstånd. Skrift och bild kompletterar 

varandra och formar en berättelse där handlingen tydligt framgår. Tillsammans 

förankrar skrift och bild ett innehåll kring de tre djuren samt var de lekte.  

 

 

Figur 4.1.3: Bild tillhörande elev 1, text 3. 

Renskrift bilaga C 

Det var en gång en hund som hete Lova. hon Lekte Med granens katt Lakris. han var 

tröt. dom Lekte tafat. Lakris jagade Lova och sen jagade Lova Lakris. sen gik dom ut 

och gik på en promenad. då kom dom till ett träd och där bode en fågel som hete Vinge. 

vinge Lova och Lakris Lekte sedan ta fat under Vinges träd ända tills det blev kvel.  

4.1.4 Text 4: Bild som förarbete, vårterminen 

Text 4 (bilaga D) består av 80 ord och handlar om apan Lolo som bor på en ö ute i 

havet. På ön finns det bananer och kokosnötter och i havet finns det delfiner. Det är ett 

kronologiskt händelseförlopp i texten som är lätt att följa. Berättelsen har en inledning 

och ett mittparti, men inget tydligt avslut. Avsaknaden av avslut gör att strukturen inte 

är helt fullständig. Samtliga innehållsfrågor besvaras i tabell 3, varav var-frågan fått 

större utrymme än i elevens tidigare texter (tre platsbeskrivningar). I övrigt är det ett 

beskrivande fokus i texten med få, men bra beskrivna, innehållskomponenter.  

Punkter används på ett fungerande sätt, med undantag för den missade punkten i 

slutet. Meningarna är övervägande korta, men några är längre tack vare användning av 

ordet ”och”. Text 4 är tydligt skriven och innehållet framgår utan problem. Elev 1 skrev 

med gemener, med undantag för alla P och namnet LOLO. Det var framförallt ord med 

dubbla konsonanter som var svåra för eleven att stava. 

Tabell 4 visar att bilden står för mycket av berättandet i berättelsen. Färger och hur 

saker och ting ser ut berättar bilden, medan det skrivna tar upp bakgrundsinformation 

och namn. Det sker även en stor förankring i berättelsen mellan skrift och bild, större än 

i tidigare texter, då skrift och bild tar upp samma saker. Skrift- och bildrelationen gör att 

det blir både en innehållsrik och tydlig berättelse.  
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Figur 4.1.4: Bild tillhörande elev 1, text 4. 

Renskrift bilaga D 

Det var en gång en aPa som hete LOLO. hon bode på en ö. den låg mit i havet. där fans 

det bananer och kokosnöter På en Palm. LOLO bode höxt uPPe i Palmen bland alla 

bladen. i ett hål i sanden låg bananer och kokosnöter. i vatnet fans delfiner som brukade 

tita uPP ur vatnet i bland och sa hej. en delfin hete Plaskis. han hete så för att han titade 

uPP så myket mest av dom alla faktist 

Tabell 3: Elev 1, innehållsfrågor till berättelse 

Texter Vem? Vad? Varför? Var? 

Text 1:  

Bild som förarbete 

Flicka (Ella) En magisk cykel Fyllde 8 år  

Text 2: 

Skriva först 

Tjej (Meja) Presenter, tårta, 
symaskin 

Fyllde 8 år  

Text 3: 

Skriva först 

Hund (Lova), katt 
(Lakris), fågel 
(Vinge) 

Tafatt, promenad  Lakris var trött 
eftersom de lekte 
tafatt 

Under ett träd där 
Vinge bodde 

Text 4:  

Bild som förarbete 

Apa (LOLO), 
delfin (Plaskis) 

Bananer, 
kokosnötter 

En delfin hette 
Plaskis för att den 
tittade upp mest 
av alla delfiner 

En ö, mitt i havet, 
högst upp i 
palmen, i vattnet 

Tabell 4: Elev 1, skrift- och bildrelationer 

Texter Skrift och bild berättar 
tillsammans 

Bilden berättar utöver 
skriften 

Skriften berättar utöver 
bilden 

Text 1:  

rita - skriva 

En cykel, punka på 
bakdäcket, lysen som 
ögon 

Svarta cykelhandtag, vit 
cykel, mörka fläckar under 
däcken, svart pedal 

Flicka (Ella), Ella fyllde 8 år, 
magisk cykel, cykeln kunde 
flyga och hoppa, Ella 
krockade nästan 

Text 2:  

skriva - rita 

Tårta, symaskin Randig taklampa, fönster, 
gardin med stjärnor/blommor, 
något rektangulärt med 
symboler på golvet, ett bord, 
tårtbit, tårtfat, assiett, streck 
på golvet 

Tjej (Meja), Meja fyllde 8 år, 
fick massor av presenter, åt 
tårta, tårtan var god, Meja 
lekte med sin symaskin 

Text 3: 
skriva - rita 

Hunden Lova, Katten 
Lakris, träd, fågeln 
Vinge, lekte under trädet 

Orange sol, blå himmel, grönt 
gräs, brun stam på trädet, 
gröna löv på trädet, grått 
fågelbo i trädet, svart katt, 
beige/brun hund med 
mörkbrunt öra, blått 
hundhalsband med hänge, lila 

Grannens katt, trött katt, 
lekte tafatt, hunden och 
katten gick på promenad, 
Vinge bor i trädet, lekte 
tafatt tills det blev kväll 
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4.2 Elev 2 

4.2.1 Text 1: Bild som förarbete, höstterminen 

Under höstterminen skrev elev 2 en text (bilaga E) på 10 ord. Texten är inte färdig, men 

som läsare får vi reda på att texten handlar om en flicka som heter Meja som leker 

tagen. Texten är skriven i jag-form och presens, vilket kan ge en känsla av att eleven 

berättar om sig själv, men som fungerar som berättelse. Två av fyra innehållsfrågor i 

tabell 5 besvaras: Vem? och Vad?. Det finns nämligen en flicka med i texten (vem) och 

de leker tagen (vad). Dock ingår ingen orsaksbeskrivning eller platsbeskrivning. Det 

som skrivits är i princip enbart en inledning, men texten kan även tolkas innehålla en 

form av mittparti. Det skrivna står i kronologisk ordning.  

Elev 2 skrev enbart med versaler och stavade inga ord fel (det kan dock bero på att 

eleven fick hjälp av läraren med all stavning). Texten är tydligt skriven, men det saknas 

benämning av en person mellan de två sista orden (MED OCH). Allt som skrivits kan 

tolkas som en ofärdig mening och därför är ingen punkt nödvändig.  

I tabell 6 går att se att bilden (figur 4.2.1) står för det största avbytet av innehåll. Det 

är i bilden som miljön och personerna beskrivs väldigt tydligt, både färg- och 

formmässigt. Den enda förankring som kan urskiljas mellan skrift och bild är 

benämningen av Meja, men det är inte klart vem av personerna på bilden det är. Texten 

tillför endast att de på bilden leker tagen. Bilden gör att det, trots de få ord som skrivits, 

blir ett beskrivande innehåll i berättelsen.  

 

 

Figur 4.2.1: Bild tillhörande elev 2, text 1 

Renskrift bilaga E 

JAG HETER MEJAOC H JAG LEKER TAG EN MED OCH 

fågel med blå vingar 

Text 4:  

rita - skriva 

Apan Lolo, ön, havet, 
bananer, kokosnötter, 
palm, palmblad, hål i 
sanden där bananer och 
kokosnötter ligger, 
delfinen Plaskis tittar 
upp ur havet 

Blått hav, gul/orange 
sandstrand, gröna palmblad, 
gul palmstam, 3 bruna 
kokosnötter i trädet, 3 bruna 
kokosnötter i hålet i sanden, 5 
gula bananer, gula bananer i 
hålet i sanden, brun apa, 
svarta stenar, gul banan i 
apans hand, grå delfin 
(Plaskis) 

Lolo bor högst uppe i 
palmen bland alla blad, 
delfiner (plural) i vattnet 
som tittar upp ibland och 
säger hej 
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4.2.2 Text 2: Skriva först, höstterminen 

Text 2 (bilaga F) består av 29 ord och handlar om tomten och hans 400 tomtenissar. 

