
UPPSALA UNIVERSITET    C-UPPSATS               

Institutionen för nordiska språk   Svenska språket/Nordiska språk C

     Vt 2012   

Heidi Paavilainen                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturell rikedom i skrivande 

En jämförelse av berättande texter mellan elever i svenska och 

svenska som andraspråk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Handledare: Maria Eklund Heinonen 



2 
 

Institutionen för nordiska språk 

 

Sammandrag 

Syftet med denna studie är att analysera samt att beskriva och jämföra kännetecknande drag i berättande 

texter skrivna av förstaspråkselever och andraspråkselever från årskurs 9. De frågor jag har ställt mig är 

huruvida man kan urskilja kännetecknande drag i berättande texter hos dessa elever samt att påvisa 

skillnader, om befintliga, mellan de två typerna.  

Materialet som används i studien för att belysa undersökningsfrågan består av elevtexter tagna utifrån det 

nationella provet i svenska som genomfördes vårterminen 2011. Studiens informanter består av första- och 

andraspråkselever i svenska.  Materialet har analyserats med hjälp av Lennart Hellspongs (2001) modell för 

berättelseanalys. 

Resultatet visar på att det föreligger vissa skillnader mellan texter skrivna av elever i svenska och elever i 

svenska som andraspråk. Vidare visar resultat på att det går att urskilja kännetecknande drag mellan dessa 

elever. Studiens resultat stödjer därmed teorin som utgår från att det finns skillnader mellan olika grupper av 

människor och producerade texter.  
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1 Inledning 

 

Svenska är huvudspråk i Sverige och talas idag av nästan samtliga av landets invånare. Det är dock 

vanligt att många även behärskar andra språk i landet och antalet andra språk som talas har 

föreslagits vara ungefär 150. Medan det i medeltiden var vanligare förekommande att invandringen 

skedde från de närmaste grannländerna, är det idag istället vanligt att den sker från varje del av 

världen. Den nya befolkningssammansättningen som skapats i Sverige ställer krav på en ny slags 

undervisning i det svenska språket. (Norrby & Håkansson 2007:15–17). 

Undervisningen i svenska som andraspråk startades år 1965 och syftet med utbildningen är att 

eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av språket på samma nivå som de elever som har 

svenska som modersmål. (Norrby & Håkansson 2007:16–17). När man lär sig ett nytt språk, lär 

man sig inte enbart de grammatiska reglerna utan även ord fraser, idiomatiska uttryckssätt samt 

förmågan att välja rätt uttryck beroende på sammanhang. (Norrby & Håkansson 2007:115). 

Enligt Kaplan är skrivande och språk ett kulturellt fenomen (Connor 1996:5). Det har gjorts flera 

studier som visar att det existerar kulturella skillnader i människans sätt att skriva. Enligt Sapir–

Worf–hypotesen kan kultur påverka en persons sätt att både tänka och skriva (Connor 1996:28–29) 

och Kaplans undersökning föreslår att kulturella mönster påverkar människors sätt att skriva texter 

(Connor 1996:16). Melander gör ett försök i sin studie till att förklara dessa interkulturella 

textmönsterskillnader. Han tar där upp olika infallsvinklar för att förklara differenserna i texter. 

(Melander 1996:127).  

Utifrån detta finner jag det intressant att undersöka ifall det förekommer skillnader mellan texter 

skrivna av elever i svenska och svenska som andraspråk samt att se om de som har en annan 

kulturell bakgrund kommer att producera likadana texter som elever i svenska.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera samt att beskriva och jämföra kännetecknande drag i 

berättande texter hos årskurs 9 skrivna av elever i svenska och svenska som andraspråk. 
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Jag har följande två frågeställningar i min undersökning: 

1. Vilken slags av skillnader kan man se i berättande texter mellan första- och 

andraspråkselever utifrån det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i 

årskurs 9? 

2. Går det att urskilja kännetecknande drag i de valda texterna? 

I uppsatsen arbetar jag utifrån utgångspunkten att det finns kulturella skillnader i människans sätt att 

skriva och det kan man också se i berättande texter.  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av forskning om kulturella skillnader i skrivande och en 

bakgrundsinformation ges om undervisning i svenska, berättelser och textanalys. Därefter följer en 

redovisning av materialet och metoden där det ges en bakgrundsinformation om de elevtexter som 

har valts och den analysmodellen som har använts för att analysera materialet beskrivs. Sedan 

redogörs för resultatet enligt de aspekter som har valts att undersöka. Avslutningsvis kommer det en 

diskussion där resultatet kopplas till de frågeställningarna som har ställts och till tidigare forskning. 

 

 

 

2 Bakgrund 

 

Här presenteras tidigare forskning om kulturella skillnader i skrivande och en bakgrund ges om 

undervisning i svenska samt om berättelser och textanalys. 

 

2.1 Kulturella skillnader i skrivande 

Skrivande och språk är ett kulturellt fenomen (Connor 1996:5). Under senare år har det gjorts flera 

undersökningar som visar att det förekommer kulturella skillnader i människans sätt att skriva. Det 

har genomförts studier där texter skrivna av personer med skiljaktig språklig och kulturell bakgrund 
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har jämförts (Melander 1996:127). Det har uppstått en tanke om att inom olika språk- och 

kulturområden förekommer det olika mönster för hur texterna utformas. (Melander 1996:127). 

Sapir–Worf hypotesen framställer att språket kan påverka människans sätt att tänka. Enligt 

hypotesen kontrollerar människornas modersmål deras tankar och förhindrar därför även deras 

inlärning av ett nytt språk. Idén om att språket kontrollerar tankarna har inte blivit accepterad men 

bilden av att språket istället påverkar tankarna har accepterats inom både psykologin och 

lingvistiken. Kulturella skillnader har börjat accepterats och en persons kulturella bakgrund anses 

ha påverkan på skrivandet. (Connor 1996:10, 28–29). 

Kaplans undersökning gjord på kulturella skillnader visar att det går att dela in olika kulturer i 

grupper, och dessa sedan enligt människors typiska sätt att tänka. De fem grupper han har undersökt 

i sin studie om studenternas uppsatser är de engelsktalande, semitiska, orientaliska, romanska och 

ryska grupperna. Kaplan framställer att den engelsktalande gruppens uppsatser följer en lineär 

utveckling i deras innehåll, medan man i den semitiska gruppen föredrar serier av parallella satser. I 

den orientaliska gruppen är det typiskt att komma till poängen i slutet av texten och använda ett 

indirekt tillvägagångssätt att göra det på och det för den romanska och ryska gruppens typiskt 

spridda och ovidkommande material skulle se främmande ut för en skribent som hör till den 

engelska talande gruppen. (Connor 1996:15). De typiska mallarna för olika kulturer har ansetts vara 

negativa i samband med inlärning av engelska och därför har Kaplan rekommenderat att studenter 

skulle skriva sina texter med en lineär utveckling som är typisk för den engelsktalande gruppen. 

Kaplans teori har fått mycket kritik för att den prioriterar engelskans roll, för att transfern från första 

språket till det andra språket anses ha en negativ påverkan, samt att den anses vara för etnocentrisk. 

(Connor 1996:15). Kaplan har modifierat sin modell efter det och framställer att istället för att 

språket skulle påverka människans sätt att tänka, så påverkar kulturella mönster människors sätt att 

skriva texter (Connor 1996:16). 

I sin studie jämför Melander kulturella skillnader inom vetenskapliga texter och tar upp vad dessa 

skillnader kan bero på.  Det har gjorts flera tolkningar av de kulturbundna skillnader och Melander 

tar upp fyra infallsvinklar för att förklara differenserna. De infallsvinklarna differenserna förklaras 

utifrån är:  

– Språkstrukturella faktorer 

 – Kognitiva-tankemässiga strukturer 
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 – Inlärda texttypsmönster  

– Skrivsamhälleliga faktorer 

(Melander 1996:127)  

 

Infallsvinkeln om språkstrukturella faktorer innebär att språkkulturella egenskaper styr 

diskursmönster. Faktumet att det även förekommer skillnader inom ett språk talar dock för att 

språkstrukturella faktorer knappast är avgörande. Den andra förklaringsgrunden som handlar om 

kognitiva eller tankemässiga skillnader föreslår att tankarna styr språket. Idén om olikartade 

tankemönster har inte blivit helt accepterat och teorin förklarar inte här heller den stora 

intrakulturella variationen som kan finnas. Den tredje förklaringsgrunden som handlar om inlärda 

textmönster är allmänt sett mer accepterad och innebär att man är beroende av traditioner i sitt 

skrivande.  Den sista förklaringsgrunden utgår från skrivsamhälleliga faktorer och innebär att vilka 

uppgifter texten anses behöva fullgöra och vilken förhållande den har inom den 

kommunikationsgemenskap texten är kopplade till, har en betydelse för en text att se ut på ett visst 

sätt. (Melander 1996:129–131). 

