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Sammandrag  

 
För att nå betyget E i ämnet svenska behöver elever i årskurs 9 uppvisa förmågan att använda sig 

av enkla gestaltande beskrivningar. Genom kvalitativ textanalys av tio elevtexter undersöks hur 

eleverna använder sig av just gestaltande beskrivningar. En gestaltande beskrivning innebär den 

strategi eleverna använder sig av för att skapa en visuell bild av texten. Med en tvärvetenskaplig 

ansats fokuserar undersökningen på gestaltande beskrivningar av miljö, deltagande personer och 

synvinkel. Elevtexterna som analyserats är hämtade från det nationella provet i svenska för 

årskurs 9. Uppgiften texterna är hämtade från innebär att eleverna ska skriva en novell med 

inspiration av en specifik bild. Tillsammans med bilden skapar novellerna multimodala texter. 

Analysen av novellerna visar att elevernas noveller skiljer sig markant åt vilket beror på bildens 

möjliga betydelsepotentialer. Elevernas gestaltande beskrivningar speglar variationen av 

betydelsepotentialer.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Som blivande lärare i svenska och bild kommer jag under mitt yrkesverksamma liv kontinuerligt 

bedöma och betygsätta elevers texter och arbeten. Det kommer även komma tillfällen då jag 

behöver reda ut, för mig själv men kanske även för andra, vad som menas med formuleringar i 

läroplan och kursmål. Vid ett flertal gånger har jag fastnat vid och funderat över formuleringen 

gestaltande beskrivningar i läroplanen för svenska. Hur ska jag kunna veta vad det är och hur ska 

jag kunna förklara det för eleverna? 

Enligt den svenska skollagen ska skolan följa och spegla de demokratiska värderingar det 

svenska samhället vilar på. Vidare ska undervisningen utformas i överensstämmelse med 

demokratiska värderingar (Skolverket 2010 paragraf 4 & 5). Elever som har möjlighet att påverka 

sin undervisning bidrar till en skola som är öppen för deltagande och engagemang. Det innebär 

att elever, genom sin möjlighet att påverka, har inflytande och inblick i sin skolgång. Framförallt 

innebär detta att elever har rätt till insyn i vad som betygsätts och hur det betygsätts. Som lärare 

kan man göra detta på olika sätt, bland annat genom att återkommande visa och gå igenom med 

elever och föräldrar vad som står i läroplanens kursmål och vad det innebär.  

I läroplanen för svenska står det att eleverna för att uppnå betyget E ska uppvisa förmågan att 

använda sig av enkla gestaltande beskrivningar (Skolverket 2011:230). Elevernas förmågor, där 

användningen av enkla gestaltande beskrivningar ingår, ska prövas kontinuerligt genom hela 

skoltiden och ligger sedan som grund vid betygsättningen. Men för att en elev ska kunna ha 

inflytande över sin undervisning och kunna utveckla de förmågor som betygsätts krävs det att 

lärare kan förklara formuleringar som gestaltande beskrivningar. Därför handlar den här uppsatsen 

just om det. Vad är en gestaltande beskrivning och hur används gestaltande beskrivningar av 

elever? 

En demokratisk skola innebär också en jämställd skola. Skolan ska genomsyras av en 

pedagogik som är medveten om genus och maktstrukturer. Därför behandlar uppsatsen även 

elevernas gestaltande beskrivningar utifrån ett genusperspektiv.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka skrivstrategier tio elever i årskurs 9 använder sig av för att 

skapa gestaltande beskrivningar när de skriver utifrån en bild. För att besvara syftet ställs följande 

frågor: På vilket sätt använder sig eleverna av gestaltande beskrivningar? Finns det en variation i 

beskrivningarna beroende på elevernas kön? Hur ser i så fall den variationen ut?  

2.1. Metod  

Med inspiration av Hellspongs (2001) berättelseanalys har jag genomfört en kvalitativ textanalys 

på tio elevtexter. Hellspong menar att en berättelseanalys med fördel kan tillämpas på texter för 

att undersöka hur olika skribenter återger samma eller liknande händelser (Hellspong 2001:172). 

För att möta undersökningens syfte ligger textanalysens fokus på texternas skildring av miljö, 

personer samt texternas synvinkel. Då jag ämnar besvara frågan vad eleverna använder för 

gestaltande beskrivningar identifieras dessa beskrivningar. Detta görs genom att ställa frågor som 

vad det finns för gestaltande beskrivningar av miljö, personer och synvinkel i texterna. 