Tomtenissarna gör paket, varav det första är en gunghäst. Det är en berättelse med 

kronologisk ordningsföljd där strukturen utgörs av en inledning och ett mittparti. Det 

hade behövts något mer efter tomtens tyckande för att bli ett ordentligt avslut. Vem- och 

vad-frågan (tabell 5) blir besvarade eftersom tomten, tomtenissarna, paketet och 

gunghästen tas upp. Det första paketet beskrivs relativt ingående, vilket ger ett 

beskrivande innehåll. Det vi inte får veta utifrån innehållsfrågorna är orsak och plats.  

Vad gäller språk och stil är texten först och främst tydlig, på så sätt att den är lätt att 

förstå.  Elev 2 fick hjälp av en vuxen med att stava de flesta orden, men försökte även 

på egen hand. Det saknas en bokstav i några ord och ett R har skrivits som ett P istället. 

Texten är skriven med enbart versaler och saknar punkter. Eftersom berättelsen är 

någorlunda lång hade det behövts punkter för att dela in texten i meningar. Det ingår 

dock korrekt använda sammanbindningar med hjälp av ordet ”och”, men det är oklart 

om det beror på att eleven fick meningar nedskrivna av en vuxen. 

Skrift- och bildrelationen (tabell 6) präglas främst av ett avbyte av betydelser mellan 

skrift och bild, där bilden står för den avsevärt största delen. I bilden kan läsaren se hur 

tomtenissen och gunghästen ser ut samt några fler miljökomponenter. Skriften nämner 

dock huvudrollskaraktären (tomten) och antalet tomtenissar, och bidrar i och med det 

med viktig information. En mycket liten förankring sker, då skrift och bild endast 

nämner tomtenissen och gunghästen tillsammans.  

 

 

Figur 4.2.2: Bild tillhörande elev 2, text 2. 

Renskrift bilaga F 

DET VAR EN TOMTE HAN HADE 400 TOMTENISSAR OCH DE FICK JOBBA 

OCH GÖRA PAKET DET FÖRSTA PAKET VAP E N GUNGÄST TOMTEN 

TYCKTE ATT DEN VAR FIN 

4.2.3 Text 3: Skriva först, vårterminen 

Under vårterminen skrev elev 2 en text (bilaga G) på 30 ord som handlar om gorillan 

Arvid. Arvid fyller 5 år och bjuder sina djurvänner på fest. Elev 2 skrev berättelsen helt 

själv, utan skrivhjälp från någon vuxen, med tydlig inledning och mittparti. Ett mer 

sammanfattande avslut hade varit passande. I tabell 5 går att läsa att tre innehållsfrågor 

blir besvarade i berättelsen. Det finns en huvudkaraktär, ytterligare karaktärer, olika 
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teman (fest, tårta och träkoja) och en orsak till handlingen (Arvid fyller år). Det är var-

frågan som inte fått något utrymme. I övrigt är berättelsen kronologiskt skriven. 

Endast några av bokstäverna är versaler, varpå första versalen är rätt placerad. Elev 2 

behärskade därmed att skriva de flesta gemenerna. Eleven stavade alla ord själv genom 

att ljuda sig högt igenom de flesta av dem. Det gav blandat resultat, med mest 

svårigheter med de dubbla konsonanterna. Språket är någorlunda tydligt, men bristen på 

punkter gör text 3 lite svårläst. Det är endast en punkt i slutet, men det skrivna hade 

kunnat delas in i fem meningar eller sammanbundits på andra sätt.  

Skrift och bild står för ett ungefär lika stort utbyte till berättelsens handling utifrån 

tabell 6. Skrift och bild kompletterar varandra och bidrar till en innehållsrik text. Det 

skrivna gör att vi får reda på anledningen till varför djuren träffas och vad de gör, 

medan det ritade ger oss utseenden och omgivning. Det sker en större förankring i 

denna berättelse än i någon av elevens andra texter. Tillsammans berättar skrift och bild 

om fem komponenter: Arvid, björnen, igelkotten, bävern (möjligen räven) och träkojan.  

 

 

Figur 4.2.3: Bild tillhörande elev 2, text 3. 

Renskrift bilaga G 

Det var en goriLa som hete arviD han fylDe 5 år sen BJud Björnen och iGelcåten och 

Bävern och räven sen var Det fäst och tårta Dom BygDe en träcoJa. 

4.2.4 Text 4: Bild som förarbete, vårterminen 

Text 4 (bilaga H) består av 28 ord och handlar om en räv som föddes på en ö och blev 

utslängd i havet av bovar. Det är ett kronologiskt händelseförlopp i texten, om än med 

lite långa hopp mellan händelserna. Det finns en kort inledning och ett mittparti, men 

inget tydligt avslut. Inledning och mittparti skulle dock behöva utvecklas för att få ett 

bättre flyt i texten. Vem- och var-frågan (tabell 5) har besvarats, men inga temadelar 

eller orsaksbeskrivningar ingår. Karaktärer och plats är nämnda, men inte beskrivna.  

Vad gäller språk och stil är det övervägande tydligt skrivet. Elev 2 upprepade sig 

angående räven som slängdes i havet, vilket stör i läsningen, men annars är bokstäver 

och ord tydliga. Text 4 består mestadels av gemener, förutom i början av meningarna 

och B:et i bovar. Punkter är utsatta på passande ställen och delar in texten i lagom långa 

meningar. Stavningsfelen handlar främst om ord där det ska vara dubbla konsonanter 

samt ord som skrivits ihop eller isär (somfödes, slend de).  
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Bilden bidrar med mer innehåll än skriften (tabell 6), då det är många beskrivande 

miljökomponenter som ritats. Skriften står för ett litet innehållsavbyte, men det är med 

hjälp av skriften vi får veta att räven föddes på ön och att bovar slängde ut räven i havet. 

Genom räven, ön och havet förankras bild och skrift och gör att de hör ihop. Det skulle 

även gå att säga att elev 2 både skrivit och illustrerat natten, men det skulle lika gärna 

kunna handla om kväll eller tidig morgon.  

 

 

Figur 4.2.4: Bild tillhörande elev 2, text 4. 

Renskrift bilaga H 

Det var en gång en räv somfödes på en ö. Sen en nat en Bovar och tog räven och tog 

raven och slend de ut de på havet.  

Tabell 5: Elev 2, innehållsfrågor till berättelse 

Texter Vem? Vad? Varför? Var? 

Text 1:  

Bild som förarbete 

Meja Tagen (lek)   

Text 2: 

Skriva  först 

Tomte, 
tomtenissar 

Paket, gunghäst   

Text 3: 

Skriva först 

Gorilla (Arvid), 
björn, igelkotte, 
bäver, räv  

Fest, tårta, träkoja Arvid fyllde 5 år  

Text 4:  

Bild som förarbete 

Räv, bov/ar   En ö, havet 

Tabell 6: Elev 2, skrift- och bildrelationer 

Texter Texten och bilden 
berättar tillsammans 

Bilden berättar utöver texten Texten berättar utöver 
bilden 

Text 1:  

rita - skriva 

Meja Gul sol, blå himmel, två gröna 
kullar, grå mark, 3 röda 
rektanglar, 2 gula rektanglar med 
2 hjul, en person med grå/gult 
kort hår, blå jacka, svart tröja och 
röda byxor, en person med 
grå/gult axellångt hår, lila/röd/blå 
överdel, blå byxor. En person 
med grå/gult axellångt hår, svart 
jacka, blå tröja och svarta byxor.  