 

Som tidigare har nämnts kan det även finnas intrakulturella skillnader mellan olika ämnesområden 

och ännu större blir variationen ifall man tar med andra typer av texter än vetenskapliga texter. 

Därför kan det vara svårt att acceptera tanken att det kan finnas någon slags av mönster typisk för 

en allmän kultur. (Melander 1996:129). 

 

2.2 Undervisning i svenska och svenska som andraspråk 

Svenska talas praktiskt taget av alla som bor i Sverige. Språket har dock länge fört en laglös tillvaro 

(Norrby & Håkansson 2007:12). Som ett resultat av diskussionen om svenskans ställning 

förekommer det idag fyra huvudmål i svensk språkpolitik. De målen är: 

– Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. 

– Svenska ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. 

– Den offentliga svenskan ska vara korrekt och välfungerande 

– Alla ska ha rätt till språk: både det svenska språket, det egna 

modersmålet/minoritetsspråket, samt möjlighet att lära sig främmande språk. 

     (SOU 2002) 
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Konkret innebär dessa mål en förstärkning av språkundervisningen. Förstärkningen når 

undervisningen i svenska, modersmålsundervisningen och undervisningen i främmande språk. 

(Norrby & Håkansson 2007:12).  

 

Undervisningen i svenska som andraspråk, eller svenska som främmande språk som det kallades 

först, startades år 1965. (Norrby & Håkansson 2007:17). Syftet med utbildningen är att eleverna ska 

uppnå en funktionell behärskning av språket på samma nivå som de elever som har svenska som 

modersmål. Undervisningens mål kan tolkas med andra ord att en andraspråkselev ska bli en 

idealtalare och att alla ska stöpas i samma form (Norrby & Håkansson 2007:15–17). När man lär sig 

ett nytt språk, lär man sig inte enbart de grammatiska reglerna utan även ord fraser, idiomatiska 

uttryckssätt samt förmågan att välja rätt uttryck beroende på sammanhang. (Norrby & Håkansson 

2007:115). 

 

När det under 1960-talet kom stora grupper människor som var födda utomlands, var det lätt att 

avgöra vilka som hade svenska som förstaspråk och vilka som andraspråk. Idag är avgränsningen 

inte så oproblematisk. Många elever med utländsk bakgrund är födda i Sverige men talar inte 

svenska, utan ett annat språk i hemmet och därför kan det vara även svårt att klassificera vilket som 

är andraspråk och vilket som är förstaspråk. (Norrby & Håkansson 2007:17). 

Syftet med undervisningen i svenska som andraspråk att man ska uppnå en funktionell behärskning 

av språket på samma nivå som de elever som har svenska som modersmål, ger en intressant grund 

att undersöka huruvida man kan se skillnader i texterna skrivna av elever i svenska och svenska som 

andraspråk. 

 

2.3 Berättelser och textanalys 

Olika händelser och handlingar styr människans värld. (Hellspong 2001:266).  Redan i tidig ålder 

när barn blir mogna för längre yttranden börjar de berätta enkla händelser. Berättelsen är en viktig 

språklig framställningsform och det är väsentligt att kunna berätta om vårt förhållande till världen. 

Det förekommer inte något annat sätt att tala och skriva som betyder så mycket för att foga in 

erfarenheter i helheter. Berättelserna är centrala i skönlitteraturen men är även viktiga i 

bruksprosan. Olika slags av texter är fulla av berättelser som kan vara öppna eller dolda. (Hellspong 

2001:266).  
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Berättelsens dispositionsmönster är kronologiskt och dess struktur och särart ges genom tidslinjen. 

Kronologin möjliggör en viss variation och man kan skapa en viss effekt genom en bruten eller 

omvänt kronologi. Oavsett möjligheten för variationen ligger tidslinjen som grunden till strukturen. 

(Nyström 2001:143). Berättande texter kännetecknas även av att de är personcentrerade och man 

kan vanligtvis lätt se de centrala personerna i texten. Det är vanligt att de viktigaste personerna i 

texten introduceras först (Nyström 2001:63). 

Alla slags berättande texter går att analysera. (Hellspong 2001:171). Textanalys innebär att man 

både kommer närmare den texten man arbetar med, men samtidigt även längre ifrån den. Man väljer 

ofta en eller flera aspekter att studera och studerar dessa drag i texten. För att ingen analysmodell 

kan ge en heltäckande bild av en text, är viktigt att välja vilka drag som man vill studera. (Nyström 

2001:18). 

Sammanfattningsvis förekommer det flera studier som visar att det finns kulturella skillnader som 

kan påverka människans sätt att skriva. Vad dessa skillnader beror på kan dock ibland vara svårare 

att avgöra. Syftet med undervisningen i svenska som andraspråk är att man ska uppnå en funktionell 

behärskning av språket på samma nivå som de elever som har svenska som modersmål och bli en 

idealtalare. Detta gör det intressant att undersöka ifall man kan se skillnader i texterna skrivna av 

elever i svenska och svenska som andraspråk som möjligtvis kan bero på kulturella skillnader. 

Berättelserna ger en intressant grund att undersöka detta på. Detta för att de möjliggör en viss 

variation vilket eventuellt kan betyda att eleverna mer fritt kan producera texter som innehåller 

kulturellt säregna drag. 
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3 Material och Metod 
 

I det här kapitlet presenteras valet av material och den metod jag har valt att använda i min 

undersökning. 

 

3.1 Material 

För att undersöka kännetecknande drag i berättande texter använder jag mig av de tidigare nämnda 

nationella proven.  Undersökningsmaterialet består av elevtexter från det nationella provet i svenska 

och svenska som andraspråk för årskurs 9, som genomfördes vårterminen 2011. 

Provet förekommer för årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan, för gymnasieskolan, för kommunal 

vuxenutbildning samt svenskundervisning för invandrare. Syftet med provet är att stödja en rättvis 

betygsättning och att ta reda på hur kunskapskraven uppfylls på skolnivå.  (Skolverket 2011) 

Ämnesproven i årskurs 9 omfattar engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt svenska och 

svenska som andraspråk (Skolverket 2012b). Provet i svenska och svenska som andraspråk från 

2011 har titeln ”Eld och Lågor” och består av 3 delprov. Del A mäter elevernas läsförståelse, del B 

deras förmåga att resonera och uttrycka sig och del C deras förmåga att skriva en sammanhängande 

text. (Skolverket 2012a:44).  

I min undersökning har jag valt att analysera berättande texter skrivna av årskurs 9 och som grund 

för undersökningen har 12 elevtexter valts ut. I denna studie används ett urval av elevtexter från 

delprov C, som mäter förmågan att skriva sammanhängande texter. För att besvara första frågan har 

eleverna skrivit ett bidrag till en antologi med ungdomars berättelser om hur man kan hämta kraft 

när man mår dåligt. Med hjälp av proven jämförs och analyseras de berättande texterna hos elever i 

svenska och svenska som andraspråk.  De variabler som har använts vid urvalet av texterna är 

sådana att, av det totala antalet tolv elevtexter, så är sex texter skrivna av elever som läser svenska 

och sex texter skrivna av elever som har svenska som andraspråk. Texterna skrivna av elever i 

svenska benämns S1, S2, S3, S4, S5 och S6 och texterna skrivna av elever i svenska som 

andraspråk SA1, SA2, SA3, SA4, SA5 och SA6. Elevernas bakgrund har det inte funnits tillgång 

till. Jag har valt att undersöka texter skrivna av ett kön, flickor. Detta har jag gjort för att hålla 

denna variabel konstant. För att undvika risken för att betyget skulle kunna ha någon påverkan på 
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resultatet har jag valt att enbart undersöka texter med betyget väl godkänt. Det har även 

kontrollerats att det förekommer berättande drag i texterna och det har medvetet valts att exkludera 

texter som inte gör det. För övrigt har texterna valts ut slumpmässigt. 