Inledningsvis har jag identifierat de områden i texterna som skildrar detta för att sedan efter 

noggrann och upprepande läsning av samtliga texter markera de textstycken som tydligt speglar 

de olika delområden som uppsatsen behandlar. Detta innebär i de flesta fall att texterna har 

markerats i sin helhet då olika delområden överlappar varandra vilket även syns i uppsatsens 

resultat då samma meningar återkommer i flera underrubriker. Författarna omnämns genom 

uppsatsen som Et1-5 (Elevtjej 1-5) och Ek6-10 (Elevkille 6-10).  

Då syftet med uppsatsen inte handlar om att bedöma texternas kvalité kommer det inte att 

kommenteras. Det finns därför inte kommentarer kring begreppet enkel som förekommer i 

formuleringen av betyget E.  

 

2.1.1. Etiska aspekter 

Vid insamling, bearbetning och förvaring av material har konfidentialitetskravet tillämpats. Det 

innebär att elevernas personuppgifter inledningsvis raderats och texterna har förvarats på en plats 

endast jag har tillgång till. De personuppgifter som sparats är elevernas kön då det är av betydelse 

för undersökningen. Eleverna kommer därför omnämnas som Elevtjej 1-5 respektive Elevkille 6-

10. Genom att säkerställa kravet för konfidentialitet garanteras att den information som finns 

angående uppgiftslämnare lagras, behandlas och presenteras på ett sätt utan att avslöja 
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personernas identitet (Vetenskapsrådet 2002:12). Det innebär även att texterna i sin helhet inte 

kommer att presenteras då texterna kan äventyra elevernas anonymitet.    

2.1.2. Metoddiskussion  

Reliabiliteten fastställs genom att vald metod är tillförlitlig och utan brister (Esaiasson, Giljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2007:70). Vid en kvalitativ textanalys är det svårt att till fullo säkerställa 

reliabiliteten då analysen till stora delar är en subjektiv tolkning av texten. Ytterligare svårigheter i 

att säkerställa reliabiliteten bidrar kravet om konfidentialitet till då texterna inte får återges i sin 

helhet. En återgivning av hela texter skulle innebära djupare inblick i genomförd analys. Vid 

bearbetningen av materialet, genom analys och bearbetning av resultat har undersökningens 

validitet säkerställts genom återkommande återkopplingar mellan analys, resultat och uppsatsens 

syftesformulering. Genom att kontrollera att det som undersöks stämmer med undersökningens 

syfte säkerställs validiteten (Esaiasson m.fl. 2007:67) 

Undersökningen kan inte ses som generaliserbar då uppsatsens omfattning är begränsad. 

Undersökningen ämnar inte visa en allmän trend inom elevers texter utan belyser just det som 

syftet framhåller, en analys av tio elevtexter.  

2.1.3. Material  

Texterna som analyserats är hämtade från Nationella provet i svenska för årskurs 9. Av texterna 

är fem texter skrivna av tjejer och fem av killar. Samtliga texter har tilldelats betyget G. I och med 

den nya läroplanen, lgr 11, har betygskalan ändrats från IG, G, VG och MVG till F till och med 

A. De förmågor som betygsattes för betyget G återfinns nu i betyget E. Eleverna vars texter 

analyserats har skrivit provet med det tidigare betygsystemet dock är formuleringarna av 

förmågorna är likvärdiga för betyget G och E.  

Texterna är del av Nationella provets delprov C där eleverna fått välja en skrivuppgift av fyra 

möjliga. Samtliga uppgifter innebär att eleven ska välja ett ämne att skriva om och använda sig av 

det medföljande texthäftet som inspiration. De texter som här analyserats är samtliga av ämne 

nummer två, där uppgiften går ut på att med inspiration från en bild skriva en novell. Med 

inspiration från bilden ska eleverna i sin novell särskilt använda sig av bildens miljö, de detaljer 

som finns på bilden samt den stämning bilden förmedlar. Texterna som analyserats varierar i 

omfång. Kortast text på 321 ord respektive längst text på 1015 ord är båda skrivna av pojkar. 