Leker tagen 

Text 2:  

skriva - rita 

Tomtenisse, gunghäst Regnbågsmönstrat (utan färg) 
papper under gunghästen, en 
”klubba” i tomtenissens hand, 

Tomten, 400 tomtenissar, 
jobba och göra paket, 
tomten tyckte att 
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4.3 Elev 3 

4.3.1 Text 1: Bild som förarbete, höstterminen 

Under höstterminen skrev elev 3 en text (bilaga I) på 14 ord som handlar om Liam som 

skulle på affären. Det är en berättelse skriven i kronologisk ordning som enbart består 

av en inledande fras. Mittparti och avslut har inte hunnits med. I den inledande frasen 

får vi reda på vem (Liam) texten handlar om och var (affären) denne är på väg (tabell 7). 

Några teman (vad) eller orsaksförklaringar (varför) finns inte nämnda i berättelsen.  

Texten är skriven med versaler och är någorlunda tydlig. Ordföljden i mitten (SÅM 

EN HAN HET LIAM) skulle behöva arbetas mer med för att förtydliga texten. Inga 

punkter har använts, men då berättelsen är väldigt kort hade det endast varit nödvändigt 

med en punkt i slutet. Det är en enda lång inledande mening. Stavningen är övervägande 

bra, med undantag för orden SÅM, HET, SKULÄ och AFÄRN. Några bokstäver saknas 

och några är utbytta mot bokstäver som låter lika varandra i somliga ord (O – Å, E – Ä).  

Skrift och bild förankras enbart genom Liam, då han nämns i skrift och visas på bild 

(tabell 8). Dock skulle det kunna vara någon annan som är illustrerad, men i detta fall 

antas personen vara Liam. Bilden (figur 4.3.1) står vidare för det största avbytet av 

betydelser, såsom färger, färdmedel och omgivning. Skriften berättar på egen hand att 

Liam är på väg till affären. Med det i åtanke kan ett betydelseskapande avbyte urskiljas 

mellan skrift och bild, då bilden visar hur han färdas dit (bil utmed en väg). 

 

 

Figur 4.3.1: Bild tillhörandet elev 3, text 1 

Renskrift bilaga I 

DET VAR EN GÅNG SÅM EN HAN HET LIAM OCH HAN SKULÄ PÅ AFÄRN 

tomtenissen har kort grått hår, 
röd tröja, grön- och rödrandiga 
byxor, brun gunghäst, färglös 
regnbåge som bakgrund i bilden 

gunghästen var fin 

Text 3: 
skriva - rita 

Gorillan Arvid, björnen, 
igelkotten, bävern 
(eller räven), träkoja 

En uggla, ett träd, en discokula 
med ljusblått sken, grå gorilla, grå 
björn som tänker ”Vi kan bygga 
en träkoja” 

Arvid fyllde 5 år, Arvid 
bjöd björnen, igelkotten, 
bävern och räven på fest, 
tårta, de byggde en 
träkoja 

Text 4:  

rita - skriva 

En räv, en ö, havet Gul måne, svart himmel, svart 
fågel, blått hav, brun ö, vit fyr 
med rött streck på och gul lampa, 
svart/grå låda, orange räv 

Räven föddes på ön, en 
eller flera bovar, räven 
slängdes ut i havet 
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4.3.2 Text 2: Skriva först, höstterminen 

Text 2 (bilaga J) handlar om apan Herr Nilsson som skulle handla mjölk på affären. 

Berättelsen består av 27 ord och händelserna är skrivna i kronologisk ordning. Även om 

berättelsen inte är särskilt lång svarar den ändå på alla innehållsfrågor i tabell 7. Det 

finns en karaktär (apan), två teman (mjölk, kokosnöt), en orsaksbeskrivning (köpte 

kokosnöt då det inte fanns mjölk) och en plats (affären). Inget av detta är dock utförligt 

beskrivet, utan allt nämns väldigt kortfattat. Med hänsyn till elevens ålder kan 

strukturen tänkas bestå av början, mittparti och avslut.  Det är dock väldigt korta avsnitt.  

Det går att läsa vad som står, men tydligheten hade stärkts om alla ord skrivits ihop 

eller isär på ett korrekt sätt (N  ILSON, FANSTE, T  OG). Elev 3 skrev enbart med 

versaler och satte inte ut några punkter. Berättelsen är sammanbunden med ordet ”och”, 

men det hade behövts punkter för att texten skulle bli enklare att läsa. Vad gäller 

stavning är det dubbla konsonanter och talspråk som varit det svåra för elev 3. 

Talspråket syns bland annat på ordet FANSTE (fanns det), då det låter på det sättet i tal.  

Skrift- och bildrelationen (tabell 8) utmärks av ett avbyte av innehåll, då skriften 

berättar en del saker och bilden berättar andra. Bildens färger utgör mycket av 

berättelsens beskrivande innehåll, medan skriften tar upp handlingen (var Herr Nilsson 

var på väg och vad han gjorde). Det är endast Herr Nilsson som förankras i både skrift 

och bild, med antagandet att den illustrerade figuren är Herr Nilsson.  

 

 

Figur 4.3.2: Bild tillhörande elev 3, text 2 

Renskrift bilaga J 

DET VAR EN APA SOM HETE HÄR N ILSON HAN SKULÄ PÅ AFÄREN OCH 

KÖPA MJÖLK OCH DÅ FANSTE INTE MJÖLK OCH DÅ T OG HAN KOKOSNÖT 

4.3.3 Text 3: Skriva först, vårterminen 

Text 3 (bilaga K), som skrevs under vårterminen, består av 10 ord. Elev 3 hade brist på 

idéer och hann därför inte skriva mycket. Berättelsen handlar om en apa som fick 10 

strajkar då han bowlade. Det som skrivits står i kronologisk ordning och strukturen kan 

sägas bestå av delar av en inledning och ett mittparti. Lite mer av både början och 

mittparti, samt ett avslut, skulle behövas. Vem- och vad-frågan (tabell 7) besvaras, då 

det finns en karaktär och två tematiska ting (bowling och strajkar). Karaktären och de 

tematiska tingen är dock inte beskrivna, utan enbart nämnda. Var? och varför? har inte 

blivit beskrivet i den skrivna texten, men platsen kan antas vara en bowlinghall. 
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Språket som används är tydligt på så sätt att det går bra att se vad det står. De ord 

som elev 3 haft svårt att stava är bowlade (BÅVLADE) och fick (FIK). Det handlar 

dock om två svåra ord, där det ena inte stavas som det låter och det andra innehåller ett 

C som inte går att ljuda sig fram till. Alla bokstäver, utom ”i”, är skrivna som versaler 

och inga punkter ingår i texten. Hela berättelsen är en enda lång mening utan punkt. 

Det skrivna är inte särskilt långt, men det står ändå för en betydande del av avbytet 

till handlingen (tabell 8). Via skriften får vi veta att det är en apa som bowlar samt att 

apan får 10 strajkar. Bilden belyser bowlingen, med bana och tillbehör. Det går att säga 

att skriften tar upp handling medan bilden visar på omgivning. Skrift och bild förankras 

enbart i en komponent: bowlingen.  

 

 

Figur 4.3.3: Bild tillhörande elev 3, text 3. 

Renskrift bilaga K 

DET VAR EN APA SOM BÅVLADE HAN FiK 10 STRAJKAR 

4.3.4 Text 4: Bild som förarbete, vårterminen 

Den fjärde texten (bilaga L) består av 15 ord och handlar om en kille som bowlade, fick 

8 strajkar och vann. Berättelsen följer ett kronologiskt händelseförlopp och har en 

fungerande struktur. Det finns en kort inledning, ett mittparti och ett avslut, där Liam 

genomsyrar hela berättelsen. Tre innehållsfrågor (tabell 7) besvaras i berättelsen, varav 

var-frågan inte är en av dem. Det står inte skrivet var detta sker, utan läsaren får anta att 

berättelsen äger rum i en bowlinghall. Karaktärens känslor vid vinsten beskrivs, vilket 

är ett beskrivande inslag som inte fått något utrymme i tidigare texter.  

