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Sammanfattning  
 

Syftet med studien är att undersöka intertextualiteter i elevers berättande texter i relation till de 
stödstrukturer som erbjuds i samband med de nationella proven i svenska för årskurs 3 år 2014 
och år 2015. Syftet mynnar ut i de forskningsfrågor som besvaras i analys och resultat. Med hjälp 
av dessa forskningsfrågor undersöks vilka innehållsliga intertextuella kopplingar som finns mellan 
elevtexter och stödstrukturer, hur eleverna använder sig av de innehållsliga intertextuella 
kopplingarna till stödstrukturerna samt vilka likheter och skillnader som finns mellan de två proven 
från 2014 och 2015 och mellan de elevtexter som skrevs för respektive prov. Analysen genomförs 
med hjälp av en intertextuell analysmodell samt komparativ metod. Den intertextuella 
analysmodellen bygger på bland annat litteratur om kreativt skrivande och togs fram specifikt för 
denna studie. Studiens empiriska material består av 40 elevtexter skrivna av elever i årskurs 3 för 
de nationella proven i svenska från åren 2014 och 2015. 20 av elevtexterna är från 2014 och 20 av 
elevtexterna är från 2015. De stödstrukturer som analyseras är läshäftet ”Ett tältäventyr” från 2014 
och läshäftet ”En gång om året” samt utvalda delar av lärarinformationens instruktioner för 
delprov F/G från 2014 och utvalda delar av lärarinformationens instruktioner för delprov F/G 
från 2015. För att undersöka intertextualitet i elevernas berättande texter kopplat till 
stödstrukturerna analyseras dessa med hjälp av innehållsliga kategorier och markörer. Det 
sociokulturella perspektivet på lärande har genomgående tillämpats som teoretisk utgångspunkt i 
studien. Även intertextualitetsbegreppet är en viktig utgångspunkt för studien. Studiens resultat 
visar att eleverna har en stor mängd intertextuella referenser i sina berättande texter. Resultatet, vad 
gäller de intertextuella referenserna i elevernas texter till provens stödstrukturer, skiljer sig dock åt 
mellan elevtexterna skrivna för provet 2014 och provet 2015. Provens stödstrukturer är olika. 
Berättelserna i läshäftena är olika och även instruktionerna i lärarinformationen skiljer sig åt till viss 
del mellan proven. Elevtexterna från 2014 innehåller många intertextuella kopplingar till samtliga 
stödstrukturer för provet 2014. Elevtexterna från 2015 innehåller få kopplingar till läshäftet men 
relativt många kopplingar till lärarinformationen för provet 2015. De intertextuella kopplingarna 
mellan elevtexter och stödstrukturer är både implicita och explicita. Sammanfattningsvis kan 
slutsatsen dras att stödstrukturerna påverkar innehållet i elevernas texter på olika sätt beroende på 
hur stödstrukturerna är utformade. 
 
 
Nyckelord: Nationella prov i svenska åk 3, Elevtexter, Stödstrukturer, Intertextualitet. 
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1. Inledning  

“Solen består av ektoplasma…” Citatet kommer från en elevtext som handlar om solen. Lektionen 
som avsåg att förklara för eleverna att solen består av plasma ledde till att en elev skrev en text där 
solens plasma blev ektoplasma-slem från Ghostbusters. För att försöka förstå tillståndet plasma 
verkar eleven lagt till egna erfarenheter för att skapa mening. Initialt funderade läraren var eleven 
fått detta ifrån eftersom hon inte hade pratat om plasma på detta sätt. Efter en stund kom läraren 
på att eleverna pratat om Ghostbusters under rasten. 
 
När man skriver en text lånar man från andra texter. Elever hämtar inspiration från allt möjligt de 
sett och hört och använder det för att skapa mening i sina texter. Den bakgrund vi har, de 
erfarenheter vi har med oss, våra intressen och de texter vi mött påverkar vad vi väljer att skriva 
om och vilket innehåll vi tar in i våra texter.  

 
Berättelseskrivande är en stor del av undervisning och lärande i de tidiga skolåren. En del elever 
kan skriva flera sidor på ren inspiration och andra elever kan knappt få ner en rad. Läraren har en 
viktig uppgift att hjälpa elever att använda sina tidigare erfarenheter och förankra dem i uppgiften 
så att deras fantasi väcks till liv och de kan skapa nya texter. Vid våra praktiktillfällen har vi sett hur 
det vi undervisar om har inverkan på de texter eleverna skriver. En bok vi läst för eleverna eller 
innehållet från en lektion kan komma till liv i elevernas texter när de lånar ord eller karaktärer från 
de texter vi presenterat för dem. Eleverna lånar inte bara från det som undervisats, utan lyfter också 
in ett myller av bland annat populärkulturella referenser. Solen som består av plasma kan snabbt 
förvandlas till en text om solen som består av ektoplasma.  
 
Man kan inte skapa något nytt ur ingenting. Inspirationen måste grundas i något. Man härmar vad 
andra gjort tidigare, både medvetet och omedvetet. Man skulle kunna säga att detta arbete härmar. 
Vi inspireras av andra texter för att skapa mening som läsare kan relatera till, lita på och förstå. Det 
är så vi skapar nya texter. Även vuxna härmar; alla imiterar. 
 
För att undersöka hur elever inspireras av och imiterar andra texter fokuserar denna studie på de 
intertextuella kopplingar elever gör i sina berättande texter när de skriver det nationella provet i 
svenska i årskurs 3.  
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2. Bakgrund 

Nedan redogörs för denna studies bakgrund vilken innefattar elevers skrivutveckling, berättande 
text, elevers skrivande och imitation samt nationella prov. Bakgrunden avslutas med en 
sammanfattning.  

2.1 Elevers skrivutveckling  

Elevers skrivutveckling är ofta krokig, tar omvägar, genvägar men leder så småningom till att 
eleverna successivt tillägnar sig och erövrar skriftspråklighet. Liberg (2010) listar ett antal 
förutsättningar för vad som krävs för att individer ska utvecklas och blomstra i skrivandet. Den 
första aspekt hon belyser handlar om de grundläggande språkliga förmågorna, exempelvis att vara 
utrustad med ett rikligt ordförråd, kunna reproducera delar av texter och att vara en aktiv deltagare 
i språkliga sammanhang. Den andra aspekten berör den metaspråkliga förmågan, bland annat att 
vara förtrogen med kopplingen grafem och fonem, ha fonologisk medvetenhet och veta hur texter 
utformas. En tredje aspekt är de metakognitiva förmågorna, som behövs för reflekterandet över 
hur “skrivandet går till och veta vilka strategier man använder” (Liberg, 2010, s. 5). Språket och 
tankarna påverkar varandra i ett inbördes samspel (Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd, 
2010, s. 76). När elever lär sig skriva och börjar bli förtrogna med skriftspråket kan de börja utveckla 
och rikta in sig på mer avancerade skrivpraktiker, till exempel att skriva texter inom olika genrer. 

2.2 Berättande text  

Olika typer av texter kan delas in i olika genrer beroende på deras syfte, övergripande struktur samt 
språkliga drag (Gibbons, 2016, s. 115). Berättelsen hör till en av de vanligast förekommande 
genrerna vilken eleverna tränas i att använda från tidig ålder i skolan. Exempel på berättande text 
är saga, fabel och novell. Gibbons beskriver att det som kännetecknar berättelsen som genre är 
dess särpräglade struktur, vilken inleds med en orientering som ger en bakgrund och beskriver 
karaktärerna, följt av olika händelser som leder till en komplikation för att till sist avslutas med en 
upplösning (2016, s. 119–121). Nikolajeva beskriver berättande texters struktur som en 
normalkurva. De börjar långsamt, stiger och är spännande i mitten för att slutligen sjunka ner till 
en upplösning (2004, s. 55). Gibbons beskriver även att genren kännetecknas av specifika språkliga 
drag såsom uttrycken det var en gång, följande dag, till slut, vilka visar på att händelserna beskrivs i 
kronologisk ordning (2016, s. 121). Nikolajeva kallar den kronologiska ordningen för en progressiv 
handling (2004, s. 58). Berättande texter kan även skrivas på andra sätt, exempelvis med en 
uppbruten struktur. Andra språkliga drag som är typiska för berättande texter är att de ofta skrivs 
i dåtid, innehåller många handlingsverb och även dialoger (Gibbons, 2016, s. 121). Thorsten 
beskriver att berättande texters innehåll byggs upp av händelser, karaktärer och miljöer (2018, s. 6). 
I både Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018 och de nationella 
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ämnesproven i svenska för årskurs 3 används begreppet berättande text och inte narrativ text. 
Fortsättningsvis kommer därför begreppet berättande text att användas i denna studie.  
 
Att lära sig skriva inom en genre kräver att elever förstår att de bör och ska imitera vissa strukturer 
och språkliga drag. Just därför kan redan existerande berättelser fungera som modell för hur elever 
kan skriva egna berättelser. 

2.3 Elevers skrivande och imitation  

Det finns en allmänt vedertagen inställning om att imitation är negativt och skulle kunna hämma 
ett lärande och i skolan uppmuntras ofta elever att i första hand skriva texter med egna ord. Ofta 
uttrycks att eleverna ska komma på något eget istället för att ta från något annat. Liberg, af 
Geijerstam och Wiksten Folkeryd menar att frågan om att skriva av eller skriva med egna ord är 
omdiskuterad inom såväl klassrum, lärarkollegiet och i forskarvärlden (2010, ss. 77–78). Det råder 
delade meningar inom ämnet och det finns flera exempel på forskare som inte håller med om 
rådande konsensus. Dessa forskare bygger ett resonemang utifrån Vygotskijs tankar om att 
imitation som sker med förståelse är grunden för lärande. Säljö menar att imitation eller kopiering 
av en text kan vara lärorikt för elever eftersom det hjälper elever att förstå hur olika texter bör 
byggas upp (2005, s. 211). Dale menar att imitation kan vara ett sätt att skapa mening för elever 
och ett sätt för dem att utveckla sitt språk, dock framhåller han att imitationen behöver innehålla 
både reflektion och förståelse. “Imitationen är förbunden med det ögonblick då insikt uppstår” 
(1998, s. 44). Olin-Scheller förespråkar ett ökat praktiserande av imitation i svenskundervisning och 
menar att “Det är genom att balansera mellan egna och andras idéer som unga lär sig använda 
kulturella produkter för att erövra såväl literacies som identitet” (2011, s. 85). 
  
Enligt Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd kan de texter elever skriver antas fungera som 
“ett gott lärandeverktyg” (2010, s. 78) i de reproducerande texter elever skapar, så länge det går att 
utläsa elevers förståelse av källtexten och att elever har ett stort mått av rörlighet i sina egna texter. 
“I ett sådant fall är texten en imitation, alltså en form av reproduktion som görs med förståelse för 
det man imiterar” (ibid.). Begreppet textrörlighet kan appliceras på både lästexter och skrivtexter. 
Utåtriktad textrörlighet kan exempelvis vara att skribenten anknyter till egna erfarenheter. 
Interaktiv textrörlighet kan bland annat innebära att skribenten visar på genremedvetenhet (Liberg 
m.fl., 2010, ss. 45–46). ”I den utåtriktade textrörligheten respektive den interaktiva textrörligheten 
vidgas sammanhanget till ett intertextuellt förhållande, läsaren rör sig ut från texten och in i andra 
texter och erfarenheter och använder dem för att fördjupa förståelsearbetet” (Liberg m.fl., 2010, s. 
46). 
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2.4 Nationella prov  

Nationella prov är kunskapsbedömningar i skolan vilka är centralt utarbetade (Lundahl, 2009, s.12). 
De nationella proven är obligatoriska och genomförs i årskurserna 3, 6 och 9. Eleverna skriver 
proven i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. I årskurs 3 testas eleverna 
endast i matematik och svenska/svenska som andraspråk. Proven genomförs av samtliga elever i 
de aktuella årskurserna under specifika datum varje år (Skolverket A, 2018). De nationella proven 
för åk 3 infördes år 2009 med syftet att stödja bedömningen av huruvida eleverna uppnått 
godtagbara kunskaper utifrån kunskapskraven (Lundahl, 2009, s. 118).  

2.4.1 Nationella prov i svenska för årskurs 3 

Det nationella provet i svenska för årskurs 3 består av flera delprov (A-H) där eleverna prövas i 
förmågorna utifrån kursplanen i svenska från den nuvarande läroplanen Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. Eleverna testas muntligt genom en gruppuppgift 
(A), i läsning av både faktatext och skönlitterär text (B+C) samt i enskild högläsning och textsamtal 
(D+E). Eleverna testas även i att skriva berättande text (F+G) och faktatext (H) (Skolverket A, 
2018). I och med att ett läsår består av en hösttermin och en vårtermin kallas proven för 
“Ämnesprov för svenska och svenska som andraspråk 2013/2014 och 2014/2015. Eleverna skriver 
provet på vårterminen; därför kommer prov 2013/2014 fortsättningsvis att kallas NP3 14 och prov 
2014/2015 kallas NP3 15. Temat för NP3 14 var Natur och temat för NP3 15 var Tid. 

2.4.2 Delprov F/G - Skriva berättande texter  

Den del av det nationella provet i svenska för årskurs 3 som kommer att behandlas i denna studie 
är delprov F/G. I delprov F/G testas eleverna i att skriva en berättande text. Texten eleverna 
skriver bedöms utifrån två olika kunskapskrav, vilket är anledningen till att delprovet namnges med 
två bokstäver. De kunskapskrav elever bedöms utifrån i delprov F/G är: “De berättande texter 
eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning” (Skolverket, 2018, s. 263) samt “I 
texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt, frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta 
använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter” (ibid.).  