 

 3.2 Metod 

I min uppsats har den kvalitativa metoden varit lämplig för syftet att analysera och beskriva 

kännetecknande drag i berättande texter. För att göra en analys av de utvalda texterna har jag valt att 

använda Lennart Hellspongs modell för berättelseanalys (2001:171–175). Modellen är en 

mångsidig, kvalitativ analysmodell som anknyter kvalitativa metoder till kvantitativa inslag och 

därför lämplig för den här undersökningen. Syftet med Hellspongs analys är att undersöka hur 

berättelser skildrar ett skeende med personer i olika situationer. (Hellspong 2001:171). Enligt 

modellen analyserar man texter genom att se på textens handling, personer, miljö, synvinkel, 

tendens samt värderingar. I den här undersökningen har modellen modifierats för att fullkomligt 

stämma överens till uppgiften. Nedan redogör jag för de principer jag har valt att använda för 

analysen av materialet med hjälp av Hellspongs modell (Hellspong 2001:172–175), samt de delar 

som har utelämnats. 

3.2.1   Handling 

För att analysera handlingen i texterna har jag sett på deras kronologi, dvs. i vilken ordning texterna 

tar upp sina händelser, huruvida de innehåller motiv eller typhändelser. Jag har även sett på om det 

förekommer vändpunkter, överraskningar eller spänning i texterna. Hur berättelsen börjar samt 

slutar hör även samman till denna analys. 

3.2.2   Personer 

Analysen av personer innefattar vilka de är, huruvida de är många eller få samt hur de skildras i 

texten. Är personerna runda, det vill säga väldigt detaljerat beskrivna eller platta, det vill säga att de 

endast uppvisar några få karaktärsdrag? Hur personerna karakteriseras och introduceras samt vilken 

slags av roller de har hör även till analysen. Personer kan grupperas till exempel i mönster som 

hjälte, fiende, medhjälpare eller motståndare. Närmare studerar man om det förekommer 

huvudpersoner och bifigurer i texten.  För att analysera personerna har det även ställts följande 
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frågor: Skildrar man personerna sympatiskt eller osympatiskt och hur förmedlas detta? Utvecklas 

personerna i texterna och kan läsaren känna empati till dem eller istället distans mot dem? 

3.2.3   Miljö 

Miljön kan också ha en betydelse för berättelsen. För att analysera miljön har det betraktats närmare 

var berättelsen utspelas och om det förekommer flera miljöer i texten. Sedan analyseras det om 

miljön spelar någon roll för berättelsen och om den då är viktig för handlingen. 

3.2.4   Synvinkel 

I analysen av synvinkel har jag sett till om författaren återger vad personerna yttrar eller om de får 

komma till tals med egna ord. Jag har även sett på om berättelsen är infälld i en ram, som när en 

person som är intervjuad berättar något som är inkapslat i själva utfrågningen, eller inte. Om det 

förekommer distans till det skildrade, och om hela texten är berättande eller en del av någonting 

annat hör också till analysdelen av synvinkel. 

3.2.5   Tendens 

För att analysera textens tendens har jag undersökt hur texten karakteriseras. Det har även 

undersökts ifall det förekommer någon poäng eller sensmoral i texten samt hur texten bygger sin 

värdering. Även betraktelse över möjliga värdeladdade roller och om texten använder socialt 

markerat perspektiv hör till analysen av textens tendens.  

3.2.6   Värderingar 

Analysen av värderingar i en text innefattar att utreda om berättelsen är realistisk eller 

fantasibetonad samt om den är anpassad till sin publik. Den innefattar även om personer, miljön och 

handling befinner sig i balans i texterna eller om någon av de komponenterna dominerar de andra. 

De delarna från Hellspongs modell som har utelämnats i den här analysen är analysen av problem i 

handlingsdelen och analysen av författarens synvinkel, om läsaren ser händelserna inifrån eller 

utifrån och om berättelsen är en jag–berättelse eller inte i synvinkeldelen. Detta har gjorts på grund 

av att uppgiftens utformning så innehåller alla texterna samma syn för dessa frågor. Frågan 

huruvida berättelserna är skickligt berättade har också lämnats bort på grund av att den utvalda 

uppgiften mäter elevernas förmåga att skriva sammanhängande text och alla de utvalda texterna har 

fått betyget väl godkänt.  
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4 Resultat 

 

I föreliggande avsnitt presenteras de resultat som har kommit fram genom analys av de utvalda 

texterna. Resultatet presenteras efter de aspekter som har undersökts. Först presenteras analys av 

handling, personer, miljö och vidare analys av synvinkel, tendens och värdering. Resultatet 

redovisas med hjälp av tabeller och sammanfattas fortlöpande.  

 

4.1 Handling 

Analys av handlingen i denna undersökning innefattar analysen av kronologi, huruvida texterna 

innehåller något problem, motiv eller typhändelse, vändpunkter, överraskningar och spänning samt 

hur berättelserna börjar och slutar. (Se tabell 1). 

 Kronologin går inte direkt i tidsföljd i de flesta utvalda texterna, utan innehåller avvikelser. I 

texterna skrivna av S1, S2, S3 och S5 börjar texten i nutid och fortsätter med en berättelse som går 

direkt i tidsföljd. S4 börjar med ett problem som har uppstått och går tillbaka till förfluten tid och 

fortsätter sedan i en kronologisk ordning. Texten skriven av S6 går direkt i tidsföljd genom hela 

texten. Texterna skrivna av SA1, SA2, SA3, SA4 och SA6 börjar i nutid och fortsätter med en 

berättelse som går direkt i tidsföljd. SA5 skriver i direkt tidsföljd utom i en del där hon kommer till 

nutid och beskriver hur hon mår nu och går sedan tillbaka till berättelsen. Det förekommer inga 

tydliga skillnader i de två gruppernas sätt att använda kronologin.  

De flesta texterna innehåller något motiv eller någon typhändelse. Detta gör texterna skrivna av S1, 

S2, S3, S4 och S5. Det som framkommer i alla de texterna är hur ungdomarna har det svårt ibland. 

Några av de texterna innehåller även andra motiv eller typhändelser såsom hur unga flickor vill vara 

smala. Texten skriven av S6 innehåller varken motiv eller typhändelse. De flesta texterna skrivna av 

elever i svenska som andraspråk innehåller även något motiv eller någon typhändelse. Detta gör 

texterna skrivna av SA1, SA2, SA3, SA4 och SA6. Där är dock variationen större. Texten skriven 

av SA5 innehåller varken motiv eller typhändelse. Det förekommer inga tydliga skillnader i de två 

gruppernas sätt att använda motiv och typhändelser. 

Det finns skillnader i hur de utvalda texterna innehåller spänning och överraskningar. I texterna 

skrivna av S2, S3, S5 och S6 förekommer det båda de egenskaperna och i texten skriven av S4 

enbart spänning. Spänningen och överraskningarna skapas av tävlingssituationer, gräl, döden och 
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mirakel. Texten skriven av S1 innehåller varken spänning eller överraskningar. Texterna skriven av 

SA3, SA4, SA5 och SA6 innehåller inte de heller varken spänning eller överraskningar. I texten 

skriven av SA1 förekommer det spänning och i texten skriven av SA2 en överraskning. I de 

texterna är det förlusten av en vän och gräl som skapar effekten. I de utvalda texterna skrivna av 

elever i svenska är det vanligare att de innehåller de båda aspekterna, än i jämförelse av texterna 

skrivna av eleverna i svenska som andraspråk. 

De flesta texterna ifrån båda grupperna innehåller en vändpunkt eller flera. Samtliga berättelser 

skrivna av svenska förstaspråkselever innehåller minst en vändpunkt och S4 två vändpunkter. Fyra 

av texterna skrivna av elever som läser svenska som andraspråk innehåller en eller flera av dem. 

Texterna som är skrivna av SA1 och SA6 innehåller 3 vändpunkter. Texterna skrivna av SA2 och 

SA5 innehåller en vändpunkt och texterna skrivna av SA3 och SA4 inga. För texterna skrivna av 

eleverna i svenska är det vanligare att de innehåller någon vändpunkt än det är för eleverna i 

svenska som andraspråk. Det förekommer dock en variation mellan mängden av vändpunkter i en 

text. 