Alla bokstäver, utom bokstaven ”i”, är skrivna som versaler. Texten är skriven på ett 

sätt som går att förstå, om än med två hopskrivna ord och ett lite stakigt upplägg. Elev 3 

satte ut två punkter på passande ställen, men det skulle behövas två till tre punkter till 

eller några sammanbindande ord. Dubbla konsonanter och skillnaden mellan E – Ä och 

O – Å var det elev 3 hade lite svårt med gällande stavningen.  

Skriften tar upp känslor och antal strajkar, medan bilden visar hur omgivningen och 

killen ser ut (tabell 8). Avbytet gör att skrift och bild kompletterar varandra och bildar 

en innehållsrik helhet, trots att den skrivna texten inte är särskilt lång. Tillsammans 

förankras skrift och bild i en glad kille som bowlar, vilket är den påtagligaste 

förankringen bland alla elevens berättelser. 
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Figur 4.3.4: Bild tillhörande elev 3, text 4. 

Renskrift bilaga L 

DET VAR EN KiLÄ SÅMBÅVLADÄ. HAN FiK 8 STRAJKAR HAN VAN HAN 

VART GLAD JETEGLAD. 

Tabell 7: Elev 3, innehållsfrågor till berättelse 

Texter Vem? Vad? Varför? Var? 

Text 1:  

Bild som förarbete 

Liam  

 

 Affären 

Text 2: 

Skriva först 

Apa (Herr 
Nilsson) 

Mjölk, kokosnöt Köpte kokosnöt 
för att det inte 
fanns mjölk 

Affären 

Text 3: 

Bild som förarbete 

Apa Bowlade, 10 
strajkar 

  

Text 4:  

Skriva först 

Kille Bowlade, 8 
strajkar 

Killen blev 
jätteglad eftersom 
han vann 
bowlingen 

 

Tabell 8: Elev 3, skrift- och bildrelationer 

Texter Texten och bilden 
berättar tillsammans 

Bilden berättar utöver texten Texten berättar utöver 
bilden 

Text 1:  

rita - skriva 

Liam Lila bil med röd/svart ratt, blå 
himmel, väg med mittstreck, en 
person (Liam) som sitter i bilen, 
Liams svarta kläder 

Liam skulle på affären 

Text 2:  

skriva - rita 

Apa (Herr Nilsson) En brun/ljusgrön/gul/mörkgrön/ 

svart bil, vit väg med mittstreck, 
vänsterkurva, rött streck 

Herr Nilsson skulle på 
affären, köpa mjölk, 
fanns ingen mjölk, tog 
kokosnöt istället 

Text 3: 
skriva - rita 

Bowling 5 gröna bowlingklot, 1 svart och 
mörkblått bowlingklot, 2 
bowlingbanor, 5 vita käglor med två 
ränder, 7 trianglar i början av banan 

En apa som bowlade, 
apan fick 10 strajkar 

Text 4:  

rita - skriva 

En kille, bowlar, glad 
kille 

6 stycken vita käglor med röd rand, 
två svarta bowlingklot (ett i killens 
hand och ett på banan), 4-6 grå 
bowlingbanor, killen har svart och 
kort hår, ljus hy 

Killen fick 8 strajkar, 
killen vann och blev 
jätteglad 
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5 Komparativ textanalys 

I detta skede används en komparativ textanalys för att sammanställa och jämföra det 

som framkommit i textanalyserna. Analysen utgår från de sammanfattande 

hållpunkterna för textanalys som beskrivits i metoddelen (avsnitt 3.7) och analysen 

delas in i olika stycken med hänsyn till elevernas nummerordning.  

5.1 Helhet 

Elev 1 hade en tydlig koppling till den berättande genren i alla sina berättelser samt 

framförde tydliga och varierade budskap. Det finns dock tydliga likheter mellan de två 

första berättelserna (flickor som fyller 8 år) och mellan de två sista berättelserna 

(diverse djur i utemiljöer). Höstterminens texter är ungefär lika långa, med endast 7 ords 

skillnad. Text 1 består av 43 ord och text 2 av 36 ord. Vårterminens texter är avsevärt 

längre med sina 68 och 80 ord. Eleven skrev därmed längre berättelser med tiden. 

Elev 2 skrev också enligt den berättande genren, där en av texterna utmärker sig med 

att vara skriven i jag-form medan resterande är skrivna i tredje person. Alla berättelser 

uttrycker olika budskap, men likheter går att urskilja mellan berättelserna inom samma 

termin. Höstens berättelser handlar om människor, medan vårens berättelser handlar om 

djur. Text 1, som handlar om Meja som leker tagen, är kortast med sina 10 ord. Resten 

av texterna är jämnlånga (antal ord i kronologisk ordning: 29, 30 och 28). 

Elev 3 skrev berättelser anpassade till den berättande genren och framför budskap i 

alla berättelser. Budskapen liknar dock varandra under samma termin, då elev 3 valt att 

utgå från samma ämne och utveckla det mellan tillfällena. Höstterminens texter handlar 

om någon som ska på affären och vårterminens texter handlar om någon som bowlar. 

Text 2 och 4 är därför mer utvecklade skriftligt jämfört med de första texterna i vardera 

terminen. Utvecklingen emellan texterna går även att se i antalet ord, då den andra 

texten för respektive termin är lite längre. I kronologisk ordning har texterna följande 

antal ord: 14, 27, 10 och 15. Text 2 är tydligt längst jämfört med elevens övriga texter. 

5.2 Innehåll 

Elev 1 skrev sina berättelser i kronologisk ordning, med berättelsestrukturer bestående 

av en början och ett mittparti i tre av texterna. Text 3, som handlar om en katt, en hund 

och en fågel som leker, är den berättelse som har ett tydligt avslut. I vårterminens texter 

besvaras samtliga fyra innehållsfrågor i tabell 3, jämfört med hösterminens texter som 

endast besvarar tre av fyra innehållsfrågor. Det var var-frågan (platsbeskrivning) som 

inte involverades i höstens texter. I överlag skrev elev 1 mer utförligt och beskrivande i 

sina sista två texter. Det ökade innehållet i text 3 och 4 samverkar med den ökade 

mängden ord i de texterna.  

Elev 2 skrev också alla berättelser i kronologisk ordning, med händelserna skrivna i 

tur och ordning. Samtliga berättelser kan tolkas bestå av en början och ett mittparti, om 

än några texter skulle behöva utvecklas på de fronterna för att bli tydligare. Ingen av 

berättelserna har ett tydligt avslut. Berättelserna präglas därmed av strukturer som inte 
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är färdigställda. Tolkat av tabell 5 svarar ingen av berättelserna på alla innehållsfrågor. I 

alla berättelser besvaras vem-frågan och vidare besvaras endast en fråga till (Vad? och 

Var?) i text 1, 2 och 4. Text 3 skiljer sig från mängden genom att svara på tre 

innehållsfrågor: Vem? Vad? och Varför?. Text 3 består av fem karaktärer, tre teman 

samt en orsaksbeskrivning, vilket jämfört med elevens andra berättelser även är flest 

innehållskomponenter. Trots att text 3 besvarar flest innehållsfrågor och består av flest 

innehållskomponenter är det den längsta texten med enbart ett ords marginal.  