2.4.3 Stödstrukturer för delprov F/G 

En av stödstrukturerna för delprov F/G är ett läshäfte med en berättelse (se Bilaga 1 och Bilaga 2) 
som används i samband med delprov B, C, D, E och F/G. Berättelsen läses delvis högt för eleverna 
och delvis av eleverna själva. I lärarinformationen (se Bilaga 3A och 4A) uppmanas läraren, i 
samband med delprov F/G, att återknyta och samtala i helklass om berättelsen. I samtalet ges 
elevernas egna erfarenheter utrymme. De skriftliga instruktioner som erbjuds skrivs på tavlan och 
presenterar berättande texters struktur. Eleverna får muntliga instruktioner i form av 
förtydliganden och repetition av vissa instruktioner. Läraren uppmanas också erbjuda enskilt stöd 
till de elever som behöver, exempelvis i form av stödfrågor. Avslutningsvis ska läraren uppmana 
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eleverna att reflektera över sina egna texter när de skrivit färdigt. De stödstrukturer denna studie 
fokuserar på är berättelserna som finns i läshäftena för de två proven (se Bilaga 1 och Bilaga 2) och 
valda delar av de muntliga instruktionerna i lärarinformationen (se Bilaga 3B och Bilaga 4B).  

2.5 Sammanfattning  

När elever skriver egna texter hämtar de inspiration från andra texter. De imiterar och gör 
intertextuella kopplingar till texter de mött. De stödstrukturer lärare erbjuder eleverna kan verka 
som förebilder för elevers texter. För att undersöka hur elever inspireras av och gör intertextuella 
kopplingar till andra texter kommer elevtexter från två nationella prov att analyseras. I samband 
med de nationella proven erbjuds eleverna stödstrukturer för sitt skrivande, bland annat erbjuds de 
att ta inspiration från läshäftenas berättande texter när de skriver en egen berättande text. Genom 
att analysera ett representativt urval av elevtexter från de nationella ämnesproven i svenska för 
årskurs 3 är vår förhoppning att kunna se om och i så fall hur de stödstrukturer eleverna får i 
anslutning till provet i form läshäften och instruktioner syns i texterna som intertextualiteter.  
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3. Forskningsöversikt 

Nedan redogörs för forskning från det aktuella forskningsfältet utifrån följande ingångar: 
stödstrukturer, imitation och intertextualitet. Tidigare forskning om stödstrukturer för elevers 
textproduktion är relevant i sammanhanget i och med att undersökningen fokuserar på huruvida 
de nationella provens läshäften samt valda delar av de muntliga instruktionerna har en inverkan på 
intertextualiteten i elevernas egna texter (se 3.1). Tidigare forskning om hur elever imiterar, både 
med och utan förståelse, samt imitationens roll för elevers skriftpraktik och meningsskapande, är 
relevant i och med att det nationella provens stödstrukturer syftar till att exemplifiera hur elever 
skulle kunna utforma sin egen text. Den forskning som belyser intertextualitet visar hur 
intertextualitet kan manifestera sig i elevers skrivande samt hur forskare inom fältet förklarar 
begreppet intertextualitet (se 3.2). 

3.1 Stödstrukturer i relation till elevers textskapande 

När elever skriver texter i skolan erbjuds olika redskap som syftar till att stödja dem i detta. Inom 
det sociokulturella perspektivet på lärande används begreppet scaffolding för att beskriva det stöd 
elever behöver i den proximala utvecklingszonen (för en utförligare presentation av det 
sociokulturella perspektivet, se 4.1). Scaffolding kan exempelvis vara att läraren ger stöttning och 
muntliga instruktioner vilka syftar till att leda elever framåt (Thorsten, 2018, s. 24). Dix beskriver 
att scaffolding är när elever blir assisterade i sitt lärande av en mer kunnig person för att lösa ett 
problem, klara en uppgift eller nå ett mål som de inte skulle ha klarat på egen hand (2016, s. 23). 
Øgreid framhåller liksom Dix att scaffolding är mer än bara explicit undervisning eller stöd från 
lärare och kopplar detta till Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon. Øgreid menar att 
scaffolding innebär att en aktivt stöttande lärare ger en elev stöd i ett lärandesammanhang, i relation 
till en specifik uppgift (2016, s. 3).  
 
I artikeln ”Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskrivning? Studie av 8. klasse elevers 
tekstskaping i samfunnsfag” beskriver Øgreid hur skrivramar, alltså olika typer av instruerande 
mallar, kan användas som stöd för elevers skrivande. Øgreid menar att elevers skrivande gagnas 
när de erbjuds explicita instruktioner och hon menar att explicit undervisning ofta likställs med 
scaffolding (2016, s. 3). Genom att lärare bland annat modellerar, exemplifierar och ger explicita 
instruktioner för texters struktur, i kombination med att ge input i den kreativa skrivprocessen kan 
skrivramar bli resurser för skrivandet och därmed fungera som scaffolding (Øgreid, 2016, s. 4). En 
typ av stödstruktur som elever erbjuds vid eget textskapande är alltså olika former av instruktioner. 
Instruktioner kan vara både muntliga och skriftliga och de syftar till att hjälpa elever att klara av 
den uppgift som ligger framför dem.  
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När lärare och elever arbetar med en text, återknyter till den och samtalar om den sker ett möte 
mellan text och läsare. I utrymmet mellan den ursprungliga texten, den text läraren valt ut, och 
eleven skapas elevens egna tolkningar av den lästa texten. Genom att samtala om den lästa texten 
kan en ny text skapas som är gemensam och bygger på elevernas gemensamma erfarenheter 
(Jönsson, 2007, s. 54). Liberg hänvisar till Skolverket där det beskrivs att ”[s]amtalande, lyssnande, 
skrivande och läsande går i varandra och befruktar varandra” (Skolverket, 1999 se Liberg, 2003, s. 
19). Liberg menar att de erfarenheter elever tar med sig in i klassrummet, exempelvis upplevelser, 
musik, film och texter, blir ett stöd för deras egna skrivande. När elever skapar texter görs alltså 
detta med påverkan från de texter som elever tidigare mött vilket gör dessa till resurser för elevers 
skrivande (2003, s. 18).  

3.2 Imitation och intertextualitet i elevers skrivande 

I avhandlingen Berättelseskrivande i skolan: att studera, beskriva och utveckla ett kunnande beskriver 
Thorsten att både skriftspråk och berättande är viktiga ingredienser när elever skriver berättelser 
och hon beskriver olika centrala förmågor elever behöver kunna hantera för detta, bland annat lyfts 
kreativitetens betydelse upp (2018, s. 8). Thorsten använder sig av Vygotskijs definition av 
kreativitet och beskriver det som “förmågan att kunna kombinera olika erfarenheter och 
upplevelser till något nytt” (2018, s. 10). Detta kan bygga på vad helst man upplevt, till exempel 
något man hört eller läst. Det är det här fantasin bygger på och när elever använder sig av fantasi i 
sitt skrivande är det just de egenupplevda erfarenheterna som den grundar sig i (ibid.).  
 
När språket används genom exempelvis tal och skrift återskapas, omskapas och nyskapas det. “Man 
kan här också använda termerna imitation, reproduktion respektive produktion. Gränserna mellan 
dessa aktivitetsformer är oklara och glidande, bland annat beroende på att de står i dialog med 
varandra” (Liberg, 2003, s, 20). Liberg hänvisar till Dale som menar att fenomenet imitation kan 
vara ett kreativt sätt att lära sig men att förståelsen av det som görs är avgörande. Förståelsen sker 
i olika nivåer, barn som är i början av sin skrivutveckling och lekskriver har exempelvis en förståelse 
för sin roll som skribent men de förstår inte alltid vad de skriver (Dale, 1998 se Liberg, 2003, s. 21). 
När elever skapar egna texter lånar de stoff från texter de läst, samtal som förts i och utanför 
klassrummet samt från till exempel filmer och serier. Liberg menar att elever använder andra texter 
som förebilder och andra röster blir ett medel för eleverna att skapa en egen röst i sina texter (2003, 
s. 20). Nilson beskriver texters dialogiska relationer, alltså hur alla texter står i relation till andra 
texter på något sätt och hon beskriver att begreppet intertextualitet innebär att redan skrivna texter 
återanvänds och omtolkas i skapandet av nya texter (2012, s. 56). I de intertextuella kopplingar 
elever gör synliggörs hur elever imiterar och lånar stoff från andra texter till sina egna texter. 
 
I avhandlingen Tekst og intertekst: en studie i intertekstualitetens betydning i tre åttitallsromaner av Edvard 
Hoem analyserar Bente Aamotsbakken intertextualitet i tre romaner och undersöker vilken inverkan 
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andra texter har på dessa och framhåller att “I disse tre romanene er gjenbruk av tekst viktig for 
forståelsen av persontegning, konfliktstruktur, episk utvikling, motivisk og tematisk materiale og 
bærende ideer bak tekstene” (1996, s. 60). För att läsaren ska förstå varför författaren använder sig 
av specifika innehållsliga komponenter, såsom ett visst tema, måste läsaren ha någon form av 
erfarenhet relaterad till de texter författaren refererar till i sin text. Först då kan läsaren göra 
intertextuella kopplingar mellan texterna (Aamotsbakken, 1996, s. 50). Andersson betonar att det 
krävs att läsaren mött olika texter och tillägnat sig dem för att kunna göra intertextuella referenser 
(2014, s. 214). Enligt Aamotsbakken kan användandet av intertextualiteter ha ett visst negativt 
inflytande på skribenters egna texter, i den bemärkelsen att skribenten själv blir mindre synlig i 
texten (1996, ss. 6–7). Liberg beskriver imitation som ett av flera sätt att lära sig, men liksom 
Aamotsbakken antyder att det kan finnas negativa effekter vid överanvändande av intertextualiteter 
konstaterar Liberg att imitation och återskapande som ligger väldigt nära ursprungstexten påverkar 
meningsskapandet och gör det “starkt styrt” (2003, s. 20). När text återskapas och omskapas en bit 
bort från ursprungstexten och imitationen sker med förståelse synliggörs författaren i texten i högre 
grad. Meningsskapandet blir “svagare styrt” (Liberg, 2003, s. 21).  
 
Imitation kan alltså ske både med och utan förståelse. Andersson ger exempel i avhandlingen Pojkar 
kan visst skriva! skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige på hur en pojke 
expanderat sin text en bit från ursprungstexten, förstått provets texter och omskapat dem: “Pojken 
har lyft upp innehållet, jämfört och relaterat till annan kunskap” (2014, s. 184). Andersson beskriver 
att de intertextualiteter hon hittar i elevtexterna verkar avsiktliga. Eleverna använder sig av de 
intertextuella kopplingarna för att till exempel beskriva ett händelseförlopp de kan relatera till från 
sina tidigare erfarenheter av andra texter (2014, s. 147). Eleverna använder sig av många olika 
textreferenser som de har erfarenhet av och Andersson menar att elevernas förmåga att göra 
intertextuella kopplingar snarare är en bekräftelse på att de har rika textkompetenser (2014, ss. 138, 
141).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter denna studie bygger på är det sociokulturella perspektivet och 
intertextualitet. Det sociokulturella perspektivet på lärande och Bachtins tankar om dialogism har 
liknande synsätt kring att meningsskapande sker i samspel med annat och andra. Begreppet 
intertextualitet grundar sig i Bachtins dialogism. De teoretiska utgångspunkterna beskrivs utifrån 
centrala begrepp som är adekvata i relation till det undersökningen fokuserar på i analysen av det 
empiriska materialet. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling grundar sig i Lev Vygotskijs pedagogiska 
och psykologiska teorier. Inom det sociokulturella perspektivet på lärande menar man att all 
utveckling och allt lärande sker i ett socialt samspel med andra. Det handlar om hur individer, i en 
ständigt pågående process, tar till sig kunskap och erfarenheter och anpassar sig i deltagandet av 
olika kulturella aktiviteter. Det handlar också om hur individer använder de redskap kulturen 
erbjuder (Säljö, 2000, ss. 17–18; Säljö, 2005, s. 25). Kultur är både materiell och immateriell och 
består av de idéer, kunskaper, värderingar och fysiska redskap vi tar till oss genom mötet med annat 
och andra (Säljö, 2000, s. 29). För att väga upp för mänskliga svagheter utvecklar människor 
språkliga och materiella redskap och inom den sociokulturella teorin kallas dessa medierande redskap 
eller artefakter. När en artefakt används så fungerar den som ett medierande redskap. Mediering sker 
när medierande redskap används för att förstå och agera i omvärlden. Människors utveckling av 
förmågor, till exempel att kunna läsa, skriva, räkna och lösa problem utvecklas i samspel med 
utvecklingen att kunna ta till sig och använda artefakter. Appropriering innebär att människor tagit 
till sig medierande redskap och kan använda dem (Säljö, 2014, s. 298). 

 
En språklig artefakt är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem som möjliggör olika typer av 
kommunikation vilket är den viktigaste förutsättningen för lärande (Säljö, 2005, s. 33). En språklig 
artefakt är intellektuell, alltså immateriell, men den behöver också en materiell artefakt för att kunna 
kommuniceras (Säljö, 2005, ss. 26–27). Materiella artefakter kan till exempel vara teknik som 
underlättar och möjliggör för människor att klara av sådant de inte skulle klara av utan hjälp (Säljö, 
2000, s. 30; Säljö, 2005, ss. 23, 26). En materiell artefakt, till exempel en bok, som även inkluderar 
språkliga artefakter kan kallas en kulturell artefakt. Ett exempel på detta är läshäftet till det nationella 
provet. Det fysiska läshäftet är i sig en artefakt vilken kommunicerar potentiell mening genom dess 
språkliga resurser, som ett språkligt redskap i provsituationen. Genom de kulturella artefakterna 
förmedlas kulturella erfarenheter tillsammans med den sociala interaktionen, vilket spelar en 
avgörande roll för barns språkutveckling (Säljö, 2005, ss. 20–21).  
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En bärande tanke inom den sociokulturella teorin är begreppet proximal utvecklingszon. Vygotskij 
definierar begreppet som: “The discrepancy between a child’s actual mental age and the level he 
reaches in solving problems with assistance indicates the zone of his proximal development” (1986, 
s. 187). Den proximala utvecklingszonen belyser en individs potential till förståelse, det vill säga, 
vad en individ kan klara av med hjälp av stöd från en mer erfaren individ (Säljö, 2000, s. 122; 
Vygotskij, 1999, s. 329). Det stöd som elever eller individer erbjuds och erhåller i den proximala 
utvecklingszonen kallas scaffolding. Scaffolding syftar till att elever eller individer skall nå bortom 
den aktuella utvecklingsnivån och mot det som eleven eller individen ännu inte behärskar på egen 
hand. Säljö exemplifierar scaffolding som att en vuxen hjälper ett barn med till exempel en uppgift 
eller utmaning genom att strukturera upp den i mindre delar och vägleda barnet från start till mål 
genom stöttning (2000, s. 123).  