Bland flickorna skrev den elev som skrev minst antal ord 396 och den elev som skrev längst skrev 

802 ord.  
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2.1.3.1. Bilden  

Bilden eleverna skriver utifrån är ett fotografi i färg. På fotografiet syns ett höghus med vad som 

ser att vara tio våningar. Fotografiet är taget ur ett grodperspektiv. Höghuset tar upp större delen 

av fotografiets yta och förutom några få trädtoppar som syns nere i fotografiets hörn dominerar 

en mörk himmel bilden. Det lyser ur ett fönster i huset.  

2.1.3.2. Urvalsdiskussion  

Valet av material beror på den ämneskombination, svenska och bild, jag kommer att undervisa i. 

Genom ett ämnesöverskridande arbetssätt kommer jag att ha möjlighet att arbeta med uppgifter 

som engagerar eleverna i båda ämnen samtidigt, likt det Nationella provets deluppgift. Det är 

dock på grund av den möjlighet att visa förmågan gestaltande beskrivningar eleverna får i 

deluppgiften som spelar den avgörande faktorn i val av material. Bilden finns redan där, de behöver 

inte använda sin fantasi till att skapa till exempel miljöer. Det kommer senare bli tydligt att bland 

texterna som analyserats finns det de elever som har skrivit mer fritt utifrån bilden men det är 

viktigt att poängtera att det inte är elevens förmåga att själv hitta på fantasirika noveller som 

deluppgiften i det nationella provet vill uppnå. Det är således inte elevernas förmåga att skriva 

fritt eller fantasifullt som kommer behandlas i den här uppsatsen.  

2.1.4. Avgränsning 

För att undersökningen skulle kunna genomföras har avgränsningar gjorts. Främst handlar det 

om en avgränsning av vad i texten som valts att analyseras, det vill säga vilka gestaltande 

beskrivningar som identifierats och analyserats. Det finns ett flertal gestaltande beskrivningar som 

kunde fått vara med, som exempelvis en närmare analys av möjliga skillnader i hur fler karaktärer 

skildrats genom de gestaltande beskrivningarna. Efter noggrant övervägande gjordes dock en 

avgränsning till gestaltande beskrivning av miljö, person och synvinkel. Avgränsningen gjordes med 

tanke på att flera av de gestaltande beskrivningarna återkommer i flera av kategorierna. Detta 

innebär att ett citat ur en elevtext kan återkomma i flera kategorier. Även en avgränsning i 

presentation av tidigare forskning har gjorts då uppsatsen presenterar en tvärvetenskapligt ansats 

vilket bidrar till att flera olika forskningsområden presenteras i korthet. På grund av det 

begränsade utrymme en c-uppsats har innebär det att endast ett smakprov av forskningsresultat 

här presenteras.  
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2.1.5. Disposition 

I kapitel 3 följer ett avsnitt om bakgrund och tidigare forskning. Den tidigare forskningen 

behandlar både skrivstrategier, elevtexter, multimodala texter och tjejer och killar i skolan. En 

tvärvetenskaplig ansats presenteras och kapitlet avslutas med en begreppsdefinition av gestaltande 

beskrivning. Vidare följer undersökningens resultat som är uppdelat i tre delområden vilka är 

framtagna utifrån de områden kring vilka eleverna har skapat gestaltande beskrivningar. 

Resultatet följs av diskussion som kopplar samman uppsatsens resultat med tidigare forskning. I 

avsnittet för diskussion finns även en återkoppling till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

Flera olika forskningsområden möts här då forskning om både media, språk och genus är av 

betydelse för undersökningen. Därför är det viktigt att synliggöra olika perspektiv och presentera 

olika forskningsområden. Avsnittet börjar med en bakgrund om multimodala texter. Vad en 

multimodal text innebär och vad detta bidrar till redogörs för.  Även undersökningar som 

behandlar skrivstrategier tas upp och vidare behandlas även kopplingar mellan språk, skrivande 

och genus. Avsnittet avslutas med en begreppsdefinition av gestaltande beskrivning.  