Elev 3 skrev händelserna i tur och ordning i alla berättelser. Text 1 och 3 har 

ofärdiga strukturer, där text 1 endast har en inledning och text 3 har en kortfattad 

inledning och ett mittparti. Text 2 och 4, vilka är mer utvecklade innehålls- och 

längdmässigt, har fungerande strukturer (början, mitt och slut). Det handlar dock om 

kortfattade strukturdelar. Text 2 och 4 består även av fler innehållskomponenter än 

elevens andra texter enligt tabell 7. Text 2 svarar på samtliga innehållsfrågor och text 4 

på tre stycken. Övriga två texter, de första under vardera terminen, besvarar endast två 

frågor. Vad gäller innehållet finns jämförelsevis stora skillnader mellan de första och de 

andra berättelserna inom terminerna. 

5.3 Språk och stil 

Elev 1 visade sig kommit långt i sin skrivutveckling och skrev tydligt. Med undantag 

för en hopskrivning i text 1 (krokadenesta – krockade nästan) finns det inga utmärkande 

otydligheter. I samtliga berättelser använde sig elev 1 främst av gemener, men även av 

några versaler. Det går att se en större vetskap om var versaler bör, och inte bör, 

användas i vårterminens texter. Punkter är utsatta på ett i huvudsak fungerande sätt i alla 

texter, men det går att se en utveckling mellan höst- och vårtermin. Det ingår fler 

utvecklade/längre meningar i vårterminens texter. Vad gäller stavning finns inga större 

skillnader mellan berättelserna, utan det är ord med dubbla konsonanter som utmärker 

sig som svåra. I text 1 och 3 utmärker sig dock även ord med bokstaven C som svåra.  

Elev 2 skrev texter som var övervägande tydliga. Text 1 saknar dock innehåll mellan 

två ord (MED OCH) och text 4 upprepar innehåll (och tog räven och tog raven). Några 

sådana otydligheter finns inte i de övriga två berättelserna. I vårterminens texter 

förekommer punkter (tillräckligt många i text 4), vilket det inte gör i höstterminens 

texter. En annan tydlig skillnad mellan höst- och vårtermin är användandet av versaler 

och gemener. Elev 2 skrev enbart med versaler till en början, men i vårterminens texter 

använde eleven nästintill bara gemener. En stor och viktig skillnad går även att se när 

det gäller stavningen. Eleven ville få hjälp med all stavning under hösten, men under 

våren frågade inte eleven om hjälp. De dubbla konsonanterna utmärkte sig då som 

krångliga, men eleven ville och kunde skriva tydligt på egen hand. 

Elev 3 skrev alla sina berättelser med versaler, med undantag för bokstaven ”i” i text 

3 och 4 under våren. Vad gäller stavning är det genomgående dubbla konsonanter och 

skillnaderna mellan O och Å samt E och Ä som är svåra för eleven. I text 2 och 4 är 

även några ord hopskrivna eller särskrivna felaktigt, vilket visar sig exempelvis i text 2: 
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FANSTE – fanns det, T  OG – tog. Den sista berättelsern utmärker sig genom att vara 

den enda texten med en punkt. Text 3 utmärker sig på ett annat sätt, nämligen genom att 

innehålla minst otydligheter. Inga ord har skrivits ihop, isär eller i en invecklad ordning.  

5.4 Skrift- och bildrelationer 

Elev 1, som skrev förhållandevis långa berättelser, ritade även noggrant. I tabell 4 kan 

utläsas att vårterminens bilder (text 3 och 4) är mer detaljerat ritade än de övriga två, 

och det är framförallt färgerna som är orsak till det. Elev 1 uttryckte sig inte hunnit rita 

färdigt under de två första tillfällena. Bilderna i text 3 och 4 erhåller även störst 

förankring, vilket betyder att bild och skrift berättar mer om samma saker. Inom 

terminerna är det text 1 och text 4, första respektive sista texten, som har lite större 

förankring. Det största avbytet av innehåll står bilderna för i alla texter utom text 1. I 

text 1, som handlar om den magiska cykeln, berättar skriften mer än bilden gör ensam.  

Elev 2 berättade mycket med sina ritade bilder. I framförallt text 1 och 2 syns ett 

avsevärt större avbyte av innehåll från bilderna i tabell 6, men även i de andra två 

texterna står bilderna för det största avbytet. Bilden, jämfört med skriften, står för det 

större innehållet i berättelserna. Olika tematiska ting som inte är nedskrivna blir lyfta 

genom bilderna. Det sker en mycket liten förankring i samtliga berättelser, men vid 

jämförelse inom terminerna är det i andra texten under hösten och första texten under 

våren som det sker störst förankring mellan skrift och bild.  

Elev 3 skrev de, till antalet ord, kortaste berättelserna bland eleverna. Berättelserna 

utvecklas dock mycket tack vare de ritade bilderna. Bilderna står för det största avbytet 

av innehåll i alla texter, vilket går att se i tabell 8. Förutom att bilderna berättar hur 

saker ser ut tar de även upp tematiska ting, såsom bilarna i text 1 och 2 som inte nämns i 

skrift. I samtliga berättelser står dock skriften för ett litet avbyte också, där den andra 

texten i vardera terminen har ett lite större avbyte. Det sker ytterst få förankringar 

mellan skrift och bild, med enbart en gemensam komponent i de tre första texterna. Text 

4 skiljer sig från de övriga med sina tre gemensamma innehållskomponenter (kille, 

bowlar, glad) som sammankopplar skrift och bild.  
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6 Resultatanalys 

Efter att materialet samlats in och analyserats med valda metoder sammanställs och 

analyseras det framkomna i detta avsnitt. Resultatanalysen är organiserad utifrån 

studiens övergripande frågeställningar (avsnitt 1.1) och involverar hänvisningar från 

forskningsöversikten (avsnitt 2) samt metod och material (avsnitt 3). 

6.1 Hur kan ritade bilder hjälpa förstaklasselever, som är i början av 

sin formella skrivutveckling, att framföra ett innehåll?   

Eleverna som ingår i studien är i början av sin skrivutveckling, vilket visar sig i 

tämligen korta texter med en del formella brister. Med utgångspunkt i de formella delar 

Skolverket (2011:223) tar upp (se avsnitt 2.1.1) har alla tre elever olika färdigheter att 

utveckla, vilket de har tid på sig att göra tills slutet av årskurs tre. Poängen är dock att 

det finns en formell utvecklingspotential hos dem alla tre. Enligt Strömquist (2007:129) 

behövs en fungerande språklig utformning i en text för att budskapet ska framgå. Även 

Dunn & Finley (2010:33) lyfter fram formella aspekter som avgörande delar för den 

färdiga texten och enligt Jonsson (2009:5) kan bilder utveckla elevers finmotorik och 

stimulera det skrivna språket. Den utvecklingen går dock inte att utläsa genom denna 

undersökning. Elevernas bilder som ritats före skrivandet visar sig enligt textanalysen 

inte påverka texternas formella utformning, jämfört med då eleverna ritade efteråt. Det 

går därför inte säga att eleverna skriver mer formellt korrekt då de ritar innan de skriver. 

Bayat (2010:1133), Strömquist (2007:129) och Jonsson (2009:6) lyfter innehållet i 

texterna som det primära. Formen framförs därmed som en viktig del i elevernas 

berättelser, men innehållet som det centrala. Bilder beskrivs av Kalantzis & Cope 

(2012:191) och Selander & Kress (2010:33) som en meningsskapande modalitet, precis 

som skriften, vilket innebär att bilden bidrar med innehåll. På samma sätt menar 

Björklund (2009:24) att texter består av olika textelement, där bilden är ett av dessa 

element. Ur ett multimodalt perspektiv får därmed berättelserna ett större innehåll om 

eleverna både ritar och skriver, eftersom båda elementen bidrar med betydelser.  