 
Förmågan att imitera är beroende av barnets aktuella utvecklingsnivå och dennes proximala 
utvecklingszon. Vygotskij menar att utveckling sker genom barns förmåga att förflytta sig, från vad 
denne kan till det som denne inte kan, med hjälp av imitation och samarbete vilket höjer barnet till 
en högre intellektuell nivå. På så sätt utvecklas barnet genom inlärning (1999, ss. 331–332). Enligt 
Vygotskij är imitation när ett barn härmar med förståelse medan reproduktion endast är upprepning 
utan förståelse. Vygotskij skiljer på reproduktion och kreativitet. Reproduktion handlar om att 
upprepa något som redan är skapat, medan kreativitet ger upphov till oprövade tankar och 
handlingar. Kreativiteten byggs upp ur människors tidigare erfarenheter. Barns fantasi blir rikare 
när de tillägnar sig erfarenheter av vad de upplevt, hört och sett (Fast, 2008, s. 70). Genom att 
imitera bearbetar barn vad de har upplevt och i stunden skapas då något nytt utifrån barnets egna 
intressen och behov på ett kreativt sätt. Fast beskriver hur barn som ofta får berättelser lästa för 
sig imiterar drag från texterna i sitt egna skrivande. Motiv, ordval och enskilda företeelser används 
ofta i barns egna skrivande och skapande (2008, s. 71). 

4.2 Intertextualitet  

Begreppet intertextualitet introducerades 1969 i en artikel; Word, Dialogue and Novel av Julia Kristeva 
(Aamotsbakken, 1996, s. 10). I artikeln förde Kristeva fram Michail Bachtins tankar om litteratur 
och språk och beskrev dessa tankar som intertextualitet (Aamotsbakken, 1996, s. 10; Ajagán-Lester, 
Ledin och Rahm, 2004, s. 204). Bachtins dialogiska teori beskrivs av Ajagán-Lester, Ledin och 
Rahm i kapitlet Intertextualiteter i boken Teoretiska perspektiv på sakprosa (red. Englund och Ledin). 
Bachtins dialogiska teori förklaras här som föreställningen att all kommunikation människor 
emellan är dialogisk (2004, s. 206). Ett återkommande begrepp i Bachtins verk är otherness. Det 
innebär att “Jaget är dialogiskt, en relation till andra. Vi kan inte uppfatta oss själva utan att ta andra 
till hjälp och låna deras syn och begreppsvärld” (ibid.). Bachtin menar att allt vi erfar måste kopplas 
till något annat för att vara meningsfullt och för att överhuvudtaget kunna förstå att en text är just 
en text är helt enkelt för att andra texter existerar. Förväntningar och sociala normer påverkar hur 
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texter utformas genom att alla texter relaterar till andra texter i och med att det finns en dialogisk 
relation texter emellan (Ajagán-Lester, Ledin och Rahm, 2004, s. 206). Intertextualitet handlar om 
hur en text interagerar med och relaterar till en annan text. Texter påverkar alltså andra texter och 
alla texter bygger på något sätt på en annan text. Skribenten har alltså en förförståelse av olika 
traditioner och kulturella kontexter som hen relaterar till sitt egna skapande (Hellspong, 2001, s. 
23). Aamotsbakken beskriver att intertextualitet kan vara explicit och implicit. Den explicita 
intertextualiteten är enligt Aamotsbakken de avsiktligt och tydligt uttryckta referenserna från andra 
texter. Den implicita intertextualiteten är de omedvetna textreferenser som skribenten bifogar vilka 
har en underförstådd betydelse för denne (1996, ss. 6–7).  
 
Intertextualitet kan således vara explicit och implicit. Intertextualitet handlar därmed om hur en 
text interagerar och relaterar till en annan text där tanken om otherness är bärande. Detta är själva 
kärnan i hur begreppet intertextualitet definieras i denna studie. 
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5. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att analysera elevers berättande texter från två nationella prov i svenska för 
årskurs 3 (NP3 14 samt NP3 15) för att undersöka om och hur eleverna gör intertextuella 
kopplingar till stödstrukturer som erbjuds i samband med delprov F/G samt göra en jämförelse 
mellan de två proven. 
 
Studien utgår från följande frågeställningar: 

1. Vilka innehållsliga intertextuella kopplingar finns mellan elevtexterna och stödstrukturerna?  
2. Hur använder sig eleverna av innehållsliga intertextuella kopplingar till stödstrukturerna?  
3. Vilka likheter och skillnader finns mellan de båda proven gällande intertextualitet kopplat 

till stödstrukturerna? 

Med stödstrukturer menas läshäften och lärarinformation (se 6.2). 
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6. Metod 

I nedanstående kapitel beskrivs insamling och urval av det empiriska materialet (6.1), studiens  
empiriska material (6.2) samt hur databearbetning och utarbetande av analysmodell (6.3) har gått 
till. Därefter redogörs för de metoder (6.4 och 6.5) som ligger till grund för studiens analys. Vidare 
diskuteras metodens tillförlitlighet och metodens avgränsningar i avsnitt Reflektion över metoden (6.6). 
Avslutningsvis redogörs för de etiska aspekter (6.7) som tagits hänsyn till under arbetet med 
studien. 

6.1 Insamling och urval av empiriskt material  

Materialet som ligger till grund för denna studie har hämtats från arkivet vid Institutionen för 
nordiska språk vid Uppsala universitet. I samband med skrivandet av de nationella proven i åk 3 
samlas ett representativt urval av samtliga elevsvar in av provkonstruktörerna, vilka arkiveras utan 
inbördes ordning gällande ort, namn, kön och så vidare. För att få ett så aktuellt material som 
möjligt kontaktades institutionen för att få tillgång till de senaste nationella proven fria från 
sekretess. Det material som efterfrågades var elevtexter, lärarinformation och läshäften med 
berättelser. De prov som erbjöds var NP3 14 och NP3 15.  
  
Ett urval har gjorts för att begränsa det empiriska materialet på grund av bland annat den tid och 
det utrymme som finns inom ramarna för detta arbete. De flesta elever som skriver NP3 bedöms 
utifrån kursplanen i svenska och de allra flesta av dessa uppnår kravnivån. På grund av detta består 
urvalet av de elevtexter som uppnått kravnivån för godtagbara kunskaper i kursplanen för svenska 
på del F (se 2.4.2) av delprov F/G och inte kursplanen för svenska som andraspråk. Varken genus 
eller ort kommer att behandlas eller tas in som variabel i denna studie eftersom detta inte är fokus 
för undersökningen. Texterna som valts ut är skrivna av både flickor och pojkar, dock är 
könsfördelningen slumpmässig. För att kunna göra ett slumpmässigt urval av elevtexter som 
uppfyllde de kriter som satts för studien valdes elevtexterna från en lista med samtliga prov vilka 
uppfyllde kriterierna. Ett slumpmässigt urval av elevtexter från respektive prov vilka uppfyller 
ovanstående kriterier plockades ut och hämtades därefeter från Institutionen för nordiska språks 
provgrupps arkiv. Proven kopierades sedan på institutionen. Förhoppningen är att det 
slumpmässiga urvalet av elevtexter ger en representativ bild av alla elevtexter gällande del F av F/G 
från det nationella proven i svenska 2014 och 2015. Urvalet begränsades till 20 elevtexter från 
vardera prov.  
 
Utöver de 40 elevtexterna hämtades också de läshäften med berättande texter som hör till proven 
NP3 14 och NP3 15 (se Bilaga 1 och Bilaga 2) och även lärarinformation för ämnesproven i svenska 
(se Bilaga 3A och Bilaga 4A). Ett urval har gjorts gällande instruktionerna i lärarinformationen för 
att välja ut vad som är relevant för denna studie. Syftet med denna studie är bland annat att upptäcka 
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och analysera de intertextuella kopplingar elever gör till de stödstrukturer lärare erbjuder ur 
lärarinformationen. Flera av de muntliga instruktionerna i lärarinformationen är svåra att analysera 
som intertextualiteter, dels på grund av att provsituationen är både situations- och kontextbunden 
vilket skulle kräva observation som metod och dels på grund av att instruktionerna öppnar upp för 
ett visst tolkningsutrymme för den lärare som läser informationen och instruerar eleverna. Därför 
har endast vissa instruktioner valts ut. Dessa instruktioner berör de teman eleverna skall skriva om 
samt hur eleverna kan inleda sin text. Dessa utvalda instruktioner finns presenterade i Bilaga 3B 
och Bilaga 4B. De instruktioner i lärarinformationen som beskriver att läraren ska erbjuda eleverna 
skriftligt är: “Hur börjar det? Vad händer? Hur slutar det?”. Dessa syftar till att exemplifiera 
strukturen för berättande texter vilket redan har bedömts i de elevtexter som uppnått kravnivån 
för ämnesproven i svenska för årskurs 3. Alla elevtexter som valts ut uppnår kravnivån och därför 
är denna instruktion inte relevant att ta hänsyn till i denna undersökning eftersom en intertextuell 
koppling därmed redan är bekräftad. 
 
Instruktionerna som beskrivs i lärarinformationen kan inte analyseras i detalj eftersom varje enskild 
lärare antagligen gjort olika i varje klassrum. Lärande är situerat och kontextbundet och även om 
det nationella provet tillhandahåller utförliga instruktioner till varje lärare kan vi inte analysera 
huruvida lärare har följt dessa instruktioner till punkt och pricka eller om de lagt till eller tagit bort 
någon information. Vi kan heller inte analysera huruvida lärare stöttat och i vilken grad eleverna 
fått stöttning av läraren eftersom vi ej närvarat när proven genomförts. 

6.2 Empiriskt material 

Det empiriska materialet består av 20 elevtexter från vardera prov (NP3 14 och NP3 15) skrivna 
för delprov F/G samt Läshäfte ”Ett tältäventyr”, Läshäfte ”En gång om året”, utvalda delar av 
lärarinformationen för ämnesprovet i svenska för åk 3 läsår 2013/2014 och utvalda delar av 
lärarinformationen för ämnesprovet i svenska för åk 3 läsår 2014/2015. 
 
Elevtexter: Materialet består av 40 handskrivna texter av elever i årskurs 3. Texterna är mellan en 
halv A4 långa upp till sex A4 sidor långa. Hälften av texterna är skrivna av elever som skrev NP3 
14 och hälften av texterna är skrivna av elever som skrev NP3 15. Citat ur elevtexter återges 
identiskt när de exemplifieras. Texterna återges dock aldrig i sin helhet på grund av sekretess. 
 
Läshäfte 2014: Läshäfte ”Ett tältäventyr” ingår i det elevmaterial som hör till det nationella provet 
i svenska och svenska som andraspråk. Läshäftet består av sju sidor och är en autentisk berättande 
text vilken är uppdelad i två delar, Del 1 “Lärarens högläsning” och Del 2 “Elevens läsning”. Inför 
delprov F/G förs ett samtal i helklass kring den lästa berättelsen. Helena Dahlbäck är författare 
och Caroline Röstlund är illustratör. För full återgivning av texten se Bilaga 1. 
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Läshäfte 2015: Läshäfte ”En gång om året” ingår i det elevmaterial som hör till det nationella provet 
i svenska och svenska som andraspråk. Läshäftet består av sju sidor och är en autentisk berättande 
text vilken är uppdelad i två delar, Del 1 “Lärarens högläsning” och Del 2 “Elevens läsning”. Inför 
delprov F/G förs ett samtal i helklass kring den lästa berättelsen. Anders Jacobsson och Sören 
Olsson är författare och Eva Lindén är illustratör. För full återgivning av texten se Bilaga 2.  
 
Lärarinformation 2014: Lärarinformationen är det material läraren tilldelas med instruktioner för 
hur genomförandet av det nationella provet ska gå till. De instruktioner som är aktuella som 
empiriskt material för denna studie är 8. Delprov F/G: skriva – Ett äventyr i naturen. De instruktioner 
som analyseras förekommer under rubrikerna Gemensam genomgång och Genomförande – individuell 
skrivuppgift och presenteras i Bilaga 3B. 
 
Lärarinformation 2015: Lärarinformationen är det material läraren tilldelas med instruktioner för 
hur genomförandet av det nationella provet ska gå till. De instruktioner som är aktuella som 
empiriskt material för denna studie är 8. Delprov F/G: skriva – En berättelse. De instruktioner som 
analyseras förekommer under rubrikerna Gemensam genomgång och Genomförande – individuell 
skrivuppgift och presenteras i Bilaga 4B. 

6.3 Databearbetning och utarbetande av analysmodell  

De kategorier som ingår i analysmodellen bygger på innehållsliga komponenter i berättande texter 
och har valts ut med hjälp av litteratur om kreativt skrivande och berättarteknik (se exempelvis 
Åhgren, 2013, s. 77). Kategorier som är vanligt förekommande i litteraturen om kreativt skrivande 
är bland annat miljöbeskrivning, karaktärer, språk och stil, handling och intrig. Kategorierna bygger 
även till viss del på Amotsbakkens resonemang om texters påverkan på varandra och hur det kan 
förstås genom att man undersöker återbruket av vissa innehållsliga komponenter i texter, såsom 
karaktärsbeskrivningar och teman (1996, ss. 50, 60). Kategorierna är även inspirerade av Thorsten 
som beskriver att innehållet i en berättande text byggs upp av händelser, karaktärer och miljöer 
(2018, s. 6). 
 
