
Glass, godis och guldkant: Innehållsliga teman i narrativa texter 

på lågstadiet 
Oscar Björk, Doktorand i didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet 

 

Formaspekter av språket har ofta fått stå i förgrunden i forskning och diskussion 

om hur skrivande kan, bör och faktiskt ser ut under de tidiga skolåren. Vad som 

saknats i detta är en mer innehållsligt inriktad diskussion där frågor om elevers 

meningsskapande istället lyfts fram. I den studie som presenteras diskuteras 

särskilt det innehåll som skapas i narrativa texter skrivna på lågstadiet. Studien 

är anknuten till det större projektet Funktion, innehåll och form i samspel. 

Elevers textskapande i tidiga skolår (Projektledare Caroline Liberg). Studiens 

resultat lägger grund för en kritisk diskussion av vilket skrivande som får ta 

plats i skolan och vilka förutsättningar det ges, det vill säga vad som är 

svenskämnets ”disciplinary literacy”. Mer specifikt kommer följande frågor 

diskuteras: 

 

▪ Vilket innehåll konstrueras i elevernas narrativa texter genom de språkliga 

resurser som valts? 

▪ Vilka diskurser ger de innehållsliga temana uttryck för?  

 

Studien vilar på sociosemiotisk grund och använder så väl teoretiska begrepp 

som analytiska verktyg inspirerade av Systemisk-funktionell lingvistik (Halliday 

& Matthiessen 2004; Holmberg & Karlsson 2006; Martin & Matthiessen 1997). 

Studien innefattar innehållsanalys genom analys av såväl transitivitet som av 

ämnesmässigt innehåll (vad handlar texterna om?) i 40 narrativa texter skrivna 

av elever i årskurs 2 och sedan av samma elever i årskurs 3. Resultaten 

diskuteras sedan utifrån vilka språkliga resurser som används för att konstruera 

innehåll i form av processer, deltagare och omständigheter. Detta belyses 

därefter som innehållsteman utifrån ett kritisk diskursanalytiskt perspektiv där 

språket som meningsskapande resurs betraktas som känsligt för makt och 

(re)producerande normer och värden (diskurser) genom realisering (Fairclough 

2003).  

 

Preliminära resultat visar bland annat att de tidigaste texterna i stor utsträckning 

är homotematiska, dvs. präglas av större homogenitet i fråga om de innehållsliga 

temana och i stor utsträckning realiserar ett materialistiskt innehåll i form av 

andradeltagare i relationella och materiella processer (t.ex. glass och godis som 

attribut och guldkant som mål och värde) De senare texterna är däremot i större 

utsträckning heterotematiska i fråga om både transitivitet och ämnesmässigt 

innehåll. 
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