Elev 2 är ett tydligt exempel på att bilder kan utveckla innehållet i berättelser. Elev 2 

får arbeta mycket med att få ned de skrivna orden, men kan utan större problem rita 

talande bilder. Figur 4.2.1 (tillhörande bilaga E) visar en bild som innehåller många 

färger, vilket Kress (2010:1) beskriver som en markerande/beskrivande modalitet. Det 

går även att se tre personer, vilket svarar på vem-frågan som Martin & Rothery 

(refererad i Taube, 2011:92) menar ska besvaras i en berättelse. Martin & Rothery’s 

frågor tolkas gälla den skrivna texten, men med ett multimodalt förhållningssätt går de 

även att ställa till den berättande bilden. Utifrån ett sådant förhållningssätt svarar bilden 

på vad-frågan (röda och gula rektanglar med något som liknar hjul) och var-frågan (ute i 

naturen bland två grönskande kullar). Hall (2009:179) beskriver att ritande är ett sätt för 

barn att uttrycka sig och förmedla känslor, vilket också är något som elev 2 gör genom 

figur 4.2.1. Bilden upplevs som glad på grund av alla färger, det fina vädret som ritats 

samt de glada minerna på två av personerna. Vid en nära titt går det dock att se att en av 



34 

personerna ser mer sammanbiten ut, vilket i sammanhanget kan tänkas bero på att den 

personen blir jagad i leken. Utifrån detta kan sägas att de formella svårigheter som elev 

2 upplever, vilka ges tillkänna när eleven ber om skrivhjälp under höstterminens 

skrivtillfällen, bemästras med hjälp av bilderna. Det är de ritade bilderna som gör att 

elev 2 kan visa på fler innehållskomponenter, omgivning och känslor i sina berättelser.  

6.2 Vad kan elevernas ritade bilder bidra med till den skrivna 

berättelsen om de används som förarbete i skrivprocessen?  

Jones (2014:53) beskriver förstadiet i skrivprocessen som det produktiva och 

idéskapande stadiet som ska underlätta skrivstadiet. Med ett väl utfört förarbete ska 

skrivstadiet inte behöva innefatta någon större tankeprocess, då idéerna ska översättas 

till skriven text (ibid.). Att rita bilder som förarbete borde därmed resultera i att 

skrivandet utgår från det ritade.   

Skrivstadiets översättande funktion kan liknas vid Barthes (1976:120-122) 

förankringsrelation mellan skrift och bild, där skriften belyser bildens betydelser. Att 

skrift och bild förankras innebär därmed att skrift och bild behandlar samma innehåll 

och att den ritade bilden inte framför någon ytterligare information. Jonsson (2009:5) 

förklarar dock att bilder kan hjälpa läsare att förstå ett innehåll; att bilder förklarar det 

skrivna. På det viset kan ritade bilder beskrivas som ett förtydligande hjälpmedel. Elev 

1 förankrade skrift och bild mer, då texterna jämförs inom terminerna, när eleven 

använde bilden som förarbete (tabell 4). Eleven ritade och översatte därefter mycket av 

bildens innehåll till skriven form. För elev 2 var det emellertid tvärtom. Elev 2 

förankrade skrift och bild mer, under samma termin, då denne skrev först och ritade 

efteråt (tabell 6). Elev 3 hade enligt tabell 8 endast en förankringskomponent i tre av 

sina texter, förutom i text 4. Elev 3 involverade därmed mest förankring i en av texterna 

där bilden användes som förarbete. Taube (2011:87) belyser att det är svårt för yngre 

skribenter att hålla reda på både språket och innehållet när de skriver. För elev 2 och 3 

visade det sig i kortare texter, och med mindre förankring mellan skrift och bild, jämfört 

med elev 1. Att rita före skrivande visade sig därmed inte bidra till att elev 2, och till 

viss del elev 3, översatte bildens innehåll till skrift mer. Framförallt för elev 2 verkade 

det snarare vara bättre för den skrivna texten att fokusera på skriften till en början och 

rita i efterhand.  

Ritade bilder i kombination med skrivna texter bidrar dock inte enbart med en 

förtydligande förankring, utan Andrzejczak, Trainin & Poldberg (2005:2) menar att 

illustrationer bidrar till detaljrikare och mer invecklade texter. På ett liknande sätt 

beskriver Barthes (1976:120-122) avbytet som sker mellan skrift och bild och att 

avbyten gör att en text får fler betydelser. Bland elevernas texter går det inte att se några 

betydande skillnader i tabell 4, 6 eller 8 vad gäller bildens avbyte när den används som 

förarbete. Bilden står varken för ett större eller för ett mindre avbyte om den används 

som förarbete, utan avbytet är jämnvärdigt bland alla elevernas texter.  
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För att titta närmare på det Andrzejczak, Trainin & Poldberg (2005:2) nämner om 

detaljrikare och mer invecklade texter analyseras även innehållskomponenterna som 

sammanfattas med tabell 1. Enligt Bayat (2010:1133) bör innehållsegenskaper stå i 

fokus i skrivande, vilka tabell 1 är utformad för att belysa i elevernas berättelser. Utifrån 

tabell 3, 5 och 7 går det inte att se några utmärkande fördelar med att använda bilden 

som förarbete vad gäller det skrivna innehållet. Det innebär att de frågor som Martin & 

Rothery (refererad i Taube, 2011:92) menar ska besvaras i en berättelse inte blir mer 

prioriterade om eleverna ritar före de skriver. Elev 1 (tabell 3) och elev 3 (tabell 7) visar 

snarare på en progression inom den enskilda terminen, där den andra texten innehåller 

fler innehållskomponenter. Elev 2 (tabell 5) har emellertid involverat några fler 

innehållskomponenter i de berättelser då denne började med att skriva.  

6.3 Vilket samspel sker mellan skrift och bild ur ett multimodalt 

perspektiv? 

Skrift och bild samspelar på ett tydligt multimodalt sätt i elevernas berättelser, vilket går 

att se i tabell 4, 6 och 8. I tabellerna går att se vad skrift och bild berättar enskilt och 

tillsammans. Kalantzis & Cope (2012:193) menar att det skriftliga meningsskapandet 

har tydligast samspel med det visuella meningsskapandet, vilket är de meningsskapande 

modaliteterna som utgör denna studie. Studiens multimodala analys grundar sig på det 

Barthes (1976:120-122) och Björkvall (2009:25) beskriver om skrift- och 

bildrelationerna förankring och avbyte. I analysen av elevtexterna går att se att eleverna 

förankrat skrift och bild i alla berättelser, varav elev 1 förankrat flest 

innehållskomponenter. De förankringar eleverna involverat gör att skrift och bild 

kopplas samman på ett tydligt sätt, men att ingen ny information framförs. 

Samspelet mellan skrift och bild visar sig påtagligare i avbytet. Björkvall (2009:14) 

menar att skrift och bild, som är olika semiotiska modaliteter, tillsammans kan skapa 

mening. Det är de semiotiska resurserna som förgrenas ur skrift och bild som 

sammanflätas till betydelser (ibid. 13-14). Elevernas berättelser kan därför sägas bestå 

av olika semiotiska resurser som samspelar för att framföra ett innehåll. Det skriva 

består exempelvis av delar som Skolverket (2011:223) tar upp i sitt centrala innehåll: 

bokstävers utseenden, handstil, stor och liten bokstav, skiljetecken och stavningsregler. 