Analysmodellen har utarbetats i flera steg. För att få en uppfattning om materialet (se 6.2) lästes 
det igenom ett flertal gånger för att ta fram de analyskategorier och markörer vilka skulle kunna 
vara funktionella vid den intertextuella analysen. I ett första skede testades olika kategorier för att 
undersöka deras tillämpbarhet för den intertextuella analysen. För att ta fram kategorier som 
fungerar att tillämpa i den intertextuella analysen vad gäller texter skrivna av yngre elever har ett 
urval gjorts. Bland annat valdes kategorin språk och stil bort. Språk och stil inkluderar bland annat 
tempus, struktur och berättarröst vilket gör kategorin svår att fastställa som intertextualitet i yngre 
elevers texter i och med att kategorin berör kunskaper som dessa elever ännu inte utvecklat fullt 
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ut. De kategorier som valdes ut till en början relaterat till läshäftena var karaktärer, föremål, tid och 
plats samt händelser. 
 
Inom kategorierna har vissa markörer från läshäftena valts ut vilka är meningsbärande ord eller 
meningar ur de berättande texterna. Markörerna kan liknas vid innehållsord. Innehållsord beskrivs 
av Keene och Zimmerman som ord i en mening som bär på viktig information, de förklaras som 
”betydelsetunga ord som ögonen fastnar på i en mening” (Keene och Zimmerman, s. 106, 2003). 
I beskrivningarna av kategorierna ges exempel på markörer inom respektive kategori (se 6.6.3 för 
avgränsningar av kategorier och markörer). Inom varje kategori nedan ges exempel på markörer. 
Dessa markörer kursiveras. För full återgivning av kategorier och markörer se Tablå 1 och Tablå 2 
i avsnitt (6.4). 
 
Karaktärer: Karaktärer är de som agerar i en berättelse. I en lång berättelse förekommer ofta många 
karaktärer, i en kortare berättelse är det ofta en eller ett fåtal karaktärer som händelserna kretsar 
kring (Åhgren, 2013, ss. 71, 96). Karaktärer kan vara djur, fantasivarelser eller människor till 
exempel Kim och Robin eller lillebror Håkan från läshäftena. 
  
Föremål: I litteratur om kreativt skrivande används begreppet scen, vilket innefattar beskrivningar 
av miljö, tid och plats. I miljöbeskrivningar inkluderas även föremål (Ernald, 2001, ss. 68–69). I 
denna studie separeras dock föremålen från miljöbeskrivningen för att få en tydligt definierad 
kategori som kan tillämpas vid analysen av elevtexterna. Det som faller in under kategorin föremål 
är substantiv som inte är karaktärer eller miljöer. Exempel på detta är smörgåsar, tält eller dörr. 
 
Tid och plats: Handlingen i en berättelse utspelar sig i en tid och på en plats. I en berättelse beskrivs 
vanligen var och när berättelsen utspelar sig. Miljön är de platser där karaktärerna i berättelsen rör 
sig och agerar. Miljön är både platser såsom städer, skogar eller berg men även rum såsom ett 
förråd, en buss eller ett hus (Holmgren, 2011, s. 99). I denna studie definieras både plats och rum 
som plats. Exempel på tid och plats är Idag, utanför tältet och på scenen. 
 
Händelser: En berättelse består av händelser, exempelvis att barnen blir rädda eller Håkan står på 
scenen. Under berättelsens gång gör händelserna att förändringar sker. Förändringarna kan vara stora 
eller små (Ernald, 2001, s. 67), exempelvis att barnen upptäckte att det som de var rädda för bara 
var två katter (se Bilaga 1) eller att Håkan förstörde dansuppvisningen av misstag (se Bilaga 2). 
 
Ytterligare genomläsningar synliggjorde att vissa intertextuella kopplingar i elevtexterna var svåra 
att bestämma utifrån de fyra valda kategorierna vilka beskrivits ovan. Därför utarbetas ytterligare 
en kategori för att kunna identifiera dessa intertextualiteter: tema.  
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Tema: Tema är vad en text handlar om i stora drag (Hellspong & Ledin, 1997, ss. 117–118). 
Exempelvis handlar berättelserna i läshäftena om att tälta eller att barnet separeras från föräldrar/familj.  
  
De fem slutgiltiga kategorierna för den intertextuella analysen av elevtexterna kopplat till läshäftena 
är således karaktärer, föremål, tid och plats, händelser och tema. 
 
De kategorier som utarbetades och valdes ut relaterat till de utvalda delarna av lärarinformationen 
är tema och inledande formulering. Markörer för dessa är hämtade ur lärarinformationen och 
presenteras i en tablå (se Tablå 3). Liksom de kategorier som hör till läshäftena (se ovan) rör även 
dessa kategorier det innehållsliga i elevtexterna.  
 
Tema: Kategorin tema baseras på den information där det beskrivs hur läraren ska instruera 
eleverna om vad deras texter ska handla om (se Bilaga 3B och 4B). De teman som anges i 
lärarinformationen för år 2014 är “ett äventyr i naturen som kan hända i fantasin eller i 
verkligheten” och för år 2015 är “ett äventyr som de själva upplevt eller som kan hända i fantasin”. 
I lärarinformationen beskrivs att läraren ska bedöma elevernas texter kring ovanstående teman 
generöst. I denna studie ska elevtexterna inte bedömas utan analyseras och därför är tolkningen 
huruvida elevtexterna handlar om ett äventyr eller inte mer strikt. I denna studie definieras ett 
äventyr som något spännande och/eller dramatiskt som ger upphov till starka känslor.  
 
Inledande formulering: I lärarinformationen för åren 2014 och 2015 (se Bilaga 3B och Bilaga 4B) 
beskrivs att läraren ska exemplifiera hur eleverna kan inleda sin berättelse. Dessa två exempel utgör 
markörerna inom kategorin inledande formulering. De två formuleringarna är “Det var en 
gång…”och ”En gång…”.  

6.4 Intertextuell analysmodell  

För att utläsa, urskilja och beskriva de kopplingar som finns mellan elevtexter och stödstrukturer, 
det vill säga läshäften och valda delar av lärarinformation, används begreppet intertextualitet. 
Begreppet intertextualitet används som verktyg vid analysen. Explicit intertextualitet och implicit 
intertextualitet används för att upptäcka olika typer av intertextualiteter. När begreppen explicit 
intertextualitet och implicit intertextualitet används i analysen bygger dessa på Aamotsbakkens 
(1996) tolkning (se 4.2). Den intertextuella analysen genomförs med hjälp av en intertextuell 
analysmodell som är framtagen för denna studie. Den intertextuella analysmodellen tillämpas för 
att synliggöra om och i så fall hur samt vilka intertextualiteter som förekommer i elevtexterna i 
relation till de berättande texterna i läshäftena (Bilaga 1 och Bilaga 2) samt utvalda delar av 
lärarinformationen (Bilaga 3B och 4B).  
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De kategorier som används i analysen av elevtexter relaterat till läshäftena är karaktärer, föremål, 
tid och plats, händelser och tema. De kategorier som används i analysen av elevtexter relaterat till 
lärarinformationen är tema och inledande formulering. Kategorierna för läshäftena representerar 
komponenter för det meningsbärande innehållet i läshäftenas berättelser. Kategorierna för 
lärarinformationens valda delar representerar de delar av instruktionerna som kan analyseras i 
denna kontext och som kan ha haft potentiell påverkan på innehållet i elevernas texter. Genom 
analyskategorierna urskiljs och synliggörs de intertextuella kopplingar som finns i elevtexterna vilka 
relaterar till dessa kategorier. 
 
Den intertextuella analysen utförs genom att de intertextuella kopplingar som förekommer i 
elevtexterna sorteras in i kategorier med hjälp av de markörer som finns inom respektive kategori. 
Nedan presenteras kategorierna och markörerna i tre tablåer: 
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Markörerna för läshäftenas kategorier bygger på betydelsetunga ord och meningsbärande innehåll 
ur berättelserna (se Tablå 1 och Tablå 2). Markörerna för lärarinformationen baseras på det som 
står uttryckt i instruktionerna till läraren (se Tablå 3). De markörer som återfinns i elevtexterna, 
antingen explicit eller implicit, räknas som intertextualiteter. Vid analysen har samtliga elevtexter 
lästs igenom upprepade gånger.  

6.5 Komparativ analys  

Avsikten med den komparativa analysen är att synliggöra de likheter och skillnader som tycks 
förekomma emellan de båda proven samt likheter och skillnader mellan enskilda elevtexter inom 
respektive prov. “Den komparativa analysens syfte är att jämföra olika texter eller genrer för att 
undersöka likheter, skillnader...mellan dem” (Hellspong, 2001, s. 79). 
 
I avsnitt 7.2 undersöks och jämförs likheter och skillnader mellan de två proven vad gäller 
intertextuella inslag i elevtexterna. Utgångspunkten är det Hellspong benämner “Innehållet…Hur 
liknar och skiljer sig texterna innehållsligt? Vilka teman tar de upp...Vilken roll spelar 
underförstådda inslag i dem?” (2001, s. 80). Det material analysen utgår från är den intertextuella 
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analysens resultat. Vid analysen jämförs de två proven; likheter och skillnader lyfts fram och de 
övergripande sambanden förtydligas. “Vi jämför [elev]texterna med hänsyn till...innehållet” 
(Hellspong, 2001, s. 79) vilket har intertextuella kopplingar till de valda stödstrukturerna.  

6.6 Reflektion över metoden 

Den metod som används vid den intertextuella analysen bygger på en analysmodell som har tagits 
fram specifikt för denna studie. Det som främst påverkat denna studies resultat är vad som 
definierats som kategorier och markörer för analys. Vid valet av kategorier och markörer har 
samtidigt andra kategorier och markörer valts bort. Vi är medvetna om att denna studies resultat 
och analys enbart gäller för intertextualiteter kopplat till de utvalda kategorierna, exempelvis har 
inte språk och stil analyserats och därmed kan vi heller inte upptäcka de eventuella intertextualiteter 
som kan relatera till detta. Hade vi valt andra kategorier och markörer så hade resultatet delvis 
kunnat bli ett annat. Nedan redogörs för studiens validitet och reliabilitet (6.6.1), arbetsfördelning 
vid skrivandet av uppsatsen (6.6.2) samt de avgränsningar som gjorts inom metoden (6.6.3). 

6.6.1 Validitet och reliabilitet 

Analysmetoden bygger på definierade kategorier och markörer inom dessa. Kategorierna och 
markörerna har använts systematiskt i studiens analyser. Analysmetoden har tillämpats på samma 
sätt för samtliga elevtexter, läshäften och lärarinformationer. Utifrån denna systematiska 
användning av kategorier och markörer inom analysmetoden kan studiens reliabilitet anses vara 
hög. Den data som samlats in via metoden belyser syftet och studiens forskningsfrågor. Validiteten 
kan bedömas som hög eftersom den intertextuella analysmodellen visar på intertextuella relationer 
mellan elevtexter och stödstrukturer. Den komparativa analysen belyser likheter och skillnader 
mellan de intertextuella analysernas resultat vad gäller NP3 14 och NP3 15. Studien mäter alltså det 
den avser att mäta.  
 
Studien är kvalitativ och har därför ett naturligt utrymme för tolkning vilket kan medföra att 
reliabiliteten påverkas. De personer som utför en studie tolkar utifrån sina egna erfarenheter vilket 
leder till att analysen blir subjektiv i viss mån. Genom att bedöma materialet utifrån fasta kategorier 
och markörer både enskilt och därefter tillsammans är förhoppningen att vår bedömning och 
tolkning blir mer tillförlitlig. Vid tvetydigheter och tveksamheter har materialet diskuterats. 

6.6.2 Arbetsfördelning 

En övervägande del av arbetet med uppsatsen har gjorts gemensamt. Inledningsvis delades arbetet 
med analysen upp på så sätt att Maria till en början främst fokuserade på NP3 14 och Linnéa till 
en början främst fokuserade på NP3 15. Analyserna har som ovan beskrivits vid ett första skede 
genomförts enskilt för att därefter göras tillsammans och mer grundligt, med avsikt att få så hög 
reliabilitet som möjligt. Övriga delar av uppsatsen har bearbetats och skrivits gemensamt för att 
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båda ska kunna ha full överblick och medinflytande över arbetet för att upprätthålla och bibehålla 
koherens. 

6.6.3 Avgränsningar i analysmetod 

För att ta fram markörer vilka belyser intertextuella kopplingar mellan elevtexterna och de för 
studien utvalda stödstrukturerna har olika avväganden gjorts. De markörer som valts ut är de som 
anses tillräckligt tillförlitliga för att kunna kallas intertextualiteter och inte ge ett missvisande resultat 
med för stort tolkningsutrymme vid analysen. Markörer för exempelvis kategorierna karaktärer, 
handlingar och tema har tagits fram genom fria tolkningar av hur dessa kategorier beskrivs inom 
litteratur om kreativt skrivande. Kategorierna föremål samt tid och plats bygger till stor del på hur 
miljöbeskrivningar förklaras inom litteratur om kreativt skrivande. Markörerna inom dessa 
kategorier har definierats utifrån den uppdelning som gjorts av miljöbeskrivning i föremål samt tid 
och plats. 
 
Avgränsningar inom kategorier och markörer för läshäftena har gjorts stegvis. Allteftersom sållades 
markörerna och endast de som har en viktig roll för berättelserna i läshäftena definierades som 
slutgiltiga markörer. Denna studie kommer inte fokusera på markörer som inte återfinns i 
elevtexterna.  
 