3.1. Multimodala texter 

I dagens mediaflöde varvas texter med bilder. Text och bild kompletterar varandra och i vissa fall 

finns bilder med för att förtydliga textens budskap. Det kan handla om bilder till en nyhetsartikel, 

ett debattinlägg, en insändare eller den följetong som brukar finnas under sommarmånaderna i 

dagstidningar. Dessa texter bildar tillsammans med den andra kommunikationsformen, bilden, en 

multimodal text (Björkvall 2009:8). Semiotiska modaliteter, såsom bild och skrift, samverkar för 

att skapa betydelse i multimodala texter, vilket innebär att två eller flera kommunikationsformer 

tillsammans skapar det intryck våra sinnen får av det budskap som upphovsmannen vill förmedla 

(Björkvall 2009:13). Björkvall skriver i sin bok Den visuella texten – multimodal analys i praktiken 

(2009) hur den multimodala analysen tagit inspiration av sociosemiotiken, teorin som 

formulerades av Michael Halliday år 1978. 

 Inom semiotiken talas det om semiotiska tecken vilket innebär en kombination av bokstäver 

som tillsammans bildar ord vilket i sin tur kan ha en eller flera innebörder (Björkvall 2009:14). I 

motsats till detta, eller kanske snarare i förlängning av detta, talar sociosemiotiken istället om 

semiotiska resurser vilket innebär att resurserna inte har statisk betydelse, som semiotiska tecken, 

utan istället har olika betydelsepotentialer.  De semiotiska resurserna innebär alltså att betydelser kan 

skifta och uttryckas i varierande form beroende på situation. Detta grundar sig i att människor 

ingår i olika verksamheter och skapar i dessa olika sorters mening.  Därmed har de semiotiska 

resurserna olika syften beroende på var och när skapandet sker. I det vardagliga språket har 

människan ofta en mängd olika resurser att använda beroende av vilken situation hon befinner 

sig i eller med vem hon kommunicerar (Björkvall 2009:15). Även bilder kan användas som 

semiotiska resurser. Ett fotografi på ett hus kan till exempel visa vilken form huset har och hur 

huset är placerat i förhållande till annat på bilden men beroende på vem som betraktar fotografiet 
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tillskrivs huset olika betydelsepotentialer. Hur semiotiska resurser används är i uppsatsen aktuellt 

då elevtexterna är skrivna med inspiration av en bild.  

3.2. Strategier för skrivande  

Garme (1988a) har genomfört en enkätstudie där elever från årskurserna 7, 9 och årskurs 2 på 

gymnasiet besvarat frågor kring sitt skrivande. En av frågorna som ställdes i enkäten var ”Om du 

skulle skriva en uppsats utifrån en bild – vad skulle du tänka ut/planera innan du satte igång att 

skriva?”. Garme visar att 42,8 % av svaren handlar om att planera handlingen. Av de flickor som 

besvarat enkäten har 45,8 % angett att de planerar handlingen innan de börjar skriva. 37,1 % av 

pojkarna anger det samma.  Att i förväg tänka ut vilka deltagande personer som ska finnas i 

uppsatsen svarar 27,5 % deltagarna att de gör. Av eleverna som går i årskurs 9 anger 34 % att de 

bestämmer vilka personer som ska vara med innan de påbörjar uppsatsen (Garme 1988a:173). 

Bland dessa ser Garme ingen skillnad i svaren från flickor och pojkar.  

18,9 %, har svarat att de gör en formell planering vilket här innebär att i förväg tänka ut början 

och slutet eller om det ska vara en jagberättelse. Till sist urskiljer Garme en grupp svar, 10,2 % av 

svaren, som speglar att det är viktigt att planera miljön (Garme 1988a:174). Undersökningen visar 

även att det mest populära ämnet, med 34 %, att skriva om är vad Garme kallar realistisk fiktion. 

Garme ser en samstämmighet i svaret mellan flickor och pojkar liksom valet för det näst roligaste 

ämnet där 29 % av eleverna svarar att det är roligast att skriva om nämligen människor och 

händelser utan anknytning till den egna verkligheten (Garme 1988a:176).  