De olika delarna har betydelse för hur budskapet förs fram. Det går att koppla till 

Ivaniĉs (2004:227) beskrivning av den formella delen i en text som förklaras ur ett 

färdighetsperspektiv. De formella delarna i texten hjälper till att framföra budskap, och 

det är budskap/innehåll som tidigare i denna analys framförts som det primära (se 

avsnitt 6.2). Bilderna innehåller även olika semiotiska resurser, såsom vinkel (Björkvall, 

2009:13-14) och alla de ting som ritats. De flesta av berättelsernas bilder är dessutom 

färglagda, och enligt Kress (2010:1) är färg en ensamstående modalitet. Färg kan dock 

sägas ingå i det mer omfattande visuella meningsskapandet. Många av berättelserna 

består därmed av tre semiotiska modaliteter med tillhörande semiotiska resurser. Det 

handlar om många komponenter som samspelar och bidrar till en helhet. 
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Ett exempel på ett tydligt samspel mellan skrift och bild är text 1 (bilaga I) och text 2 

(bilaga J) av elev 3. De båda texterna liknar varandra i innehåll och belyser samma 

tydliga avbyte (tabell 8). Eleven skrev om Liam och Herr Nilsson som skulle till 

affären, men inte hur de skulle färdas dit. Det är tack vare bilderna som vi får reda på att 

både Liam och Herr Nilsson färdades till affären med hjälp av en färgglad bil. Elev 3 

har därmed dragit nytta av det multimodala samspelet mellan skrift och bild. Elev 2 har 

också ett tydligt samspel i sina berättelser, där bilderna står för det största avbytet. Elev 

1 har den jämnaste fördelningen mellan vad skrift och bild berättar. 

Samtliga elever i studien visar på ett samspel mellan skrift och bild, där de olika 

modaliteterna bidrar med olika mycket innehåll. Eleverna har därmed ett multimodalt 

tänk som hjälper dem att skapa innehållsrika berättelser. Elev 1, som kommit längre i 

sin skrivutveckling, har en jämnare fördelning mellan det avbyte som sker mellan skrift 

och bild. Elev 2 och 3 berättar istället mer med hjälp av sina bilder, då de inte hinner 

eller förmår skriva lika mycket. Teckningar beskrivs dock av Vygotsky (1978:112-113) 

som ett preliminärt steg i utvecklingen av skriftspråket och som ett sätt för barn att 

berätta berättelser redan innan de behärskar att skriva. Bilderna blev därmed en sorts 

utväg för elev 2 och 3 att framföra ett innehåll.  

6.4 Vilken individuell utveckling går att urskilja, mellan höst- och 

vårtermin i årskurs 1, vad gäller elevernas berättelseskrivande 

och ritande? 

6.4.1 Elev 1 

Elev 1 visade på utveckling vad gäller både det skriftliga och det visuella i vårterminens 

texter. Till att börja med skrev elev 1 längre texter under vårterminen, med ett mer 

utvecklat innehåll. Kopplat till Taube (2011:38) kan eleven påstås kommit långt i sin 

motoriska utveckling med hänsyn till alla elevens skrivna texter. Att en elev använder 

sig av rundformade gemener på ett säkert sätt kan jämnställas med en motorisk säkerhet 

(ibid.), vilket var något elev 1 utvecklade ytterligare under vårterminen. Punkter 

används också på ett mer utvecklat sätt i vårterminens texter, med mer variation vad 

gäller meningslängd, vilket Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005:26) förespråkar. 

Stavfelen blev också färre och utifrån Skolverkets (2011:227) krav på 

stavningsförmågan i årskurs 3 (se avsnitt 3.5.1) har elev 1 kommit långt. De vanligaste 

orden är rättstavade. Utifrån tabell 3 går även att se att fler innehållsfrågor besvaras och 

att texterna involverar fler innehållskomponenter. Komponenterna beskrivs mer 

ingående i vårterminens texter. Tidsbegränsningen gjorde att inte alla elevens texter 

blev färdigskrivna (exempelvis det hastiga slutet i bilaga A). Att få tillräckligt med tid 

beskriver Taube (2011:86) som viktigt för slutresultatet. Med mer tid hade kanske elev 

1 hunnit skriva längre texter med tydligare avslut och ritat mer innehållsrika och 

färgglada bilder. Höstens bilder hann inte färgläggas, vilket gjorde att en 
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meningsskapande modalitet (Kress, 2010:1) uteblev. Hade bilderna blivit färglagda 

hade det visat sig i ett större avbyte av innehåll från bilderna i tabell 4.  

6.4.2 Elev 2 

Elev 2 visade också på utveckling från höst- till vårtermin, främst gällande det 

skriftliga. Elev 2 skrev helt själv under vårterminen, vilket visade att eleven inte tyckte 

att skrivandet kändes lika svårt och/eller oroväckande längre. Skrivande upplevs 

nämligen som en svår språkfärdighet bland många (Bayat, 2014:1139). Stavningen är 

inte rättvis att jämföra mellan terminerna, då eleven fick nästan alla ord nedskrivna 

under höstterminen. Elev 2 utvecklade dock sin motorik och bokstavskännedom 

avsevärt (Taube, 2011:38), då eleven gick från att skriva enbart med versaler till nästan 

enbart gemener. Punkter användes dessutom under våren, dock på ett sätt som Taube 

(2011:80) beskriver inte tar riktig hänsyn till betydelsebärande enheter. Punkterna är 

snarare utsatta på sätt som eleven tycker ser bra ut. I det stora hela består vårterminens 

texter av fler innehållskomponenter enligt tabell 5. Elev 2 har utvecklat sitt sätt att 

involvera det innehåll som Martin & Rothery (refererad i Taube, 2011:92) beskriver bör 

ingå i berättelser. Vad gäller bilderna berättade de mindre i sig själva, men mer 

tillsammans med det skrivna (förankring), under våren (tabell 6). Elev 2 utvecklades 

mycket skriftligt mellan terminerna, men bilderna gick inte i samma utvecklande 

riktning. Skrift och bild fick därför mer likvärdiga roller i vårterminens texter. 

6.4.3 Elev 3 

Elev 3 skrev tämligen likt under höst- och vårtermin. Moore & Caldwell (1993:101) 

lyfter fram egna berättelser som en motiverande start för unga skribenter. För elev 3 var 

det dock svårt att komma på ett innehåll, vilket gjorde att den tid som fanns inte var 

tillräcklig. Med mer tid hade elev 3 troligast skrivit och ritat längre berättelser. Taube 

(2011:86) framhåller tillräckligt med tid som extra viktigt då eleverna är i början av sin 

skrivutveckling, och i detta fall blev det för lite. Elevens strategi för att snabbt komma 

på ett ämne visade sig vara att återanvända ämnet från skrivtillfället tidigare under 

samma termin, vilket gjorde den andra texten inom varje termin mer utvecklad. Vad 

gäller mängden innehåll sker därmed ingen tydlig utveckling mellan terminerna. På 

samma sätt besvaras innehållsfrågorna i tabell 7 mer ingående i den andra texten inom 

samma termin. Elev 3 skrev med versaler under både höst- och vårterminen (förutom 

bokstaven ”i” under våren), vilket inte visade på någon utveckling inom det området. 

Versaler är också bokstäver, men med motorisk övning menar Taube (2011:38) att 

eleven även kan utvecklas i att forma de användbara gemenerna. Punkter förekommer i 

vårterminens texter, vilket visar att elev 3 förstått att orden bör delas in i meningar. Det 

är dock inte tillräckligt med punkter, vilket Taube (2011:80) menar är vanligt bland 

nybörjarskrivare som inte riktigt förstått punktens funktion. Gällande bilderna går inte 

att se någon utveckling mellan terminerna, men däremot har eleven hållt fast vid samma 

bildtema under samma termin.   
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7 Sammanfattande slutsatser 

Bilden har en betydelsefull roll i samtliga elevers berättelser. Oberoende på hur långt 

eleverna kommit i sin skrivutveckling står bilderna för mycket av innehållet i 

berättelserna. För elev 2 och 3, som inte skrev lika långa texter som elev 1, är bildernas 

innehållsavbyte till särskild stor hjälp för att framföra berättelsernas innehåll. Bilderna 

berättade i vissa fall mer än den skrivna texten. Med tanke på att eleverna prioriterade 

både skrift och bild i sina berättelser kan de alla påstås inneha ett multimodalt tankesätt.  