 Det finns en stor variation mellan texterna när det gäller hur berättelserna börjar. S1 och S3 börjar 

sina texter med att berätta vad de gör när de mår dåligt. S2 börjar med att beskriva sitt liv. S4 och 

S6 börjar med att berätta om ett problem och S5 beskriver hur livet är svårt ibland i början av sin 

berättelse. SA1 och SA6 börjar med att presentera sig själva. SA2 och SA3 berättar hur livet är 

svårt ibland i början av sina texter. SA4 beskriver allmänt om världen och SA5 börjar med att 

berätta om sitt liv tre år sedan. Det förekommer inga tydliga skillnader i hur berättelserna börjar 

mellan de två utvalda grupperna. 

 Det finns även en stor variation i hur de utvalda texterna slutar. S1 avslutar sin text med att 

beskriva hur lycklig hon känner sig nu. S2 och S3 sammanfattar vad som är deras ljus i mörkret och 

S4 avslutar med en försoning. S5 avslutar med att ge råd och S6 med att hon har hittat det positiva i 

en olycka. Texterna skrivna av SA1, SA3 och SA4 avslutar med att ge råd till läsaren. SA2 och SA6 

berättar i slutet vad som är deras ljus i mörkret och SA5 beskriver hur lycklig hon är nu. För 

texterna skrivna av eleverna i svenska som andraspråk är det något vanligare att avsluta sina texter 

med att ge råd till läsaren. Annars förekommer det inga tydliga skillnader hur berättelserna slutar 

mellan de två utvalda grupperna.  
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Tabell 1 Översikt över resultaten för handlingsdelen 

 

 Sammanfattningsvis förekommer det skillnader i elevernas sätt att använda handlingen mellan de 

två grupperna. I tabell 1 redovisas att det finns skillnader i sättet att använda spänning och 

överraskningar, vändpunkter samt att avsluta texter. I texterna skrivna av eleverna i svenska är det 

märkbart vanligare att de innehåller spänning eller överraskningar än det är i texterna skrivna av 

eleverna i svenska som andraspråk. Fem texter skrivna av eleverna i svenska och två texter skrivna 

av eleverna i svenska som andraspråk använder dessa drag. För texterna skrivna av eleverna i 

svenska är det också vanligare att de innehåller någon vändpunkt än det är för eleverna i svenska 

som andraspråk. Alla texter skrivna av eleverna i svenska och fyra texter skrivna av eleverna i 

svenska som andraspråk innehåller någon vändpunkt eller flera. I texterna skrivna av eleverna i 

svenska som andraspråk förekommer det dock större variation av mängden av vändpunkter de 

innehåller. Vidare kan man se i tabell 1 att i texternas kronologi eller om de innehåller något motiv 

eller typhändelse förekommer det inte några tydliga skillnader mellan de två grupperna. De flesta 

texterna innehåller något motiv eller typhändelse och kronologin går inte direkt i tidsföljd, utan 

innehåller avvikelser. Hur man börjar och avslutar berättelserna finns det stor variation i men inga 

tydliga skillnader mellan de utvalda grupperna. Man kan dock se att det är något vanligare för 

Aspekter Antal 

texter 

Elever i svenska Antal 

texter 

Elever i svenska som 

andraspråk 

Kronologi 5 Direkt i tidsföljd med en 

avvikelse 

6 Direkt i tidsföljd med en 

avvikelse 

 1 Direkt i tidsföljd    

Motiv/Typhändelse 5 Ja 5 Ja 

 1  - 1  - 

Spänning/Överraskningar 4 Spänning och överraskningar 4  - 

 1 Spänning  1 Spänning 

 1  - 1 Överraskningar 

Vändpunkter 5 En 2 En 

 1 Två 2 Tre 

   2  - 

Börjar 2 Berättar vad hon gör när hon 

mår dåligt 

2 Beskriver hur livet är 

svårt ibland 

 2 Berättar om ett problem 2 Presenterar sig själv 

 1 Beskriver sitt liv 1 Beskriver världen 

 1 Beskriver hur livet är svårt 

ibland 

1 Berättar om sitt liv tre år 

sedan 

Slutar 2 Sammanfattar sitt ljus i mörkret 3 Ger råd 

 1 

1 

Berättar hur lycklig hon är 

Ger råd 

2 Sammanfattar sitt ljus i 

mörkret 

 1 

1 

Försoning 

Hittar det positiva i en olycka 

1 Berättar hur lycklig hon 

är 



16 
 

eleverna i svenska som andraspråk att avsluta sina texter genom att ge råd. Tre elever i svenska som 

andraspråk och en elev i svenska avslutar sina texter på detta sätt. 

 

4.2 Personer 

Analysen av personer i texten innefattar vilka de är, hur de introduceras samt karakteriseras, hur de 

skildras som karaktärer och om de skildras sympatiskt eller osympatiskt. Den innefattar även ifall 

personerna går att knytas till typiska roller och om de utvecklas under berättelsen. (Se tabell 2). 

De flesta texterna skrivna av båda grupperna innehåller enbart människor och inga personifierade 

former av djur, ting, skeenden eller abstrakta fenomen. Berättelserna skrivna av S1, S2, S4, S5 och 

S6 innehåller bara personer. Texten skriven av S3 innehåller personer och en häst. Alla texterna 

skrivna av eleverna i svenska som andraspråk innehåller enbart personer. Det förekommer inga 

tydliga skillnader över vilka figurer som uppträder i berättelserna mellan de två utvalda grupperna 

De flesta texterna i båda grupperna innehåller många personer i sina berättelser. Mer än fyra 

personer har bedömts som många och fyra eller färre personer som få i denna undersökning. Texter 

skrivna av S1, S2, S3, S4 och S5 innehåller många personer och texten skrivna av S6 få med fyra 

personer. Berättelserna skrivna av SA1, SA3, SA4, SA5 och SA6 innehåller också många personer 

och berättelsen skriven av SA2 få med enbart fyra personer. Det finns inga tydliga skillnader mellan 

de två utvalda grupperna. 

De flesta texterna i båda grupperna innehåller en huvudperson som ses som en rund, mer detaljerat 

beskriven figur och de andra ses som platta. Det vanligaste sättet är att de viktigaste personerna 

introduceras först. Texterna skrivna av S1, S2, S3, S4 och S5 har en huvudperson, nämligen själva 

författaren som har typiska egenskaper för runda figurer. I alla de texterna introduceras 

huvudpersonen först och bifigurerna senare. I texten skriven av S6 delas personer inte in i 

huvudpersoner och bifigurer, utan alla figurerna i berättelsen är runda och alla utom en 

introducerades i början av texten. I texterna skrivna av SA2, SA3, SA5 och SA6 innehåller 

berättelsen en rund figur, själva författaren som också ses som en huvudperson, och alla andra 

figurerna ses som platta. Texten skriven av SA1 har två runda personer som är båda också 

huvudpersoner i texten, själva författaren och en kille. I texten skriven av SA4 finns det en 

huvudperson, själva författaren, men inga runda figurer utan samtliga figurer i texten är platta. I alla 

de texterna skrivna av eleverna i svenska som andraspråk introduceras huvudpersonerna först och 
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bifigurerna senare. Det förekommer inga tydliga skillnader hur personerna delas in i huvudpersoner 

och bifigurer, skildras som karaktärer eller introduceras mellan de två grupperna.  

I de båda grupperna karakteriseras personerna mestadels genom att berättaren öppet uttalar sig om 

deras egenskaper. Detta händer i texterna skrivna av S1, S2, S3 och S5. I texten skriven av S4 

karakteriseras personer både genom att berättelsen öppet uttalar sig om deras egenskaper och 

indirekt genom sina egna ord och i texten skriven av S6 enbart genom sina egna ord. I texterna 

skrivna av SA1, SA3, SA4, SA5 och SA6 karakteriseras personerna genom att berättelsen uttalar 

öppet om deras egenskaper. I texten skriven av SA2 karakteriseras personerna både genom sina 

egna ord och handlingar och berättelsen uttalar öppet om de egenskaperna som de har. Det 

förekommer inga tydliga skillnader i hur personer karakteriseras mellan de två grupperna. 