Vid ett första steg antecknades alla djur, människor och fantasivarelser i läshäftena som markörer 
inom kategorin karaktärer. De karaktärer som var tveksamma att använda som markörer var 
mamma och pappa i läshäftet ”Ett tältäventyr” från 2014. Dessa togs bort eftersom de inte ansågs 
vara centrala karaktärer i berättelsen. Mamma och pappa finns med i en övervägande del av 
elevtexterna från NP3 14 men dessa karaktärer gestaltas inte på samma sätt som föräldrarna i 
läshäftet. Därför finns mamma och pappa inte med som markörer under kategorin karaktärer, 
däremot finns de med i markörer för händelser, i och med att de ingår i vissa tydliga 
händelseförlopp. I läshäftet ”En gång om året” har huvudkaraktärerna definierade kön, men i 
läshäftet ”Ett tältäventyr” har huvudkaraktärerna Kim och Robin inget definierat kön. Studien 
fokuserar på vad karaktärerna gör i berättelsen och inte på karaktärernas kön. I och med att 
elevtexterna inte analyseras utifrån om det är pojkar eller flickor som skrivit dem kommer heller 
inga slutsatser dras vad gäller elevernas tolkningar av karaktärernas kön. Detta gör att den 
tolkningen av karaktärer vilken har används i denna studie inte med säkerhet skulle vara densamma 
om någon annan skulle utföra samma studie. 
 
Inom kategorin föremål har ingen stor avgränsning gjorts. De föremål vilka nämns i läshäftenas 
berättelser och som finns med i elevtexterna definieras som markörer.  
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Avgränsningar gällande kategorin tid och plats har gjorts på så sätt att markörerna inom kategorin 
måste vara väl definierade. Det är exempelvis inte tillräckligt att eleven beskriver att platsen är 
utomhus eller inomhus eftersom det inte är en tillräckligt tydligt intertextuell koppling. Om dessa 
skulle räknas som markörer skulle samtliga elever kunna beskrivas göra intertextuella kopplingar. 
Gällande tid har endast markören som beskriver händelseförloppen dag-kväll-natt-morgon från 
läshäftet 2014 räknats som en intertextuell koppling i de analyser som berör NP3 14 i och med att 
det alltid är någon tid på dygnet. Det räcker till exempel inte att eleven skriver att berättelsen 
utspelar sig enbart på natten. Vad gäller kategorin tid och dess markör Idag för NP3 15 har en 
avgränsning gjorts vad gäller de elever som använder sig av markören mitt i texten. För att räknas 
som en intertextualitet måste eleverna likt läshäftet börja sin text med Idag. 
  
Kategorin händelser har tolkats generöst. De händelser som för berättelsen framåt på något sätt 
har valts som en markörer inom kategorin. Detta kan exemplifieras med händelseförloppet från 
läshäftet ”Ett tältäventyr” där skuggor rör sig utanför tältet, barnen blir rädda men det visar sig 
bara vara Kims katter. I elevtexterna tolkas händelser som beskriver att något farligt visar sig vara 
något ofarligt som en intertextuell koppling till markören det var bara Kims katter. Ett exempel på en 
händelse från läshäftet ”En gång om året” är när publiken skrattar åt Håkan. Här tolkas händelser 
i elevtexterna där berättelsernas karaktärer blir skrattade åt på något sätt som en intertextuell 
koppling till markören publiken skrattar. Meningarna ur läshäftet har i tablåerna gjorts om till korta 
fraser och påståenden vilka utgör markörerna för kategorin med avsikt att förenkla kategoriseringen 
vid analysen.  
 
Kategorin tema för läshäftena har avgränsats genom att endast generella teman har valts ut. De 
teman som valts ut som markörer bygger på handlingen i respektive läshäfte i stora drag. 

6.7 Etiska aspekter  

De prov som analyseras i studien (NP3 14 samt NP3 15) är frisläppta och är inte längre under 
sekretess. De elevtexter som analyseras omfattas däremot av sekretess och får därför inte återges i 
sin helhet. Detta innebär att elevtexterna inte bifogas som bilagor i denna studie. Vid besöket på 
Institutionen för nordiska språk gavs löfte om att inte bryta sekretessen för elevtexterna och proven 
och ett konfidentiellt avtal har skrivits under av denna uppsats båda författare. I avtalet förbinder 
vi oss till att avidentifiera elevtexterna vid användning, att inte visa hela texterna i tryck eller på 
nätet samt att inte använda materialet till något annat än Självständigt arbete 2. Efter arbetet är 
avslutat kommer de kopierade elevtexterna att förstöras så att dessa ej kan spridas. Istället för att 
nämna eleverna vid namn när de refereras till, har de fått ett nummer och en bokstav som 
representerar eleven och det år som eleven skrev provet. Ingen enskild elev kan identifieras. 
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7. Resultat och analys  

Resultat och analys presenteras i tre delar: intertextuell analys (7.1), komparativ analys (7.2) och 
övriga iakttagelser (7.3). Det första avsnittet redogör för de intertextuella kopplingar som finns 
mellan elevtexterna och de utvalda stödstrukturerna. Denna del av analysen utgår från den 
intertextuella analysmodell som utarbetats. Resultat och analys gällande den intertextuella analysen 
redogörs för och sammanställs i löpande text och bifogade tablåer. I tablåerna med elevexempel 
skrivs markörer och elevcitat i den ordning de står i elevtexterna. Det andra avsnittet redogör för 
de likheter och skillnader som finns mellan den intertextuella analysens resultat gällande de två 
proven genom komparativ analys. Vid den komparativa analysen undersöks likheter och skillnader 
mellan de två provens elevtexter och de stödstrukturer eleverna erbjuds vid provtillfällena. Den 
komparativa analysen utgår från den intertextuella analysen och kompletterar denna. Det tredje 
avsnittet presenterar de intertextuella kopplingar eleverna gör i sina texter vilka relaterar till annat 
än stödstrukturerna. 

7.1 Intertextuell analys  

Denna del av analysen synliggör om och i så fall hur elevernas texter innehåller intertextuella 
kopplingar till de två läshäftenas berättelser samt till de utvalda delarna av lärarinformationen som 
ges muntligt till eleverna i samband med provet. 

7.1.1 Karaktärer ”Ett tältäventyr” 2014  

Av de 20 elevtexter från NP3 14 som analyserats innehåller 15 elevtexter intertextuella kopplingar 
till huvudkaraktärerna Kim och Robin. Dessa elevtexter har två huvudkaraktärer vilka beskrivs på 
samma sätt som huvudkaraktärerna i läshäftet. I de flesta av dessa elevtexter har karaktärerna fått 
nya namn, exempelvis; ”Eric och Elvira” (1A) (se 6.7 förklaring av anonymkod), ”Tom och 
Timmy” (7A) och ”Nelly och Alva” (17A). Dessa kopplingar kan sägas vara implicita 
intertextualiteter eftersom eleverna underförstått relaterar till karaktärerna Kim och Robin. Två av 
elevtexterna innehåller explicita intertextuella kopplingar till en av huvudkaraktärernas namn Robin; 
”Robin och Anton” (5A) samt ”Robin och Rebecka” (16A). I en elevtext är huvudkaraktärerna två 
katter som motsvarar karaktärerna Kim och Robin: ”En gång skulle två katter tälta… katten...Edvin 
och Maja” (11A). Detta är en implicit koppling till huvudkaraktärerna Kim och Robin. Eleven har 
ersatt dem med katter, men katterna tältar precis som Kim och Robin gör. Det är samtidigt en explicit 
koppling till markören katter under kategorin karaktärer. Ytterligare två texter har intertextuella 
kopplingar till markören katter. I den ena berättelsen finns en katt som är ett husdjur: ”Misse” (9A). 
I den andra berättelsen är markören katter en hund: ”Majsen” (17A). Hunden Majsen har samma 
roll som katterna i berättelsen ”Ett tältäventyr”. I två av elevtexterna finns björnar med: “Då kom 
björnmamman” (10A) och “Sen rev björnana tältät” (13A). Här har björnarna inte exakt samma 
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funktion som i läshäftet, men de blir betydelsebärande och relaterar till karaktären björnar på så sätt 
att barnen även i denna text blir rädda för björnar. 

7.1.2 Karaktärer ”En gång om året” 2015 

I 11 av 20 analyserade elevtexter finns olika typer av implicita intertextuella kopplingar till 
karaktären lillebror Håkan. I vissa av texterna är huvudkaraktären ett barn i en familj. Ett exempel 
på detta är text 3B där huvudkaraktären är barnet Alexander: “När jag berätade för MaMMa och 
PaPPa sKratade de åt Mig MaMMa Sa ViLKen bra fantasi du har ALEXander”. Namnet Håkan 
används en gång: “vi ska flyta, Säger majas pappa håkan” (10B). Här är Håkan en explicit koppling, 
dock inte till karaktären lillebror Håkan utan till namnet Håkan. En av texterna gör en tydligare, dock 
implicit intertextuell koppling till karaktären lillebror Håkan: “så Sprang lillbrosan iväg till secnen” 
(7B). Karaktären fyller samma funktion i elevtexten som i läshäftets berättelse. 
  
I hälften av elevtexterna finns intertextuella kopplingar till karaktärerna mamma och pappa. Dessa är 
föräldrar till huvudkaraktären och gestaltas på liknande sätt som i berättelsen “En gång om året”. 
Exempel på detta är: “När hon var liten och hennes föreldrar sov” (2B) och “Vi bestelde billjäter 
till Mig. Pappa, mamma” (1B). Två elever kopplar explicit till namnet Anna, dock inte som 
karaktären storasyster Anna: “Det var en gong två barn som heter Anna och Tomas” (12B) och “Hon 
var en austronat. Hon hette Anna” (16B). I en elevtext finns en implicit koppling till karaktären 
storasyster Anna. Här spelar karaktären samma roll som i läshäftets berättelse “Det var en gång en 
sångerska Som heter Saga” (7B). Saga har en lillebror som är nära att förstöra hennes uppvisning, 
likt läshäftets berättelse. En elevtext kopplar till karaktären krokodil “Sen märkte hon att en krokodil 
låg och lurade i sjön” (2B). 

7.1.3 Föremål ”Ett tältäventyr” 2014 

De markörer inom kategorin föremål som eleverna gör flest intertextuella kopplingar till är tält (18 
av 20 elevtexter), choklad och matsäck (5 av 20 elevtexter). Några av de markörer som finns inom 
kategorin föremål används bara av ett fåtal elever, bland annat paket, kläder och ficklampa. 
  
I en del av elevtexterna finns många intertextuella kopplingar till markörerna inom kategorin 
föremål, till exempel elevtext 3A och elevtext 6A: 
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Tablå 4. Exempel från elevtext 3A kategori föremål NP3 14 

 
 
Tablå 5. Exempel från elevtext 6A kategori föremål NP3 14 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa elever kopplar till flera av markörerna inom kategorin och de har räknat upp föremålen efter 
varandra på liknande sätt som föremålen räknas upp i läshäftets berättelse. Kopplingarna är både 
explicita och implicita och även de kopplingar som är implicita kan tolkas som tydliga, exempelvis: 
saft och ”drika” (3A). Eleverna verkar ha approprierat texten i berättelsen och använt sig av den 
som ett stöd i sitt skrivande. 
 
En övervägande del av de intertextuella kopplingarna är explicita, ungefär en tredjedel av 
intertextualiteterna är implicita. Av de 18 elever som gör intertextuella kopplingar till tält har endast 
två elever implicita kopplingar: “hon kickade ut genom tält öpningen” (16A), “Ska vi tälta Frågade 
Oskar ja svarade pappan...jag ska sova lite” (15A). Finns en tältöppning finns det antagligen också 
ett tält. Dessa elever skriver inte ut att det finns ett faktiskt tält i berättelsen, men det är 
underförstått. Ett annat exempel på en implicit intertextuell koppling till markören choklad är ”opoj” 
(8A). Ordet ”opoj” står troligen för varm choklad och kan därför ses som en intertextuell koppling 
till choklad. 

7.1.4 Föremål ”En gång om året” 2015  

Inom kategorin föremål för NP3 15 gör eleverna få intertextuella kopplingar. En elev gör en 
intertextuell koppling till markören uppvisning genom att skriva “vi sog en seow” (1B) [vi såg en 
show], en elev kopplar explicit till markören spöken: ”SPÖKET” (6B) och i två elevtexter finns 
intertextuella kopplingar till markören fika: ”ficka” (8B) och ”fika” (12B). Även markören dörr finns 
med i två elevtexter: ”dörren” (9B), ”dören” (11B). Markörerna kö, scen och tårar finns med i en 
elevtext vardera: ”kön” (9B), ”scen” (7B), ”tårar” (18B). Några av dessa markörer kan tolkas som 
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att eleverna har gjort kopplingar till läshäftets berättande text, men bland annat markörerna dörr 
och fika är ord eleverna ofta möter i vardagen och skulle därför lika gärna kunna komma från 
elevernas tidigare erfarenheter. 

7.1.5 Tid och plats ”Ett tältäventyr” 2014 

Den markör inom kategorin tid och plats som har flest intertextuella kopplingar i elevtexterna är 
utanför tältet, markören finns i 6 av 20 elevtexter. I tältet, mörker och dag-kväll-natt-morgon finns med i 
5 av 20 elevtexter och hemma i trädgården förekommer i två elevtexter. Sex elevtexter saknar 
intertextuella kopplingar till markörerna för kategorin. De intertextuella kopplingar som finns till i 
tältet, utanför tältet och mörker är i de flesta fall explicita. Hemma i trädgården nämns bara två gånger, i 
den ena av elevtexterna är kopplingen implicit: “på deras gård” (19A) och i den andra är kopplingen 
explicit: “hemma i trädgården” (13A). Alla intertextuella kopplingar till tidsförloppet dag-kväll-natt-
morgon relaterat till texten i läshäftet är implicita. Exempel på detta visas nedan ur elevtext 2A: 
 
Tablå 6. Exempel från elevtext 2A kategori tid och plats NP3 14 

 
Tidsförloppet i elevtexten återges i samma ordning som tidsförloppet i läshäftet. Eleven börjar 
sin berättelse med ”Idag”, alltså är det dag. Därefter fortsätter berättelsen och när eleven sedan 
skiver hur mycket klockan är efter att hela dagen gått kan det tolkas som att det är kväll. När eleven 
sedan skriver ”Nu ska det sova” är det natt och på morgonen äter berättelsens karaktärer frukost. 