Garme utgår, i sin avhandling (1988b), från att det centrala för hur elevers arbete med texter 

går till är hur eleven själv tolkat uppgiften (Garme 1988b:36). Hon menar att den färdiga texten 

bör ha en tydlig koppling till uppgiften och bilden. Dock behöver kopplingen visas i textens 

inledande stycke. Garme menar att det sätt som eleven knyter an till bilden och uppgiften även 

speglar elevens valda skrivstrategi genom hela texten. Därför, menar Garme, att det är av stort 

vikt att undersöka hur eleven håller fast vid strategin och därmed håller kvar anknytningen till 

bilden (Garme 1988b:37). 
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3.3. Språk och genus 

I interaktionen mellan människor skapas genus. West och Zimmerman (1987) myntade begreppet 

doing gender som visar på hur människan i vardagen skapar och återskapar genus, ibland även kallat 

för det sociala könet (jfr Nordenstam 2003:23, Ohlsson 2007:145). Genom språket, en betydande 

del av interaktionen, skapas och återupprättas genus och därmed de strukturer som 

genussystemet speglar. Genussystemet innebär den hierarkiska struktur där mannen är norm. 

Normen återskapas och befästs genom handling och tal. För att upprätthålla genussystemet 

skapas bland annat dikotomi, isärhållande av kvinnligt och manligt respektive isärhållande mellan 

kvinna och man (Hirdman 1988:51). Genom tal och handling reproduceras alltså en 

genusordning där könsrollerna är förutbestämda men möjliga att förändra. Utifrån detta kan 

kopplingar göras med innehållet av följande rubrik: killar och tjejer i skolan. 

3.3.1. Tjejer och killar i skolan  

I rapporten Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker (2010) behandlar Wernersson skillnader 

i skolresultat beroende på elevernas kön och vad dessa skillnader kan bero på. Hon menar bland 

annat att killars skolresultat överlag är sämre än tjejers då själva handlingen att studera har kommit 

att betraktas som något feminint. Genom att då skapa en motpol till studerande kan en 

identifiering av ”killigt” ske. Detta bidrar till att killar inte studerar lika mycket vilket i sin tur leder 

till sämre skolresultat (Wernersson 2010:49–58). Wernersson poängterar dock att det höga 

betyget i sig inte betraktas som något feminint. Ingvar (2010) behandlar liksom Wernersson 

skillnaderna i killars och tjejers skolresultat i rapporten Biologiska faktorer och könsskillnader i 

skolresultat (2010). Som titeln antyder tar Ingvar ett biologiskt perspektiv i analysen av killars och 

tjejers skolresultat till skillnad från Wernersson som anlägger ett mer socialt perspektiv. Ingvar 

menar att skillnaderna i resultaten kan bero på att tjejers språkmognad utvecklas i en snabbare 

takt (Ingvar 2010:23).  

I avhandlingen I en klass för sig (2004) undersöker Ambjörnsson gymnasietjejers 

identitetsskapande i skolmiljö. Genom att studera hur tjejerna agerar inom kompisgruppen 

respektive förhåller sig till andra utanför gruppen ser Ambjörnsson samband mellan tjejernas 

identitetsskapande och strukturerna i gruppen samt i skolans förväntningar av tjejerna.  

Ambjörnsson visar hur tjejerna uppträder på sätt som förväntas av dem samtidigt som hon 

poängterar att tjejerna själva inser detta (Ambjörnsson 2004:66). Genom sitt sätt att tala, agera 
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och förhålla sig till varandra återskapar tjejgrupperna bilden av det givna feminina som gruppen 

står för och förknippas med. Därmed återskapar tjejerna också genus.  

3.3.1.1. Elevtexter 

Eriksson (1997) visar i sin avhandling hur pojkar och flickor i sitt muntliga berättande bygger upp 

en självbild. Han menar att killar berättar mer hjältelika berättelser, som kan vara både äventyrliga 

och olagliga, för att befästa heroiska självideal medan tjejer berättar om missöden på ett ibland 

skämtsamt vis. Eriksson menar att detta innebär att killarna befäster status i gruppen medan 

tjejernas berättelser om motgångar bidrar till att stärka gemenskapen mellan den berättande och 

den som lyssnar (Edlund, Erson, Milles 2007: 112, Eriksson 1997:22). 

Hultman (1990) menar att flickor i gymnasiet skriver långa, korrekt formulerade meningar 

men dock osjälvständigt och att texterna förefaller innehållsmässigt tunna samtidigt som de 

använder sig av talspråk (Hultman 1990:22). Han menar att pojkarna, trots briser i stavning och 

syntax, slutar skolan med en mer stabil grund för att kunna verka inom offentligheten då deras 

skriftspråk ligger närmare det offentliga språket än flickornas (Edlund, Erson & Milles 2007:100).   