I de flesta texterna hos båda grupperna kan personer knytas till typiska roller. De typiska rollerna 

som förekommer i de undersökta texterna är hjälte, medhjälpare och motståndare. Texten skrivna av 

S1 och S3 innehåller medhjälpare som en typisk roll och texten skriven av S2 hjälte. Texterna 

skrivna av S4 och S6 innehåller inte några typiska roller och texten skriven av S5 innehåller 

motståndare. Texterna skrivna av SA4 och SA6 innehåller enbart hjälte som en typisk roll i sina 

texter och texten skriven av SA3 medhjälpare. Texten skriven av SA1 innehåller både hjälte och 

motståndare och texten skriven av SA5 medhjälpare och motståndare.  SA2 har inga typiska roller i 

sin text.  Det finns inga tydliga skillnader mellan de två gruppernas sätt att använda typiska roller 

utan det finns istället en avsevärd variation inom grupperna. 

De flesta texterna i båda grupperna skildrar personerna sympatiskt. Det gör alla texterna skrivna av 

eleverna i svenska och texterna skrivna av SA2, SA3, SA4 och SA6. I texterna skrivna av SA1 och 

SA5 skildras personerna både sympatiskt och osympatiskt. De flesta texterna i båda grupperna 

skildrar personerna sympatiskt. Det är dock något vanligare för eleverna i svenska som andraspråk 

att skildra personer både sympatiskt och osympatiskt. 

I de flesta texterna genomgår personer någon form av utveckling under berättelsen. Detta sker i 

texterna skrivna av S1, S2, S3 och S4. I texterna skrivna av S5 och S6 händer inte någon tydlig 

utveckling. I texter skrivna av SA1, SA2, SA3, SA4 och SA5 utvecklas personerna också. I texten 

skriven av SA6 sker det inte någon utveckling. Det förekommer inte några tydliga skillnader mellan 

de grupperna över hur personerna utvecklas i berättelsen. 
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Tabell 2 Översikt över resultaten för personsdelen 

Aspekter Antal 

texter 

Elever i svenska Antal 

texter 

Elever i svenska som andra språk 

Figurer 5 

1 

Enbart personer 6 Enbart personer 

Personer och en häst  

Mängden av 

personer 

5 

1 

Många personer 

Få personer 

5 

1 

Många personer 

Få personer 

Huvudpersoner/ 

Bifigurer 

5 

1 

Ja 

 - 

6 Ja 

Runda/Platta 

figurer 

5 

1 

Runda och platta figurer 

Enbart runda figurer 

5 

1 

Runda och platta figurer 

Enbart platta figurer 

Introduceras 5 

 

1 

Viktigaste personerna först 6 Viktigaste personerna först 

Alla utom en i början  

Karakterisering 

av personerna 

4 

 

1 

1 

Berättelsen uttalar öppet om 

deras egenskaper 

Genom sina egna ord 

Berättelsen uttalar  

öppet om deras  

egenskaper och  

genom sina egna ord 

5 

 

1 

Berättelsen uttalar öppet om deras 

egenskaper 

Berättelsen uttalar öppet om deras 

egenskaper och genom sina egna 

ord 

Typiska roller 2 

2 

1 

1 

Medhjälpare 

 - 

Hjälte 

Motståndare 

2 

1 

1 

1 

1 

Hjälte 

Medhjälpare 

Hjälte och motståndare 

Medhjälpare och motståndare 

 - 

Personerna 

skildras 

6 Sympatiskt 4 

2 

Sympatiskt 

Sympatiskt och osympatiskt 

Personerna 

utvecklas 

4 

2 

Ja 

 - 

5 

1 

Ja 

 - 

 

Sammanfattningsvis förekommer det inga tydliga skillnader i vilka personer uppträder i 

berättelserna mellan de två utvalda grupperna. Tabell 2 visar att de flesta texterna i båda grupperna 

enbart innehåller människor och inga personifierade former av djur, ting, skeenden eller abstrakta 

fenomen. De har även många personer i sina texter och innehåller en huvudperson som ses som en 

rund figur och de andra ses som platta. De viktigaste personerna introduceras först i de flesta 

texterna och personerna karakteriseras mestadels genom att berättelsen uttalar öppet om deras 

egenskaper. Det förekommer inte heller någon tydlig skillnad i hur de utvalda texterna innehåller 

typiska roller. De flesta texterna i båda grupperna innehåller typiska roller men vilka de rollerna är 

finns det en variation både i och mellan grupperna. Vidare visar tabell 2 att det finns viss skillnad 

hur personer skildras i texterna. De flesta texterna i båda grupperna skildrar personerna sympatiskt. 

Detta gör alla texter skrivna av elever i svenska och fyra texterna skrivna av elever i svenska som 

andraspråk. Två elever i svenska som andraspråk dock skildrar personer både sympatisk och 
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osympatisk. Om personerna genomgår någon utveckling under berättelsen skiljer sig inte tydligt i 

de två grupperna utan utvecklingen händer i de flesta texterna mellan båda grupperna.  

 

4.3 Miljö 

Aspekterna om miljön handlar om miljön kan anses ha någon betydelse för berättelserna. (Se tabell 

3). 

Miljön ses som en oviktig faktor i de flesta texterna. I texterna skrivna av S2, S3, S4 och S5 är 

miljön inte viktig för handlingen Miljön är viktig i berättelserna skrivna av S1 och S6. I texten 

skriven av S1 fick huvudpersonen bra kompisar i den nya staden hon flyttade in och i texten skriven 

av S6 är händelseplatsen ett sjukhus vilket ger ett dramatiskt intryck och man förstår att det är något 

allvarligt som händer. I texterna skrivna av SA1, SA3, SA4 och SA5 är miljön inte viktig heller. I 

texterna skrivna av SA2 och SA6 har miljön någon betydelse för berättelsen. Båda av de texterna 

handlar om hur det kan vara svårt att flytta till ett nytt land och därför spelar miljön en viktig roll för 

berättelserna. Det finns inte någon tydlig skillnad när det gäller hur miljön spelar roll i berättelserna 

mellan de två grupperna. 

Tabell 3 Översikt över resultaten för miljödelen 

Aspekter Antal texter Elever i svenska Antal texter Elever i svenska som 

andraspråk 

Miljön viktig för 

handlingen 

4 

2 

 - 

Ja 

4 

2 

 - 

Ja 

 

Sammanfattningsvis förekommer det inga tydliga skillnader i hur miljön spelar roll i berättelserna 

mellan de två grupperna. I tabell 3 kan man utläsa att i båda grupperna det finns fyra texter där 

miljön ses som en oviktig faktor och i två texter den har någon betydelse för berättelsen. Det finns 

dock skillnader ämnesmässigt över vilken betydelse miljön har i och mellan de båda grupperna. 

 

4.4 Synvinkel 

Analysen av synvinkel består av analys av hur personerna yttrar sig i berättelserna, ifall det finns 

någon distans till det skildrade, om texten är infälld i en ram och om hela texten är berättande eller 

inte. Resultatet redovisas i tabell 4. 
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Det finns en variation i hur personer i berättelserna yttrar sig. I texterna skrivna av S1 och S5 pratar 

personerna inte i berättelsen. I texterna skrivna av S2 och S3 återger författaren in vad personerna 

yttrar och i berättelserna skrivna av S4 och S6 får personer komma till tals med sina egna ord i 

direkta repliker. I texterna skrivna av SA4 och SA5 pratar personerna inte heller i texten. I texterna 

skrivna av SA3 och SA6 smälter författaren in vad personerna yttrar och i berättelserna skrivna av 

SA1 och SA2 kommer personerna till tals med sina egna ord. Det förekommer inte någon skillnad 

mellan de två grupperna när det gäller hur personer i berättelserna yttrar sig. 

De två utvalda grupperna skiljer sig något när det handlar om vilken distans berättelsen har till det 

som skildras i berättelserna. I texterna skrivna av S3, S4, S5 och S6 finns det inte någon tydlig 

distans till det skildrade utan läsaren får stå nära det som händer. I texten skriven av S1 finns det 

distans och i texten skriven av S2 varierar graden av distans till det skildrade genom texten så att 

båda aspekter, närhet och avstånd finns med. I texterna skrivna av SA3 och SA6 finns det ingen 

distans till det skildrade. I texterna skrivna av SA4 och SA5 finns det distans till det skildrade och i 

texterna skrivna av SA1 och SA2 finns det både närhet och avstånd till det skildrade i texten. För 

texterna skrivna av eleverna i svenska som andraspråk är det något vanligare att det finns mer 

distans till det skildrade än det är för texterna skrivna av eleverna i svenska.  