7.1.6 Tid och plats ”En gång om året” 2015 

Få elevtexter innehåller intertextuella kopplingar till kategorin tid och plats. En elev inleder sin 
berättelse med tidsmarkören Idag: “Idag ska jag till liseberg” (9B). En annan elev gör en explicit 
intertextuell koppling till på scenen: ”till secnen” (7B). 

7.1.7 Händelser ”Ett tältäventyr” 2014 

Berättelsen “Ett tältäventyr” har ett händelseförlopp med kronologisk ordning och flera av eleverna 
har återgett detta till stora delar. En del av eleverna återger ett flertal av händelserna från läshäftet 
men i en annan ordning än läshäftets kronologiska ordning. Vissa av eleverna återger delar av 
händelseförloppet närapå exakt likadant som i läshäftet. De händelser från läshäftet som flest elever 
använt sig av är; slå upp tält (9 av 20 elevtexter), packa (9 av 20 elevtexter), äta matsäck (8 av 20 
elevtexter), lägga sig i tältet (9 av 20 elevtexter), en skugga stryker förbi (12 av 20 elevtexter), barnen blir 
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rädda (16 av 20 elevtexter), och det var bara Kims katter (10 av 20 elevtexter). Vi ser att en stor del av 
eleverna verkar ha fastnat för och tagit tillvara på en viss del av berättelsen och det är den delen 
där komplikationen sker följt av upplösningen. Detta skulle kunna vara ett exempel på mediering, 
då eleverna använder berättelsen i läshäftet som ett medierande redskap. Ett exempel på en elevtext 
där eleven återger ett flertal av händelserna i “Ett tältäventyr”, men som inte återger alla händelser 
i kronologisk ordning är elevtext 2A: 
 
Tablå 7. Exempel från elevtext 2A kategori händelser NP3 14 

 
I läshäftets berättelse öppnar barnen paketet innan de frågar föräldrarna om de får tälta och i 
elevtext 2A har eleven vänt ordningen på händelserna i början av berättelsen. Från att barnen i 
elevtexten slår upp tältet ända till berättelsens slut följer händelserna läshäftets kronologi. Denna 
elev har använt sig av och imiterat händelserna i läshäftets berättelse i hög utsträckning. Trots att 
elevens berättelse är väldigt lik läshäftets berättelse kan detta tolkas som att eleven har imiterat med 
förståelse. Hen har byggt ut och anpassat händelserna från läshäftet för att skapa en egen berättelse.  
 
Ett exempel på en elevtext där eleven återger stora delar av händelseförloppet i kronologisk ordning 
är elevtext 6A: 
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Tablå 8. Exempel från elevtext 6A kategori händelser NP3 14 

 
Detta exempel visar de händelser ur elevtexten som har samma kronologiska ordning som 
läshäftets berättande text. Eleven har gjort både explicita och implicita kopplingar till händelserna 
från läshäftets berättelse. Här har eleven gjort om Kims katter till en liten hund. Eleven imiterar 
med förståelse, hen skriver inte bara av. 
 
Ett exempel på en elevtext där delar av händelseförloppet återges i kronologisk ordning är elevtext 
4A:  
 
Tablå 9. Exempel från elevtext 4A kategori händelser NP3 14 

 
Tablån visar ett utdrag ur elevtexten där eleven gjort intertextuella kopplingar till tre händelser i 
samma kronologiska ordning som den ordning händelserna har i läshäftets berättelse. Den här 
eleven har gjort en implicit koppling och bytt ut Kims katter mot ett träd, där trädet har samma 
funktion som Kims katter.  
 
De intertextuella kopplingarna som finns i elevernas texter till kategorin händelser är alltså både 
implicita och explicita. Packa är en av markörerna ur kategorin händelser som i 8 av 20 elevtexter 
uttrycks explicit. Exempel på detta är: “Nu skulle dom paka” (2A), “Så börja dom paka” (3A), “Jag 
ska paka” (8A) och “packat ner allt de behövde” (11A). En implicit intertextuell koppling till 
markören packa är: “vi tig me” (6A). 
  
Av de elever som använder sig av en intertextuell koppling till markören en skugga stryker förbi är det 
4 av 20 som gör explicita kopplingar och 7 av 20 som gör implicita kopplingar. “Plötsligt ser vi 
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några skuggor” (4A) är en explicit koppling. “Dom hör en pinne knäcks” (9A) och “nåt som rörde 
sig utan för tältet” (2A) är implicita intertextuella kopplingar. Det är underförstått att det är något 
utanför tältet som är potentiellt farligt och som fyller samma funktion som skuggorna i läshäftets 
berättelse. Exempel på markörer som eleverna endast kopplar till någon enstaka gång är: sova 
över/tälta i trädgården, ringa föräldrar, göra det mysigt i tältet och något rusar in i tältet.  

7.1.8 Händelser ”En gång om året” 2015 

Eleverna gör få intertextuella kopplingar till händelser ur berättelsen “En gång om året”. De 
händelser som finns representerade i elevtexterna är relativt utspridda mellan dem. 7 av 20 
elevtexter har någon form av intertextuell koppling till händelserna från berättelsen i läshäftet. Det 
är endast en elev (7B) som har återgett händelser från läshäftets berättelse i kronologisk ordning: 
 
Tablå 10. Exempel från elevtext 7B kategori händelser NP3 15 

 
Denna elev skriver en berättelse där händelserna liknar läshäftets händelser. De två sista 
händelserna i elevtexten, vilka presenteras i tablån, har dock modifierats. Eleven har löst situationen 
genom att Saga tar med lillebror till mamma istället för att bli arg som karaktären storasyster Anna 
blir i berättelsen ”En gång om året”. Den här eleven verkar ha använt sig av läshäftet som ett stöd 
för sitt skrivande. Eleven verkar ha approprierat berättelsen som ett medierande redskap eftersom 
hen använder sig av innehållet för att skapa en egen berättelse och bygga ut den. 
  
En elev återger två händelser; vänta i kö och höra mystiska röster, utspritt i texten: “När jag Skulle 
ställa mig i Kön var det 1 timme kö...då hörde jag en röst” (9B). Höra mystiska röster återfinns i 
ytterligare en elevtext: “Anna startade raketen samtidigt som hon hörde röster som kom 
närmare…” (16B). Händelsen publiken skrattar finns med i en elevtext: “Alla andra 
enhörningsbarnen skrattade” (6B). På samma sätt som i berättelsen i läshäftet skrattar publiken, 
eller i det här fallet ett gäng enhörningsbarn, åt huvudkaraktären. I 2 av 20 elevtexter finns 
intertextuella kopplingar till händelsen tårarna började rinna: “Lena har tårar i ögonen när hon rider” 
(18B), “Hon är död...snyft död!.grät Lilly” (2B). Markören bli tröstad finns i en elevtext och det är 
en är implicit intertextuell koppling: “som tur va hade Siri altid med sig plåster. Då kändes det 
bättre för Nora” (8B). 
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7.1.9 Tema ”Ett tältäventyr” 2014 

De teman som finns i elevernas texter vilka relaterar till berättelsen i läshäftet är tälta, två barn som 
är vänner och obefogad rädsla. Temat tälta återfinns i 18 av 20 elevtexter. I dessa texter är själva 
tältandet av stor betydelse. En del av eleverna beskriver detaljerat om upplevelser i skogen såsom 
att sätta upp ett tält och dessa elever har antagligen tidigare erfarenheter av detta och kan därför 
beskriva det på ett mer utvecklat sätt. Trots att de flesta elever skriver om att tälta har antagligen 
inte alla egna erfarenheter av att tälta ute i naturen. De beskriver ändå hur tältandet går till genom 
att använda sig av bland annat händelser, platser och föremål från läshäftets berättelse. Detta kan 
ses som ett exempel på hur elever med hjälp av att imitera en annan text kan skriva en meningsfull 
text om något de kanske inte har upplevt själva. Detta är ett exempel på hur scaffolding kan fungera. 
 
Temat två barn som är vänner förekommer i lite mer än hälften av elevtexterna. För att avgöra om 
elevtexterna har en intertextuell koppling till detta tema har olika implicita kopplingar tolkats. 
Exempel på detta är: ”De gick långt in i skogen…Elvira och Eric går in i sitt hus. Där står deras 
mamma” (1A). Elvira och Eric är i skogen tillsammans, de har en vänskapsrelation och de är barn 
i och med att de har en mamma. Ett annat exempel är: “2 personer Som Skulle utt och KaMpa...är 
bröder...9 år och...12 år” (7A). Här är det åldern som berättar att det är barn det handlar om och 
barnen är campar tillsammans. I några fall finns explicita intertextuella kopplingar tydligt uttryckta 
i och med att det helt enkelt står att huvudkaraktärerna i elevtexterna är barn: “två små barn” (3A).  
 
Hälften av elevtexterna relaterar till temat obefogad rädsla. Alla elevtexter utom en av de som har 
intertextuella kopplingar till detta tema återger samma händelseförlopp som i läshäftets berättelse 
”Ett tältäventyr”. Markören obefogad rädsla syftar till konflikten och upplösningen i berättelsen. Det 
är ett händelseförlopp som även kan kännas igen från andra berättelser då huvudkaraktärerna blir 
rädda och en spänning byggs, därefter visar det sig att faran var något bekant som inte är farligt. 
Temat obefogad rädsla är ett universellt tema som många elever har tagit till sig och använder sig av. 
Detta tema är förmodligen något eleverna har tidigare erfarenhet av från andra texter. Berättelsen 
“Ett tältäventyr” har ett tydligt progressivt narrativ där den obefogade rädslan är berättelsens 
problem, lösning och upplösning. Berättelsens struktur följer det sätt eleverna förväntas skriva på 
och strukturen fungerar som en kulturell artefakt vilken förmedlar kulturella erfarenheter kring 
berättande texter. Genre fungerar som ett mått för hur en viss text bör skrivas och hur olika texter 
förhåller sig till varandra genom att de kopplar till varandra på meningsfulla sätt. Utan detta kan 
texten inte förstås som en berättande text, vilket kan kopplas till begreppet otherness; en text kan 
inte förstås utan någon form av relation till andra texter. 

 
5 av 20 elevtexter innehåller intertextuella kopplingar till ett av tre teman. 9 av 20 elevtexter har 
intertextuella kopplingar till två teman och 6 av 20 elevtexter har intertextuella kopplingar till alla 
tre teman. Ett exempel på detta är elevtext 5A: 
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Tablå 11. Exempel från elevtext 5A kategori tema NP3 14 

 
Huvudkaraktärerna i elevens berättelse är två barn och de har en mamma och en pappa som de 
bor hos. De var med om ett äventyr tillsammans när de tältade. När de tältade hände något som 
barnen trodde var farligt, men som visade sig vara ofarligt. Det som de trodde var något farligt, när 
de hörde ett ljud utanför tältet, visade sig bara vara en växt. Genom att använda sig av läshäftets 
tema obefogad rädsla har eleven använt sig av läshäftet som en kulturell artfakt, i och med att temat 
kan anses exemplifiera hur en konflikt och en upplösning kan skrivas i en berättande text. 

7.1.10 Tema ”En gång om året” 2015 

De två teman från läshäftet ”En gång om året” som återfinns i elevtexterna är: familj och barnet 
separeras från föräldrar/familj. I 13 av 20 elevtexter berörs temat familj. 7 av dessa 13 texter knyter 
även an till temat barnet separeras från föräldrar/familj. Ett exempel på en av dessa elevtexter där temat 
barnet separeras från föräldrar/familj finns med är: “Han låste in mig i ett rum. då hörde jag en röst. 
Det kan vara mamma” (9B). I denna text blir ett barn kidnappat och inlåst. Mamman kommer och 
räddar barnet i slutet. Exempel på hur elever använder sig av temat familj i sina texter är: “träfade 
sin storebror...Mamma, pappa och lillasyster” (8B) och “Men sen så hittade vi inte mamma, vi 
sprang och letade efter mamma” (4B). I elevtexternas intertextuella kopplingar till kategorin tema 
från läshäftet finns inga tydliga kopplingar till händelseförloppet i berättelsen. 

7.1.11 Tema lärarinformation 2014 

Samtliga 20 elevtexter relaterar till temat Ett äventyr i naturen från lärarinformationen. I en av 
elevtexterna (19A) finns dock en något otydlig koppling till temat äventyr eftersom elevtexten inte 
har någon komplikation och därför inte heller en upplösning. Däremot utspelar sig berättelsen 
utomhus. 

7.1.12 Tema lärarinformation 2015 

Intertextuella kopplingar till temat Äventyr i fantasi eller verklighet finns i 14 av 20 elevtexter. Exempel 
på detta är elevtext 18B som har rubriken “Äventyret med djuren”. Berättelsen handlar om djur 
som försvinner för att sedan blir funna åter. Ett annat exempel är elevtext 19B som har rubriken 
“Äventyrsdacks”. Berättelsen handlar om ett spännande äventyr som utspelar sig på en ö. 
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7.1.13 Inledande formulering lärarinformation 2014 

Vad gäller kategorin inledande formulering för lärarinformationen gör fyra elever explicita 
intertextuella kopplingar till En gång och citerar denna formulering: “En gång”. Två elever gör 
implicita intertextuella kopplingar i sina texter: “En solig dag” (1A) och “En dag” (19A). 8 av 20 
elevtexter har explicita intertextuella kopplingar till Det var en gång. En elev inleder med “Det var en 
vacker dag” (12A) vilket kan tolkas som en implicit intertextuell koppling till formuleringen Det var 
en gång. 5 av 20 elever har inte gjort intertextuella kopplingar till kategorin inledande formulering 
utan har inlett sina berättelser på andra sätt. 
 