Larsson (2012) visar i sin c-uppsats Skrivande utifrån bilder i skola att det finns skillnader mellan 

tjejers och killars texter när de skriver utifrån en bild. Genom en systemisk-funktionell analys 

visar Larsson att killar skriver mer konkret och berättande och att tjejer istället fokuserar på 

känslor och upplevelser (Larsson 2012:29). Larsson menar att tjejer på ett djupare och mer 

beskrivande sätt skriver om hur det som syns på bilden upplevs (Larsson 2012:26).   

3.4. Begreppsdefinition 

Uppsatsens material innefattar texter där elever ska ta inspiration och inbegripa delar av en bild i 

sina noveller. De ska alltså utifrån bilden skapa en text som ger bilden ett sammanhang. Därmed 

blir bilden central i textuppgiften. Sparrman, Torell och Åhrén Snickare (2003) skriver att en bild 

kan vara ett föremål som kommunicerar visuellt, det vill säga ett visuellt kommunicerande ting. 

Men det kan även handla om företeelser i det inre som till exempel minnesbilder. Vidare menar 

Sparrman m.fl. att bilder kan användas i ytterligare bemärkelse då det kan handla om verbala 

uttryck som ger associationer av visuell karaktär (Sparrman m. fl. 2003:8–9). Det är utifrån deras 

definition av bild och visuell gestaltning som jag gör definitionen av begreppet gestaltande 

beskrivning. En gestaltande beskrivning innebär således de strategier som eleverna använder för att 

skapa en visuell karaktär av exempelvis en miljö eller en person. För att tydliggöra detta så har jag 

i utformandet av analysen identifierat de gestaltande beskrivningarna av de element som bilden 
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ger skribenten, nämligen gestaltande beskrivningar av miljö och synvinkel. Till detta har jag lagt 

till gestaltande beskrivning av person. En gestaltande beskrivning kommer således 

fortsättningsvis i uppsatsen innebära de inslag i texten som behandlar aspekter ur bilden, samt 

personer, som är av visuell karaktär. Tillsammans kan de gestaltande beskrivningarna till exempel 

se ut på följande sätt: Trött, ledsen och blöt av regnet såg han äntligen huset. I mörkret såg det så stort ut. I 

exemplet finns gestaltande beskrivningar av miljö (det är mörkt och regnar), synvinkel (huset såg 

så stort ut när han ser upp mot huset) och person (han är trött, ledsen och blöt). 

Det visuella uttrycket kontextualiseras genom att eleverna själva ger ett sammanhang åt bilden 

i och med deras texter. Därmed fokuserar studien även på människan som skapare av 

sammanhanget och meningsskapandet genom de gestaltande beskrivningarna. Med detta knyts 

studier kring elevers skolresultat och språk och kön samman med gestaltande beskrivning.  

3.5. Sammanfattning  

Texterna som analyseras i uppsatsen är så kallade multimodala texter.  Hur läsaren tolkar bilden 

och därmed den multimodala texten beror på bildens semiotiska resurser. En bild kan tolkas på 

varierande sätt på grund av vilka betydelsepotentialer betraktaren tillskriver den. Vid författandet 

av berättelser visar Garme (1987) att elever använder sig av skrivstrategier såsom planering av 

handling och personer innan de börjar skriva. Wernersson (2010) och Ingvar (2010) behandlar 

båda frågan hur det kommer sig att killar har lägre betyg än vad tjejer har i dagens skola. 

Wernersson menar att det är på grund av att killar skapar en antipluggkultur då studier anses vara 

feminint. Till skillnad från Wernersson menar Ingvar att skillnaderna i betyg beror på biologiska 

skillnader då killars språkmognad utvecklas senare än tjejers. Wernersson (2010), Ingvar (2010) 

och Ambjörnsson (2004) behandlar identitetskapande i skolan. Det gör även Eriksson (1997) då 

han visar att killar och tjejer i sitt muntliga berättande bygger upp självbilder och gruppidentitet.   

De inslag i elevtexterna som är av visuell karaktär är de gestaltande beskrivningar som eleverna 

skapar bland annat utifrån en bild.   
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4. Resultat 

Här presensteras analysens resultat utifrån de tidigare nämnda delkategorierna, det vill säga 

gestaltande beskrivning av miljö, personer samt synvinkel. Exempel från elevtexterna är 

markerade som citat och är exakta återgivningar av texterna.  