De flesta texterna är infällda i en ram. Berättelserna skrivna av S1, S2, S3 och S4 är infälld i en ram 

där skribenten tydligt berättar en berättelse om ett gräl, hur man hämtar kraft eller upplever ett 

mirakel. Texterna skrivna av S5 och S6 innehåller inte någon sådant ram. Alla texterna skrivna av 

elever i svenska som andraspråk innehåller en berättelse infälld i en ram där eleverna berättar hur de 

har klarat, hämtat kraft och lärt sig hur livet är svårt ibland som även kan kopplas till uppgiften. Det 

är något vanligare för texter skrivna av eleverna i svenska som andraspråk att de är infällda i en 

ram. 

De flesta texterna i båda grupperna är inte bara berättande. Texterna skrivna av S1, S2, S3 och S5 är 

både beskrivande och berättande och texterna skrivna av S4 och S6 enbart berättande. Alla texterna 

skrivna av elever i svenska som andra språk är både beskrivande och berättande. Även om de flesta 

texterna i båda grupperna är både beskrivande och berättande är det något vanligare för eleverna i 

svenska som andraspråk att skriva rent berättande texter. 
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Tabell 4 Översikt över resultaten för Synvinkelsdelen 

Aspekter Antal 

texter 

Elever i svenska Antal texter Elever i svenska som andra 

språk 

Personer yttrar 

sig 

2 

2 

 

2 

Personerna pratar inte 

Författaren smälter in vad 

personer yttrar 

Direkta repliker 

2 

2 

 

2 

Personerna pratar inte 

Författaren smälter in vad 

personerna yttrar 

Direkta repliker 

Distans till det 

skildrade 

4 

1 

1 

Ingen distans 

Distans 

Växlar mellan distans och närhet 

2 

2 

2 

Ingen distans 

Distans 

Växlar mellan närhet och 

avstånd 

Infälld i en 

ram 

4 

2 

Ja 

 - 

6 Ja 

Texttyp 4 

2 

Berättande och beskrivande 

Berättande 

6 Berättande och beskrivande 

 

Sammanfattningsvis förekommer det skillnader i hur eleverna använder synvinkel i sina berättelser. 

Resultatet i tabell 4 tyder på att det finns skillnader när det gäller vilken distans berättelsen har till 

det skildrade, om berättelsen är infälld i en ram och om hela texten är berättande eller inte. I 

texterna skrivna av eleverna i svenska är det vanligare att det inte finns distans till det skildrade 

medan i texterna skrivna av eleverna i svenska som andraspråk är det lika vanligt med distans och 

närhet. De flesta texterna i båda grupperna är infällda i en ram. Detta är fyra texter skrivna av elever 

i svenska och alla texterna skrivna av elever i svenska som andraspråk. Även om de flesta texterna i 

båda grupperna också är både beskrivande och berättande är det något vanligare för eleverna i 

svenska som andraspråk att skriva rent berättande texter. Fyra texter skrivna av elever i svenska och 

alla texter skrivna av elever i svenska som andra språk är både beskrivande och berättande och två 

texter skrivna av elever i svenska som andraspråk är rent berättande. Hur personer i berättelserna 

yttrar sig finns det inte någon skillnad mellan de två grupperna. 

 

4.5 Tendens 

Aspekterna om tendens handlar om hur berättelserna karakteriseras, om det förekommer någon 

poäng eller slutsats och om texten använder värdeladdade roller eller något socialt markerade 

perspektiv. (Se tabell 5). 

De flesta texterna i båda grupperna använder något drag för att karakterisera sina texter. De olika 

formerna av karakterisering som det förekommer i de utvalda texterna är dramatik och tragik. 
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Texterna skrivna av S4, S5 och S6 innehåller dramatiska drag. Texten skriven av S3 innehåller 

tragiska drag och texten skriven av S2 både tragiska och dramatiska drag. Texten skriven av S1 

innehåller inga drag som skulle karakterisera berättelsen. Berättelserna skrivna av SA1, SA2, SA3, 

SA4 och SA6 innehåller dramatiska drag och texten skriven av SA5 både dramatiska och tragiska 

drag. Det förekommer inga tydliga skillnader i de båda gruppernas sätt att karakterisera sina texter 

även om eleverna i svenska som andraspråk använder något mer dragiska drag för att göra detta. 

I texterna skrivna av S1, S2, S5 och S6 finns det inte någon tydlig poäng eller sensmoral framställd. 

Texterna skrivna av S3 och S4 innehåller dessa drag och läsaren uppmanas att våga släppa taget om 

någonting och att uttrycka sitt inre kaos. I ingen av berättelserna skrivna av elever i svenska är 

slutsatsen tydligt framställd. Alla texterna skrivna av elever i svenska som andraspråk innehåller 

någon poäng eller sensmoral såsom att alla mår dåligt ibland, man ska hitta någonting som ger kraft 

åt sig själv, sluta tänka på det som är dåligt och att prata med andra. I texterna skrivna av SA1, SA2, 

SA3, SA4 och SA6 är slutsatsen öppet framställd och i texten skriven av SA5 är den inte tydlig 

framställd. I texter skrivna av eleverna i svenska som andraspråk är det valigare att de innehåller 

någon poäng eller sensmoral än det är för texterna skrivna av eleverna i svenska. 

Den enda värdeladdade roll som används i texterna är rollen av en hjälte. Texterna skrivna av S1, 

S3, S4, S5 och S6 innehåller inga värdeladdade roller. Texten skriven av S2 innehåller en hjälte. 

Texterna skrivna av SA2, SA3 och SA5 innehåller inte heller några värdeladdade roller men 

texterna skrivna av SA1, SA4 och SA6 innehåller hjältar. I de utvalda texterna skrivna av elever i 

svenska som andraspråk används det något mer värdeladdade roller än i de texterna skrivna av 

elever i svenska. 

Ingen av de texterna har något socialt markerade perspektiv utan alla har ett jämlikt perspektiv på 

samma nivå. I användning av socialt markerade perspektiv förekommer det inte någon skillnad i de 

utvalda grupperna. 
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Tabell 5 Översikt över resultaten för tendensdelen 

Aspekter Antal texter Elever i svenska Antal texter Elever i svenska som 

andraspråk 

Karakterisering av 

berättelse 

3 

1 

1 

 

1 

Dramatiska drag 

Tragiska drag 

Dramatiska och 

tragiska drag 

5 

1 

Dramatiska drag 

Dramatiska och tragiska drag 

 -  

  Poäng/Sensmoral 4 

2 

 - 

Ja 

6 Ja 

Slutsatsen öppet 

framställt 

6  - 5 

1 

Ja 

 - 

Värdeladdade roller 5 

1 

 - 

Hjälte 

3 

3 

Hjälte 

 -  

Socialt markerade 

perspektiv 

6  - 6  - 

 

Sammanfattningsvis finns det skillnader i elevernas sätt att använda tendens. Tabell 5 visar att de 

skillnaderna som finns är i karakterisering av berättelsen, huruvida texterna innehåller någon poäng 

eller sensmoral, huruvida slutsatsen är öppet framställt och i användning av värdeladdade roller. De 

flesta texterna i båda grupperna använder dramatiska eller tragiska drag för att karakterisera sina 

texter men eleverna i svenska som andraspråk använder något mer dramatiska drag. Det är 

vanligare för texterna skrivna av eleverna i svenska som andraspråk att de innehåller någon poäng 

eller sensmoral än det är för texterna skrivna av elever i svenska. Det är också vanligare för 

eleverna i svenska som andraspråk att framställa sin slutsats öppet. Detta gör fem texter skrivna av 

elever i svenska som andraspråk men ingen av texterna skrivna av elever i svenska. Eleverna i 

svenska som andraspråk använder även något mer värdeladdade roller än eleverna i svenska. I de 

båda grupperna är hjälte den värdeladdade rollen som har använts. I användningen av socialt 

markerade perspektiv finns det istället inte någon skillnad. Alla elever i de båda grupperna har valt 

att inte göra detta. 