Något fler än hälften av de elever som använder sig av de inledande formuleringarna imiterar dessa 
med vad vi tolkar som förståelse, exempelvis: “En solig dag var Eric och Elvira på en vandring i 
skogen” (1A). De elevtexter som verkar ha en bristande förståelse för hur och varför de inledande 
formuleringarna används, frikopplar dessa från den inledande meningens innehåll och/eller byter 
tempus i direkt anslutning till den inledande formuleringen. Exempel på detta är: “Det var en gång 
Robin och Anton som skulle sova i tält” (5A). 

7.1.14 Inledande formulering lärarinformation 2015 

De inledande formuleringarna från lärarinformationen Det var en gång och En gång förekommer i 16 
av 20 elevtexter. 12 elever inleder sina texter med intertextuella kopplingar till formuleringen Det 
var en gång. 9 av dessa 12 elever citerar formuleringen och använder den med förståelse. Den 
inledande formuleringen hör tydligt samman med resterande del av meningen. 2 av dessa 12 elever 
gör implicita intertextuella kopplingar till Det var en gång och gör det med förståelse: “Det var en 
solig morgon mitt på sommaren” (8B) och “Det var en solig dag. Lena och mamma skulle ut och 
rida” (18B). En elevtext använder formuleringen Det var en gång på ett sätt som kan tolkas som att 
eleven brister i sin förståelse för hur den inledande formuleringen bör användas: “Det var en gång 
jag, Victor, Nils, Arvid, Ludvig A & Nils bror...Vi cyklade” (20B). 4 av 20 elever inleder med 
formuleringen En gång. 3 av 20 elever gör explicita kopplingar till En gång. Formuleringen citeras 
och är därmed explicit. En elev gör en implicit koppling till En gång genom att inleda med 
formuleringen “En dag” (4B). 

7.2 Komparativ analys 

De innehållsliga intertextuella kopplingar som finns mellan elevtexterna och stödstrukturerna som 
är mest framträdande är dels två av de teman som förekommer i läshäftena; två barn som är vänner 
för NP3 14 och familj för NP3 15 och de inledande formuleringarna. De likheter som finns mellan 
resultaten av analysen för NP3 14 och NP3 15 är att många elevtexter innehåller intertextuella 
kopplingar till temat för läshäftena där tema två barn som är vänner för NP3 14 och tema familj för 
NP3 15 fyller samma funktion. Vid båda proven väljer eleverna i hög grad att skriva om relationen 
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mellan karaktärerna på samma sätt som de gestaltas i läshäftena. Eleverna har sannolikt någon form 
av nära relation till ett annat barn och tillhör någon form av familj och kan därför relatera till dessa 
teman. Det finns även likheter vad gäller inledande formulering. Det är 75 % av elevtexterna från 
NP3 14 och 80 % av elevtexterna från NP3 15 som har intertextuella kopplingar till 
lärarinformationens inledande formuleringar. Det skiljer alltså bara en elevtext mellan proven. En 
tolkning av resultatet gällande inledande formuleringar är att de instruktioner läraren ger antagligen 
har uttryckts på liknande sätt i alla klassrum i och med att de är identiska i lärarinformationen. Även 
det faktum att de inledande formuleringarna troligtvis är kända av eleverna sen tidigare skulle kunna 
ha påverkat att de använder sig av dessa. 
 
De skillnader som finns mellan resultaten av analysen för NP3 14 och NP3 15 är bland annat att 
alla elevtexter från NP3 14 har kopplingar till ett eller flera teman för läshäftet och 
lärarinformationen medan 65 % av elevtexterna för NP3 2015 har kopplingar till läshäftets tema 
och 70 % av elevtexterna för NP3 15 har kopplingar till lärarinformationen.  
 
Vad gäller kategorin karaktärer har 75 % av elevtexterna från NP3 14 tydliga intertextuella 
kopplingar till läshäftets huvudkaraktärer Kim och Robin medan endast 5 % av elevtexterna från NP3 
15, det vill säga en elevtext, har en tydlig intertextuell koppling till huvudkaraktären lillebror Håkan. 
Karaktären i denna elevtext gestaltas och beter sig på samma sätt som läshäftets karaktär. 55 % av 
elevtexterna från NP3 15 har svaga och implicita intertextuella kopplingar till huvudkaraktären 
lillebror Håkan. Även kategorin föremål skiljer sig åt mellan NP3 14 och NP3 15. I elevtexterna från 
NP3 14 radar eleverna upp många av de föremål som nämns i läshäftets berättelse. I elevtexterna 
från NP3 15 finns föremålen mer sporadiskt och det är svårt att avgöra om de få intertextuella 
kopplingar som görs är medvetna val eleverna gör. I elevtexterna från NP3 14 använder sig eleverna 
både av kategorin händelser och kategorin tid och plats och gör flera intertextuella kopplingar. I 
elevtexterna för NP3 15 är det långt färre intertextuella kopplingar till läshäftets berättelse vad gäller 
dessa kategorier. Endast en elev gör en intertextuell koppling till tid och en elev gör en koppling 
till plats.  
 
Det finns tydliga skillnader mellan proven vad gäller de två kategorierna händelser samt tid och 
plats. Händelseförloppet i elevtexterna från NP3 14 återges i kronologisk ordning i relativt stor 
utsträckning på samma sätt som i läshäftets berättelse. Detta gör att tiden och platsen för 
händelserna kopplas samman. Detta framträder inte på samma sätt i elevtexterna från NP3 15. I 
och med detta har elevtexterna från NP3 14 en hög koncentration av intertextuella kopplingar 
medan elevtexterna från NP3 15 har få och utspridda intertextuella kopplingar som inte hänger 
ihop med varandra. I NP3 15 har endast 5 % av elevtexterna, det vill säga en elevtext, fler än två 
intertextuella kopplingar till kategorin händelser medan 80 % av elevtexterna från NP3 14 har fyra 
eller fler intertextuella kopplingar till kategorin händelser.  
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Diagram 1. Jämförelse av antal intertextualiteter i elevtexter NP3 14 och NP3 15 

I elevtexterna från NP3 14 förekommer ungefär 280 intertextuella kopplingar till stödstrukturerna, 
alltså i snitt 14 intertextuella kopplingar per elevtext. I elevtexterna från NP3 15 förekommer runt 
110 intertextuella kopplingar till stödstrukturerna, alltså i snitt 5,5 intertextuella kopplingar per 
elevtext. Sammanfattningsvis kan konstateras att i elevtexterna från NP3 14 förekommer många 
fler intertextuella kopplingar till både läshäfte och lärarinformation än vad som förekommer i NP3 
15. Skillnaden gällande antal intertextuella kopplingar till de aktuella stödstrukturerna för vardera 
prov är alltså stor. Det är därför de elevexempel som återges från NP3 14 är fler och mer utförliga 
än de från NP3 15.  

 
De elever som skrev NP3 14 verkar ha approprierat det medierande redskapet läshäftet eftersom 
de gör många och tydliga intertextuella kopplingar till detta. Stödstrukturen verkar ha fungerat som 
scaffolding i och med att eleverna imiterar stora delar av det meningsbärande innehållet från 
läshäftets berättelse i sina egna berättelser. Detta tyder på att eleverna har imiterat med förståelse.  
Eleverna som skrev NP3 15 har däremot inte alls använt sig av stoff från läshäftet i lika hög grad. 
Läshäftet har inte approprierats av eleverna som ett medierande redskap och har inte fungerat som 
scaffolding på samma sätt som vid NP3 14. Att eleverna inte använder sig av läshäftet som 
stödstruktur kan bero på att texten inte befinner sig i elevernas proximala utvecklingszon. Det är 
avgörande att en stödstruktur ligger inom ramarna för elevernas proximala utvecklingszon för att 
den överhuvudtaget ska vara meningsfull som stöd. Om stödstrukturen är otillgänglig för eleverna 
och inte ligger inom deras proximala utvecklingszon kan de inte appropriera den och inte heller 
imitera på ett medvetet sätt. En annan möjlig orsak till att eleverna inte gjort intertextuella 
kopplingar till läshäftet som stödstruktur i lika hög grad i NP3 15 som i NP3 14 skulle kunna vara 
att eleverna inte kan relatera till läshäftets innehåll eller att innehållet helt enkelt inte intresserar 
dem.  
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7.3 Övriga iakttagelser 

I de elevtexter som inte har direkta innehållsliga kopplingar till varken läshäften eller de valda 
delarna av lärarinformationen finns ändå många olika typer av intertextuella kopplingar till sådant 
som elever har mött tidigare. Eleverna gör intertextuella kopplingar till andra tidigare erfarenheter 
exempelvis filmer, tv-spel och böcker. Detta visar sig i högre grad i elevtexterna från NP3 15 än i 
elevtexterna från NP3 14. De elevtexter vars innehåll inte har kopplingar till stödstrukturerna har 
varierande intertextuella kopplingar till allt möjligt. Vid analysen framträdde inget tydligt mönster 
kring det innehåll eleverna valt att använda sig av. Texterna handlar om allt från hästar, enhörningar, 
en rymdresa, nordisk mytologi, semesterresor, Sagan om ringen, tv-program och Spiderman. 
Exempel på dessa intertextuella kopplingar i elevtexter från NP3 15 är bland annat “Där fans det 
3 dvärjar. Dom heter Bilbo, Frodo och Sam.” (14B), “då kommer thor Med sin hammare MjöLner” 
(3B), “Det var en gång en enhörning” (6B), “han skapade en planet som Spodderman 
[Spiderman]...och finn och jake friade kungen och gick hem” (19B).  
 
En potentiell förklaring till att elevtexterna från NP3 15 har fler intertextuella kopplingar som 
förhåller sig till annat än stödstrukturerna än vad elevtexterna från NP3 14 har är att 
instruktionerna, titeln på texten i läshäftet “Ett tältäventyr” och innehållet i läshäftet för NP3 14 
har en stark röd tråd som handlar om ett äventyr i naturen. I NP3 15 finns däremot inte en lika 
tydlig koppling mellan dessa delar och det kan snarare argumenteras för att delarna är något spretiga 
och därmed kan vara svårare för eleverna att ta till sig. I lärarinformationen står att elevernas texter 
ska handla om ett äventyr antingen från fantasin eller från verkligheten. Titeln på berättelsen i 
läshäftet, “En gång om året”, har inte samma meningsbärande funktion till lärarinformationen och 
läshäftet på det sätt som titeln “Ett tältäventyr” har för NP3 14. Berättelsen i läshäftet ”En gång 
om året” för NP3 15 blir inte heller ett stöd för eleverna i och med att berättelsen är en 
vardagshändelse som eleverna troligtvis inte uppfattar som ett typiskt äventyr. Det verkar som om 
eleverna inte tagit till sig den berättande texten i läshäftet för NP3 15 eftersom de i låg grad 
använder sig av läshäftets innehåll i sina egna texter. 
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8. Diskussion 

För att analysera elevers berättande texter från två nationella prov i svenska för årskurs 3 och 
undersöka om och hur eleverna gör intertextuella kopplingar till stödstrukturer som erbjuds i 
samband med delprov F/G samt göra en jämförelse mellan de två proven ställdes följande frågor: 
“1. Vilka innehållsliga intertextuella kopplingar finns mellan elevtexterna och stödstrukturerna?”, 
“2. Hur använder sig eleverna av innehållsliga intertextuella kopplingar till stödstrukturerna?” och 
“3. Vilka likheter och skillnader finns mellan de båda proven gällande intertextualitet kopplat till 
stödstrukturerna?”.  
 
I följande kapitel diskuteras resultat och analys i relation till studiens syfte och frågeställningar, 
tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter och diskussionens slutsatser. Slutligen presenteras 
studiens didaktiska relevans och idéer till vidare forskning som denna studie väckt tankar kring. 

8.1 Diskussion av resultat och analys relaterat till tidigare forskning 

Den kombination av stöd som lärarinformationen och läshäftet erbjuder eleverna vid provtillfället 
kan beskrivas som scaffolding på det sätt Dix (2016), Thorsten (2018) och Øgreid (2016) definierar 
begreppet. Eleverna erbjuds stödstrukturer för att klara av att skriva en berättande text som knyter 
an till ett givet tema för vardera år. Øgreid menar att kombinationen mellan explicita instruktioner 
och input kan fungera som resurser för elevers skrivande och därmed fungera som scaffolding. 
Explicita instruktioner för texters struktur kan exempelvis vara den funktion som läshäftet har 
genom att fungera som en mall för elevernas skrivande vid NP3 14. Input kan i detta fall förklaras 
som de muntliga instruktioner som lärare erbjuder eleverna exempelvis i form av samtal kring 
provets tema i förhållande till läshäftet. Resultatet av denna studie visar att lärarinformationen och 
läshäftet fungerar som resurser för elevernas skrivande för NP3 14 men inte i lika hög grad för 
NP3 15.  
 