Att använda bilden som förarbete visade sig inte bidra till något större avbyte av 

innehåll, jämfört med att rita i efterhand. Dock skedde en större förankring med bilden 

som förarbete för både elev 1 och elev 3. Elev 2 förankrade mest då denne började med 

att skriva och sedan ritade till det skrivna. Att använda bilden som förarbete 

uppmuntrade därmed inte till ett kompletterande innehåll, utan snarare till ett 

förtydligande innehåll för två av tre elever. 

Samtliga elever har utvecklats i sitt skrivande från höst- till vårtermin. Det formella 

innehållet framförs med större säkerhet av alla tre, men störst utveckling står elev 1 och 

2 för. Elev 1 och 2 har skrivit längre och innehållsrikare berättelser under vårterminen, 

medan elev 3 visar på en utveckling inom terminerna istället. Förutom att elev 1 inte 

hann färglägga sina bilder färdigt under vårterminen går det inte att tyda någon 

utveckling av elevernas ritade bilder. Skrivande verkar därmed vara en mer 

snabbutvecklad och prioriterad förmåga i jämförelse med ritandet av bilder. 
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8 Diskussion 

Tidigt i denna uppsats framställs skrivandets viktiga roll för oss människor av SOU 

(1997:15) och Trøite-Lorentzen (2009:13). Att kommunicera framförs som avgörande 

för att vi ska fungera i sammhället (ibid.; ibid.). Skrivande har därför en central roll i 

skolan enligt Skolverket (2011:13), där det formella och innehållsliga lyfts som olika 

viktigt av olika författare ( avsnitt 2.1.1). Bayat (2010:1133), Strömquist (2007:129) och 

Jonsson (2009:6) betonar dock att skrivande i huvudsak har som syfte att förmedla 

budskap, att kommunicera något. Om det främst handlar om kommunikation, spelar det 

då någon roll hur kommunikationen framförs?  

Barthes (1976), Björkvall (2009), Kalantzis & Cope (2012), Kress (2010), Kress & 

van Leeuwen (2006), Selander & Kress (2010) och The New London Group (2000) är 

författare som förespråkar ett multimodalt synsätt på kommunikation. Det multimodala 

perspektivet framställer inte enbart det skriftliga som en meningsskapande modalitet, 

utan även det muntliga, visuella, gestuella, känslomässiga och rumsliga (Kalantzis & 

Cope, 2012:191). I denna studie är därmed de ritade bilderna till berättelserna något 

som bör lyftas fram som meningsskapande. Som tidigare nämnts av Kress & van 

Leeuwen (2006:16) framställs dock inte bilder som ett användbart kommunikationssätt. 

Även jag ger skriften en central roll tidigt i denna studie, vilket bland annat visade sig i 

att eleverna tilldelades mer tid till att skriva än att rita, men har under arbetets gång 

insett bildernas värde. De bör inte enbart ses som ett komplement till skriften, utan som 

ett individuellt och betydelsefullt kommunikationsmedel.      

8.1 Didaktiska implikationer 

Bilder anses ofta vara svårtolkade, framförallt bilder ritade av yngre barn, vilket leder 

till att de inte granskas på samma sätt som skriften (Hall, 2009:187; Kress & van 

Leeuwen, 2006:16). Om en elev ritar mer beskrivande än den skriver, vilket exempelvis 

elev 2 gör i denna studie, kommer inte elevens innehållsliga uttrycksförmåga alltid 

fram. Att enbart granska elevers berättelser, som involverar bilder, utifrån skriften gör 

att många innehållskomponenter utesluts. Lärare, som enligt Skolverket (2011:223) ska 

undervisa elever i att kombinera ord och bild, bör därmed lära sig att granska bilder på 

ett mer ingående sätt vid exempelvis rättning. Kress & van Leeuwen (2006:16) menar 

att skriften måste granskas på samma sätt som bilden för att fokus ska hamna på 

textinnehållet. Dessvärre är det inte särskilt vanligt att texter granskas på det sättet 

(ibid.). Det innebär förstås inte att ingen lärare gör på det viset, men skriftens makt 

påverkar nog många att åsidosätta bildernas kommunikationsförmåga.  

Vilket analyserats i avsnitt 6.1 kan bilder ses som ett hjälpmedel, för elever som är i 

början av sin skrivutveckling, att framföra ett innehåll i berättelser. Bilder bidrar förstås 

med innehåll till berättelser oavsett ålder på textskaparen, men med tanke på det Taube 

(2011:86) beskriver om hur svårt och tidskrävande det är för yngre elever att ta hänsyn 

till handstil, stavning och interpunktion kan bilder vara ett användbart instrument.  
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8.2 Metodval 

Undersökningen utgår från tre elevers berättelser, med fyra berättelser skrivna av 

vardera eleven. Ett representativt urval valdes på grund av att varje text krävde mycket 

tolkning för att utmynna i förståelse (Stukát, 2011:63). Att varje elev fick skriva två 

berättelser med samma arbetsmetod (bild före eller efter skrivande) är en följd av det 

Stukát (2011:134) lyfter om dagsformens påverkan på resultatet. Eleverna fick två 

chanser att skriva texter utifrån båda metoderna. Det hade dock varit fördelaktigt att 

involvera fler elever i studien för att kunna dra tillförlitligare slutsatser. 

Textanalyserna fyllde i det stora hela sina funktioner. Den innehållsliga och formella 

textanalysen hade däremot kunnat vara tydligare vad gäller det formella. Syftet med den 

fomella analysen var att belysa övergripande formella delar, men det hade varit 

intressant om det varit möjligt att framföra mer tydliga formella skillnader i elevernas 

texter. Som analysen var utformad fanns för stort tolkningsutrymme för att dra några 

sådana slutsatser, vilket Bergström & Boréus (2012:30) beskriver som en problematik 

med textanalyser. Även om det finns riktmärken för hur de olika textanalyserna ska 

utföras sker en personlig tolkning av personen som utför analysen.  

Att rita en bild på 15 minuter kan även vara för lite för att det ska kunna sägas vara 

ett användbart förarbete. Utefter Strömquists (2007:26) beskrivning av förstadiet i 

skrivprocessen (avsnitt 2.1.2) kan inte en bild ritad på 15 minuter anses som tillräckligt. 

Moore & Caldwell (1993:100) lyfter tillika fram för lite tid som en vanlig problematik 

vad gäller förstadiet. Genom att i iscensättningen (avsnitt 3.3) ge skrivandet mer tid 

signalerar jag även att skrivandet kräver, och är värd, mer tid än ritandet. Anledningen 

var att skrivandet tidigare visat sig tidskrävande, då eleverna ifråga var i början av sin 

skrivutveckling. I och med det åsidosätts bilderna, precis som Hall (2009:180) och 

Godhe (2014:19) lyfter som vanligt förekommande. Det framkom intressant 

information i analysen, men det hade kanske funnits fler skillnader mellan arbetssätten 

om eleverna fått mer tid och material till bildritandet.  

8.3 Fortsatt forskning 

Studien leder till tankar om bildens betydelse för yngre elevers 

kommunikationsmöjligheter. Vidare skulle forskning kring hur lärare väljer att möta 

elevers ritade berättelsebilder, och hur elever ser på sina ritade berättelsebilder, vara 

intressant. Intervjuer, vilket Stukát (2011:42-47) beskriver som ett viktigt och vanligt 

redskap inom utbildningsvetenskap, skulle kunna visa på lärares och elevers syn på 

ritade bilder. Enkäter är vidare ett sätt att nå många personers synpunkter (ibid. 47). 

Intervjuerna och enkäterna skulle kunna leda till en djupare förståelse för bilders roll i 

skolan: vad som anses som bra respektive mindre bra med bilder. Med kunskap om det 

finns möjligheter till fortsatta studier kring hur ritade bilder kan användas i både 

svenskämnet och andra ämnen för att utveckla elevers kunskaper. 
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Bilaga D: Elev 1, text 4 
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Bilaga I: Elev 3, text 1 
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