 

4.6 Värdering 

Den sista delen av analysen handlar om värdering av helheten. Här har det undersökts om texterna 

är realistiska, om handling, miljö och personer befinner sig i balans och om texterna är anpassad till 

sin publik. (Se tabell 6). 
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De samtliga texter skrivna av elever i svenska och svenska som andraspråk är realistiska. Det 

förekommer ingen skillnad mellan de två grupperna i detta.  

I de flesta texterna handling och personer dominerar i berättelserna. I texterna skrivna av S1, S2 och 

S4 dominerar handlingen och personer. I texterna skrivna av S3, S5 och S6 är det enbart handlingen 

som dominerar. I texterna skrivna av SA1, SA3, SA4 och SA5 dominerar handlingen och personer 

och i texterna skrivna av SA2 och SA6 finns det balans mellan alla de tre komponenterna. Även om 

både handlingen och personer dominerar i de flesta texterna är det vanligare för texterna skrivna av 

eleverna i svenska som andraspråk att alla de tre komponenterna handling, personer och miljö 

befinner sig i balans. 

Alla texterna skrivit av elever i svenska och i svenska som andraspråk är anpassade till publiken. 

Det förekommer inte någon skillnad i detta. 

Tabell 6 Översikt över resultaten för värderingsdelen 

 

Sammanfattningsvis finns det inte någon skillnad om de två gruppernas texter är realistiska men det 

finns skillnader hur handling, personer och miljö befinner sig i berättelserna (se tabell 6). Även om 

både handlingen och personer dominerar i de flesta texterna är det vanligare för texterna skrivna av 

eleverna i svenska som andraspråk att alla de tre komponenterna handling, personer och miljö 

befinner sig i balans. Alla utvalda texterna är anpassade till publik så det förekommer inte någon 

skillnad i denna aspekt. 

 

 

 

  

Aspekter Antal 

texter 

Elever i svenska Antal 

texter 

Elever i svenska som 

andraspråk 

Realistisk/Fantasibetonad 6 Realistisk 6 Realistisk 

Balans/Dominering av 

handling, personer, miljö 

3 

 

3 

Handling och personer 

dominerar 

Handling dominerar 

4 

 

2 

Handling och 

personer dominerar 

Balans 

Anpassad till publik 6 Ja 6 Ja 
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5 Diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att analysera samt att beskriva och jämföra kännetecknande drag i 

berättande texter hos årskurs 9 skrivna av elever i svenska och elever i svenska som andraspråk. I 

detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån frågeställningarna om det går att urskilja kännetecknande 

drag i berättande texter mellan första- och andraspråkselever utifrån det nationella provet i svenska 

och svenska som andraspråk i årskurs 9 och vilken slags skillnader kan man se i de utvalda texterna. 

Avslutningsvis tas studiens tillförlitlighet upp och förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Skillnader mellan texter 

Min första frågeställning är vilken slags av skillnader kan man se i berättande texter mellan första- 

och andraspråkselever utifrån det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 

9. De olika aspekter som undersöks är textens handling. personer, miljö, synvinkel, tendens och 

värderingar. 

Resultatet av denna undersökning visar att man kan se vissa skillnader i berättande texter mellan 

elever i svenska och elever svenska i andraspråk. Skillnader framkommer i elevernas sätt att 

använda handling, personer, synvinkel och tendens i sina berättelser och de finns i alla de 

undersökta aspekterna utom i miljödelen. I handlingsdelen förekommer det skillnader i elevernas 

sätt att använda spänning och överraskningar, vändpunkter samt avsluta sina texter mellan de två 

utvalda grupperna. I persondelen förekommer det skillnader om personerna i berättelsen skildras 

sympatiskt eller osympatiskt. I synvinkelsdelen finns det skillnader vilken distans har berättelsen till 

det skildrade, ifall berättelsen är infälld i en ram och ifall hela texten är berättande. I tendensdelen 

finns det skillnader i karakteriseringen av berättelsen, om texterna innehåller någon poäng eller 

sensmoral, om slutsatsen är öppet framställt och i användning av värdeladdade roller. Det 

förekommer även skillnader i användning av värdeladdade roller. I värderingsdelen finns det 

skillnader hur de tre komponenterna handling, personer och miljö befinner sig i. 

Såsom finns det kulturella skillnader i skrivande (Connor 1996:16) finns det även skillnader i 

berättande texter skrivna av eleverna i svenska och svenska i andraspråk. Här kan man dock inte 

vara säker på att de skillnaderna beror på kulturella faktorer utan hellre att visa att det finns 

skillnader. Som tidigare har nämnts finns det även en rad undersökningar som visar att det 
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förekommer även intrakulturella skillnader (Melander 1996:129) i människors sätt att skriva texter. 

Därför kan det vara svårt att avgöra ifall skillnaderna beror på kulturella skillnader eller inte. 

Skillnaderna kan bero på kan vara språkkulturella faktorer, kognitiva–tankemässiga strukturer, 

inlärda texttypmönster samt skrivsamhälleliga faktorer (se kapitel 2, avsnitt 2.1) men de kan även 

bero på skillnaderna i undervisning, individuella skillnader och skillnader i tolkningen av uppgiften. 

Resultatet visar att det finns variation inom grupperna också i de olika aspekterna. Detta tyder på att 

andra faktorer än kulturella skillnader kan ha en betydelse och att skillnaderna i den här 

undersökningen beror inte enbart på kulturella skillnader. 

 

5.2 Kännetecknande drag 

Min andra frågeställning är huruvida det går att urskilja kännetecknande drag i de utvalda texterna. 

De olika aspekter som undersöks är textens handling. personer, miljö, synvinkel, tendens och 

värderingar. 

Resultatet av undersökningen visar att man kan se vissa skillnader i berättande texter mellan elever i 

svenska och elever i svenska som andraspråk. I texterna skrivna av eleverna i svenska är det 

vanligare att de innehåller spänning eller överraskningar och även att de innehåller någon 

vändpunkt. För texterna skrivna av eleverna i svenska är det något vanligare att det finns mer närhet 

till det skildrade än det är för texterna skrivna av eleverna i svenska som andraspråk. I de båda 

grupperna är de flesta texterna både beskrivande och berättande. Dessutom är det vanligare bland 

eleverna i svenska att det förekommer även texter som är enbart berättande. I texterna skrivna av 

eleverna i svenska finns det inte balans mellan de tre komponenterna handling, personer och miljö 

utan det är handlingen och personer som dominerar i texterna. 

Det är vanligare för eleverna i svenska som andraspråk att avsluta sina texter med att ge råd. Även 

om de flesta texterna i båda grupperna skildrar personer sympatiskt är det dock något vanligare för 

eleverna i svenska som andraspråk att också skildra personer både sympatiskt och osympatiskt. I 

texterna skrivna av eleverna i svenska som andraspråk är det också vanligare att det finns distans till 

det skildrade i texterna och att texten är infälld i en ram. Deras texter innehåller även oftare 

dramatiska drag. Det är också vanligare att texterna innehåller någon poäng eller sensmoral och att 

slutsatsen är öppet framställd. Texterna skrivna av eleverna i svenska som andraspråk används det 

även något mer värdeladdade roller. Även om både handlingen och personer dominerar i de flesta 
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texterna finns det även med texter var de alla tre komponenterna handling, personer och miljö 

befinner sig i balans. 

På samma sätt som tanken finns att inom olika språk- och kulturområden finns det olika mönster för 

hur texterna utformas (Melander 1996:127) visar resultatet att det även finns vissa drag som är 

vanligare för texter skrivna av eleverna i svenska än texter skrivna av eleverna i svenska som 

andraspråk och tvärtom. Här kan man dock inte heller vara säker på att vad skillnader beror på utan 

hellre visa att det finns skillnader. Också det att det finns enbart ett litet antal elevtexter inom ramen 

för denna undersökning gör att resultaten inte kan generaliseras. 