Lärarinformationen för proven uppmanar lärarna att föra gemensamma samtal med eleverna kring 
provens tema och de berättande texterna från läshäftena. Jönsson (2007) menar att samtal kring en 
läst text i klassrummet gör att elevernas tidigare erfarenheter förs samman och kombineras till en 
ny gemensam text. De samtal som sker i klassrummet kring en text påverkar således de texter som 
eleverna sedan producerar. Eftersom denna studie endast utgår från de texter elever skrivit och de 
instruktioner lärarna fått via lärarinformationen kan slutsatser inte dras exakt kring hur samtalen 
innan proven gått till. Dock kan ett potentiellt antagande göras att de samtal som förts i 
klassrummen vid NP3 14 varit mer enhetliga än de samtal som förts i samband med NP3 15. 
Stödstrukturerna till NP3 14 fokuserar på samma sak då de skildrar äventyr som sker i naturen. 
Temat för hela NP3 14 var natur. Stödstrukturerna för NP3 15 behandlar temat äventyr, rubriken 
“En gång om året” och innehållet i läshäftet som bland annat handlar om en dansuppvisning. 
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Temat för hela NP3 15 var tid. Detta öppnar upp för många olika tolkningar som potentiellt kan 
leda till samtal om väldigt olika saker. Enligt Jönsson blir den ursprungliga texten, i detta fall 
texterna från läshäftena, stödstrukturer som påverkas av den kontext de befinner sig i och den 
gemensamma kontext som skapas i klassrummen vid läsningen. De gemensamma samtal som förs 
om texten påverkar troligtvis elevernas tolkningsram vilket visar sig i elevernas texter. Elevtexterna 
från NP3 14 handlar till stor del om det läshäftets innehåll skildrar, till exempel naturen och att 
tälta medan innehållet i elevtexterna för NP3 15 inte alls kopplar till läshäftet på samma sätt utan 
handlar om allt från rymdresor till enhörningar. Liberg (2003) menar att alla de erfarenheter elever 
tar med sig in i klassrummet blir resurser för deras skrivande. Utifrån analysens resultat är det 
sannolikt att de elever som skrivit provet NP3 15 främst har inspirerats av och gjort intertextuella 
kopplingar till andra tidigare erfarenheter än läshäftet i sitt skrivande, exempelvis upplevelser, tv-
spel, filmer och böcker. Dessa elever har inte gjort tydliga intertextuella kopplingar till läshäftet och 
verkar inte ha inspirerats av läshäftets berättande text.  
 
Kreativitet är en av de förmågor som Thorsten (2018) beskriver som centrala för att kunna skriva 
en berättande text. I de analyserade elevtexterna från 2015 synliggörs detta genom att eleverna 
verkar kombinera tidigare erfarenheter och använder sin fantasi för att skapa något nytt. Eleverna 
som skrev NP3 14 vars texter analyserats verkar däremot vara begränsade i sin kreativitet till viss 
del eftersom få elevtexter handlar om något annat än att tälta.  
 
Att fastställa huruvida eleverna har imiterat eller lånat från andra texter eller inte är svårt att avgöra 
endast genom att analysera elevernas texter. Liberg (2003) beskriver att imitation, produktion och 
reproduktion av texter är begrepp som går in i varandra och är svåra att sätta en gräns för var det 
ena slutar och det andra börjar. Det som analysen visar är de intertextuella kopplingar som finns 
mellan elevtexterna och stödstrukturerna. Dessa kopplingar indikerar att eleverna, likt Liberg 
beskriver, lånar innehåll från andra texter, i detta fall stödstrukturerna. Studiens resultat visar att 
eleverna, i de allra flesta fallen, har imiterat med förståelse när de gjort intertextuella kopplingar till 
stödstrukturerna. Nilson (2012) beskriver intertextualitet som att stoff från andra texter 
återanvänds och omskapas i nya texter genom en dialogisk relation mellan texter. Elevtexterna för 
NP3 14 har en tydlig dialogisk relation till berättelsen i läshäftet “Ett tältäventyr” medan 
elevtexterna för NP3 15 inte har en lika tydlig dialogisk relation till berättelsen i läshäftet “En gång 
om året”. Aamotsbakken (1996) och Andersson (2014) menar att en förutsättning för att kunna 
göra intertextuella kopplingar är att skribenten har egna erfarenheter av det innehåll som 
presenteras i texten. Har skribenten, i detta fall eleverna, inte erfarenhet av det som presenteras i 
texten blir det svårt att göra intertextuella referenser och eleverna använder sig då istället av andra 
tidigare erfarenheter. En potentiell tolkning är att de elever som skrev provet 2015 inte kunnat 
koppla berättelsen i läshäftet till egna erfarenheter i samma utsträckning som eleverna vilka skrev 
provet 2014.  
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Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att meningsskapandet verkar ha varit mer styrt vid NP3 
14 än vid NP15 eftersom det inte finns en lika stor variation gällande innehållet i elevtexterna. 
Liberg (2003) framhåller att detta kan vara en konsekvens av att imitationen ligger nära 
ursprungstexten. Aamotsbakken (1996) menar att skribenten kan bli mindre synlig vid 
överanvändandet av intertextualitet, vilket syns i elevtexterna. De elever som skrev provet 2014 blir 
mer anonyma på så vis att deras intressen och personligheter inte skrivs fram lika tydligt i texterna 
eftersom texterna till stor del handlar om samma sak som läshäftets berättelser. Eleverna som skrev 
provet 2015 blir mer synliga i sina texter i och med att de gör intertextuella kopplingar där intressen 
och tidigare erfarenheter kommer till uttryck. Här verkar meningsskapandet inte lika styrt. På 
samma sätt som Andersson (2014) beskriver hur en pojke expanderat sin text en bit bort från 
ursprungstexten, bearbetat den och lyft in egna erfarenheter har denna studies resultat visat att flera 
elever från både NP3 14 och NP3 15 gjort samma sak och exempel på detta finns i elevtext 7B. 
Denna elev har utgått från karaktärer och händelser från läshäftets berättelse, men anpassat dessa 
och omarbetat berättelsen så den blivit hens egen. 
 
Liksom Andersson (2014) beskriver att de elever vars texter hon analyserar använder sig av 
intertextuella kopplingar för att återge händelseförlopp vilka relaterar till elevernas tidigare 
erfarenheter av andra texter, relaterar även denna studies elevtexter på samma sätt till andra tidigare 
texterfarenheter. Elevtexterna som analyserats från NP3 14 har till övervägande del intertextuella 
kopplingar till samtliga analyserade stödstrukturer. Det förekommer få intertextuella kopplingar till 
annat än stödstrukturerna. Elevtexterna som analyserats från NP3 15 har intertextuella kopplingar 
till läshäftet i låg grad, till lärarinformationen i något högre grad och till andra tidigare erfarenheter 
i hög grad.  

8.2 Diskussion av resultat och analys relaterat till teoretiska utgångspunkter 

De innehållsliga intertextuella kopplingar som finns mellan de 20 elevtexter som analyserats i denna 
studie och stödstrukturer för NP3 2014 är många och de är både implicita och explicita. De 
intertextuella kopplingarna är tydliga och eleverna imiterar markörer inom analyskategorierna 
karaktärer, föremål, tid och plats, händelser, tema för läshäftet, tema för lärarinformationen och 
inledande formuleringar. Slutsatsen kan dras att en stor del av dessa elever har approprierat det 
medierande redskapet läshäftet. Berättelsen i läshäftet, eller åtminstone delar av berättelsen, verkar 
befinna sig inom många elevers proximala utvecklingszon och fungerar därför som scaffolding för 
eleverna. Detta framgår i och med att en stor del av eleverna använder sig av och tar hjälp av 
berättelsen. I princip alla analyserade elever har imiterat med någon form av förståelse i sina texter. 
Det som inte kan dras slutsater kring gällande scaffolding är hur eleverna har utvecklats eftersom 
texter före och efter NP3 inte har analyserats. I och med att eleverna troligtvis har approprierat det 
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medierande redskapet genom scaffolding kan slutsatsen dras att eleverna snarare imiterar än 
reproducerar. Imitationen sker med förståelse och blir därmed en resurs för eleverna i skrivandet.  
 
I de 20 analyserade elevtexterna för NP3 15 finns inte lika många och inte lika starka kopplingar 
till stödstrukturerna. Elevtexterna kopplar till viss del till stödstrukturerna men även i hög grad till 
annat. Läshäftet verkar inte ha fungerat som ett medierande redskap för eleverna på samma sätt 
som vid NP3 14, alltså som en språklig och kulturell artefakt, utan mer som en materiell artefakt 
vilken eleverna inte har kunnat appropriera som scaffolding. En iakttagelse som gjorts är att 
lärarinformationen och läshäftet har en starkare koppling till varandra för provet NP3 14 till 
skillnad från NP3 15, vilket kan vara en potentiell anledning till att elevtexterna från NP3 14 
innehåller många fler intertextuella kopplingar till stödstrukturerna än vad som förekommer i 
elevtexterna från NP3 15.  

8.3 Sammanfattande slutsatser 

Alla elevtexter som analyserats i denna studie innehåller olika typer av innehållsliga intertextuella 
kopplingar. Elevtexterna för NP3 14 innehåller många kopplingar till stödstrukturerna medan 
elevtexterna för NP3 15 innehåller färre intertextuella kopplingar till stödstrukturerna, men dessa 
har i sin tur fler intertextuella kopplingar till andra erfarenheter elever kan tänkas ha. De 
intertextuella kopplingarna är både explicita och implicita. Det som framförallt sticker ut i studiens 
resultat är den stora skillnaden vad gäller de intertextuella kopplingar eleverna gör till provens 
läshäften. Vid NP3 14 har nästan alla elever gjort intertextuella kopplingar till läshäftet medan vid 
NP3 15 har få elever gjort intertextuella kopplingar till läshäftet.  
 
Utifrån detta kan slutsatsen dras att eleverna använder sig av andra texter när de skriver egna texter. 
Det behöver dock inte nödvändigtvis vara texterna från läshäftet, utan det kan vara andra texter 
eleverna mött tidigare som de lyfter in i sina egna texter. På detta sätt lär sig eleverna att delta i 
kulturella aktiviteter och använda sig av olika redskap som kulturen erbjuder. 
 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen utifrån diskussionen dras att stödstrukturerna som eleverna 
erbjuds i samband med NP3 påverkar elevernas texter. Stödstrukturernas innehåll och utformning 
påverkar vad eleverna väljer att skriva om, hur de utformar sin text, i vilken mån de imiterar 
stödstrukturerna eller använder sig av fantasi som bygger på andra tidigare erfarenheter. 

8.4 Didaktisk relevans  

För lärare och blivande lärare kan denna studie ha didaktisk relevans eftersom den kan ge en större 
inblick i hur de stödstrukturer som erbjuds till elever i prov- och lärandesituationer påverkar elevers 
skrivande. Lärare erbjuder elever stödstrukturer på olika sätt i skolan. Innehållet och utformningen 
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av de texter som presenteras för elever samt hur instruktioner förmedlas har en betydande roll för 
hur elever sedan formar sina texter. Denna studies resultat indikerar att stödstrukturer har en 
betydelse för hur elever formar sina texter. 

8.5 Vidare forskning 

För vidare forskning inom ämnet skulle studier om bedömning och resultat av nationella prov 
kopplat till stödstrukturerna vara intressant att genomföra. Det skulle också vara givande att 
undersöka hur stödstrukturerna förmedlats från lärare till elever. En observationsstudie där 
kontexten för provsituationen analyseras skulle kunna komplettera och eventuellt belysa annat som 
inte har kunnat påvisas genom denna studie. Intervjustudier med elever skulle kunna reda ut 
oklarheter där denna studies metod lämnat ett visst tolkningsutrymme. Även en studie som liknar 
denna, men med fokus på genus eller elevtexter bedömda utifrån kursplanen för svenska som 
andraspråk, skulle kunna vara givande att genomföra. Denna studie har också väckt tankar kring 
de eventuella likheter och skillnader som kan finnas mellan elevtexter som uppnått kravnivån och 
elevtexter som ej uppnått kravnivån. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Läshäfte ”Ett tältäventyr” 2014 
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Bilaga 2. Läshäfte ”En gång om året” 2015 
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Bilaga 3A. Lärarinformation delprov F/G 2014 
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Bilaga 3B. Utvalda delar av Lärarinformation delprov F/G 2014  

Gemensam genomgång 

- Återknyt till texten Ett tältäventyr: 

- Samtala om texten, till exempel vilket äventyr Kim och Robin fick vara med om när de 
tältade. 

- Samtala om andra äventyr som kan hända i naturen. 

- Anknyt till elevernas egna erfarenheter av äventyr i naturen, till exempel vad som kan hända 
på en utflykt eller liknande 

Berätta för eleverna att de ska: 

- skriva en berättelse som handlar om ett äventyr i naturen utifrån fantasin eller som de själva 
upplevt. 

- börja sin berättelse med ”Det var en gång” eller ”En gång” om de vill.  

- använda innehållet från läsuppgiften Ett tältäventyr som inspiration om de vill.  

Genomförande – individuell skrivuppgift 

- Uppmärksamma eleverna återigen på att berättelsen ska handla om ett äventyr i naturen samt 
att de kan hitta på en egen rubrik om de vill.  
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Bilaga 4A. Lärarinformation delprov F/G 2015 
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Bilaga 4B. Utvalda delar av Lärarinformation delprov F/G 2014 

Gemensam genomgång 

- Återknyt till texten En gång om året: 

- Samtala om texten, till exempel vilket äventyr Håkan fick vara med om på dansuppvisningen. 

- Anknyt till elevernas egna erfarenheter om äventyr de har varit med om.  

- Samtala om andra äventyr som kan hända i verkligheten eller i fantasin. 

Berätta följande för eleverna: 

- De ska skriva en berättelse som handlar om ett äventyr som de själva upplevt eller som kan 
hända i fantasin. 

- De kan börja sin berättelse med ”Det var en gång” eller ”En gång” om de vill.  

- De kan använda innehållet från läsuppgiften En gång om året som inspiration om de vill.  

 

Genomförande – individuell skrivuppgift 

• Uppmärksamma eleverna återigen på att berättelsen ska handla om ett äventyr som kan 
hända på riktigt eller i fantasin och att de kan hitta på en egen rubrik om de vill.  

 