Som tidigare nämnts i kapitel två är syftet med utbildningen svenska som andraspråk att eleverna 

ska uppnå en funktionell behärskning av språket på samma nivå som de elever som har svenska som 

modersmål. Med andra ord är målen att en andraspråkselev blir en idealtalare och att alla ska stöpas 

i samma form (Norrby & Håkansson 2007:15–16). Här skulle det vara intressant att fråga ifall det 

går att behålla möjliga kulturella drag med sin skrivande när man lär sig ett nytt språk och vill 

skriva bra texter. Connor också skriver i sin bok att de typiska mallarna för olika kulturer har ansetts 

vara negativa i samband med inlärning av engelska och därför har Kaplan rekommenderat att 

studenter skulle skriva sina texter med en lineär utveckling som är typisk för den engelsktalande 

gruppen. (Connor 1996:15). Även om det handlar här om inlärning av engelskan kan man dock 

fråga om samma mönster händer i inlärning av svenska eller går det att behålla möjliga kulturella 

drag med skrivande.  

 

5.3 Studiens tillförlitlighet 

I denna studie genomfördes en kvalitativ textanalys. Syftet med en textanalys är att söka kunskap 

om den text man arbetar med och hitta de generella principer för hur texter konstrueras och 

struktureras (Nyström 2001:18). Hellspongs modell är en bra modell för att uppfylla dessa krav. 

Syftet med Hellspongs berättelseanalys är att undersöka hur berättelser skildrar ett skeende med 

personer i olika situationer. (Hellspong 2001:171). Jag har valt att använda just denna modell för att 

den anknyter kvalitativa metoder till kvantitativa inslag. Undersökningen går också att upprepas. 

Det är även möjligt att jag skulle kunna ha fått ett annat resultat genom att analysera texterna med 

en annan modell. Man skulle kunna ha använt enbart kvantitativa metoder och undersöka till 

exempel ledfamiljer och textbindningar men enligt tidigare forskning som denna studie bygger på 

har det varit mer intressant att använda just denna modell, för att den tar hänsyn till de olika 
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aspekter som är karakteristiska för berättelser. Man ska dock komma ihåg att det är även möjligt att 

Hellspongs modell för berättelseanalys har formulerats och planerats för svenska texter och 

utelämnar möjligtvis detaljer som kan vara viktiga i andra kulturers berättande texter.   

Med valet av materialet har jag försökt komma så nära som möjligt att undersöka enbart kulturella 

skillnader med skrivande. Därför har jag försökt att välja så homogena grupper som möjligt och 

minskat antalet av andra möjliga faktorer som kan påverka resultatet. För att utesluta möjligheten 

att könet kan påverka resultatet av undersökningen har jag valt att undersöka berättande texter 

skrivna av bara flickor och uteslutits killar helt från undersökningen. För att undvika möjligheten att 

betyget skulle kunna ha någon påverkan på resultatet har jag valt att undersöka enbart texter med 

betyget väl godkänt. Det har även valts att undersöka texter skrivna av årskurs 9 för att få så mogna 

texter som möjligt som fortfarande är berättande. Frågorna riktat till årskurs 9 innehåller uppgifter 

om berättande texter när frågorna riktat till äldre har syftet att få fram mer formella texter i 

nationella provet. Ifall det hade funnits mer tid skulle man kunna dock ha haft bättre möjligheter att 

samla in ett material med berättande texter skrivna av vuxna. Med valet av uppgift har det varit 

viktigt att få texter som innehåller berättande drag. Vilka uppgifter texten anses behöva fullgöra har 

en betydelse för en text att se ut på ett visst sätt. (Melander 1996:129–131). Trots att uppgiften har 

gett elever en stor möjlighet för att skriva texter med en viss frihet har den dock även begränsat 

friheten något. Enligt uppgiften har eleverna skrivit en jag–berättelse vilket har begränsat 

möjligheten för en viss variation av synvinkel. Det är också möjligt att valet av uppgift har påverkat 

elevernas frihet att producera sina berättelser på även något annat sätt och att med någon annan 

uppgift skulle man kunnat få ett resultat som skiljer från detta resultat. Det skulle även ha varit 

intressant att samla in materialet med utgångspunkt i vilken kulturell bakgrund eleverna har. Då 

skulle man även kunnat ha en möjlighet att undersöka vad skillnaderna i undersökningen beror på. 

Detta har jag inte haft möjlighet att göra inom ramen för denna undersökning. De två olika grupper 

som skriver nationella provet är de som är förstaspråkselever i svenska och de som läser svenska 

som andraspråk. Det är dock möjligt att det bland förstaspråkselever förekommer personer med 

något annat modersmål än svenska men som har valt sig att gå på en vanlig skola. Många elever 

med utländsk bakgrund är födda i Sverige men talar inte svenska, utan ett annat språk i hemmet och 

vilket också kan göra att det är svårt att klassificera vilket som är andraspråk och vilket som är 

förstaspråk. (Norrby & Håkansson 2007:17).  

Jag har haft en möjlighet att upprepade gånger gå tillbaka till källmaterialet vilket stärker validiteten 

av undersökningen. På grund den begränsade tid som stått till förfogande för denna undersökning är 

antalet elevtexter dock litet, vilket gör att resultatet inte kan generaliseras alltför mycket. 
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Jag har också velat jämföra just berättande texter. Berättelsen är en viktig språklig 

framställningsform och det är väsentligt att kunna berätta om vårt förhållande till världen och är 

centrala i skönlitteraturen men är även viktiga i bruksprosan. (Hellspong 2001:266). Berättande 

texter möjliggör en viss variation (Nyström 2001:143) vilket kan möjligtvis betyda att elever kan 

använda mer fritt sina egenskaper och producera texter som innehåller mer möjliga kulturella drag.  

 

 

6 Avslutning 

Den redovisande undersökningen är begränsad och därför kan inte några mer långtgående slutsatser 

dras. Enligt mig illustrerar den dock mina huvudpoänger att det förekommer skillnader i olika 

gruppernas sätt att skriva även om det inom ramen för denna undersökning inte går att säga vad 

dessa skillnader beror på. Enligt de skillnader och kännetecknande drag jag har hittat hoppas jag 

dock att det är intressant att studera vidare det som jag har kommit till. 

I denna undersökning är ett resultat att det förekommer vissa skillnader i berättande texter mellan 

eleverna i svenska och svenska som andraspråk. Det skulle vara intressant att fortsätta den här 

undersökningen och utöka antalet av elevtexter för att få se ifall man kan se liknande mönster i en 

större grupp.  

Vidare skulle det vara intressant att studera vad dessa skillnader beror på och om det förekommer 

kulturella drag bakom dem. Då skulle det vara lämpligare att ta hand om informanternas kulturella 

bakgrund och även välja materialet enligt detta.  

Det skulle också vara intressant att studera ifall det går att behålla möjliga kulturella drag när man 

lär sig ett nytt språk och vill producera bra texter. Målet med utbildningen svenska som andraspråk 

är att eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av språket på samma nivå som de elever som 

har svenska som modersmål och med andra ord att alla ska stöpas i samma form (Norrby & 

Håkansson 2007:15–16). Som tidigare nämnts i kapitel 5 skulle det vara intressant att fråga ifall det 

går att behålla möjliga kulturella drag med sin skrivande när man lär sig ett nytt språk. Connor tar 

också upp i sin bok att de typiska mallarna för olika kulturer har ansetts vara negativa i samband 

med inlärning av engelska och därför har Kaplan rekommenderat att studenter skulle skriva sina 

texter med ett mer typiskt sätt för den engelsktalande gruppen att skriva sina texter. (Connor 

1996:15). Även om det här handlar om inlärning av engelskan skulle det vara intressant att 
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undersöka huruvida samma mönster föreligger i inlärning av svenska eller om det går att behålla 

möjliga kulturella drag med skrivandet och samtidigt producera bra texter.  
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Bilaga 1 

Skrivuppgift  

 

1 Ett ljus i mörkret 

Ibland behöver man samla extra kraft och energi, till exempel när man blivit sårad av en nära vän 

eller har förlorat den viktiga matchen. Det kan finnas olika sätt att hitta tillbaka till glädjen och 

styrkan igen.  

     Ett förlag vill ge ut en antologi med ungdomars berättelser om hur de hämtar kraft, vad som är 

deras ”ljus i mörkret”. 

 Skriv ditt bidrag till antologin. Beskriv när du behöver hämta kraft och hur du gör det då livet 

känns motigt. Förklara också varför just detta fungerar så bra för dig. 

 

Rubrik: Ett ljus i mörkret 