4.1. Gestaltande beskrivning av miljö 

Identifiering av gestaltande beskrivningar av elevtexterna innebär ett flertal olika aspekter på 

elevtexternas valda miljö. Gemensamt för samtliga texter är att eleverna vid något tillfälle nämnt 

huset på bilden, vilket även var ett krav för att kunna få godkänt på provet. Några av texterna har 

en mer tydlig koppling till bilden än andra och för att underlätta läsningen av detta har jag delat in 

beskrivningarna i olika delkategorier. Av den gestaltande beskrivningen av miljö fokuseras här på 

två delkategorier nämligen tid och plats samt känsla. Delkategorierna från samtliga gestaltande 

beskrivningar knyts samman med varandra då ett exempel ur novellerna kan presenteras i  fler av 

delkategorierna. Tydligast syns detta i exempel från delkategorierna miljö och synvinkel.  

4.1.1. Tid och plats 

Var eleverna har valt att placera textens handling, i tid och rum, varierar. Eleverna använder sig 

av skrivstrategier för att genom skrift skapa och förmedla en visuell bild av den omkringliggande 

miljön. En elev har koncentrat sin novell till en plats och en tidpunkt. Andra elever har skrivit 

noveller där handlingen både byter plats och sträcker sig kronologiskt över både dagar, dygn och 

år. Förutom en elev har alla elever skrivit vilken tid på dygnet handlingen börjar och att inleda 

novellen med en tidsangivelse är ett återkommande drag som eleverna använder sig av. Exempel 

på detta är ”Det började bli mörkt ute, kl var 18.00.” (Ek6), ”Så sitter jag här och kollar upp på 

ett höghus i en förort för stockholm. Klockan är 04.00 på morgonen, och solen ska snart gå 

upp.” (Ek7) och ”Klockan är 23.30, om en kvart skall jag skicka ett sms till Sara, tänkte Emma, 

där hon låg i sin säng.” (Et5). Flera av eleverna skriver samman tid och plats, något som till 

exempel Et5 och Ek7 visar i sina inledande meningar. För att förmedla en gestaltande 

beskrivning av miljön använder sig eleverna av en tidsangivelse för att visa vilket ljus och vilken 

känslostämning läsaren kan förvänta sig av den miljö eleverna beskriver. I flera av texterna 

upprepas en mening eller innebörden av en mening vid ett par tillfällen. Upprepning av en 
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mening i texten kan visa att eleven i förväg har tänkt ut ett stilistiskt grepp för att förmedla en 

kronologisk följd. Ett exempel på detta finns i texten av Et2: 

Jag sitter i mitt rum med lampan tänd. Mamma, pappa och lillebror ligger alla tre och 

snarkar i rummet bredvid.(…) Nu är klockan tolv på natten och jag sitter i mitt rum med 

lampan tänd. Jag hör mamma, pappa och lillebror snarka i rummet bredvid. 

4.1.2. Känsla 

Ytterligare en gestaltande beskrivning av miljön kan uppnås genom att skildra känslan som den 

omkringliggande miljön skapar. De exempel som här lyfts fram visar hur eleverna genom att 

tillskriva miljön vissa egenskaper bidrar till en gestaltande beskrivning och därmed skapas en 

visuell bild. Genom att beskriva hur miljön upplevs så skapar eleverna en bild av visuell karaktär 

och en medföljande känsla som läsaren kan ta till sig. Exempel på egenskaper som eleverna 

tillskriver den omkringliggande miljön är tyst, stillsam, livlig och läskig. Et2 skriver till exempel  

”Klockan är nu fyra på natten och jag har aldrig varit med om en sådan tystnad .”.  Et3 poängterar 

och tydliggör nattens tillstånd genom att skriva ”Så jag tänder lamporna i huset i den mörka 

natten.”. Et4 skriver om hur natten kan upplevas när man befinner sig mitt i den. Genom den 

gestaltande beskrivningen av natten och miljön skriver hon på ett sätt som gör att läsaren kan 

känna igen sig ”Även om det var en klar natt så var det så mörkt inne i skogen där Fia stod att 

hon inte kunde se några detaljer. Men hon kunde urskilja att inne bland buskarna satt någon.” 

Hon använder i citatet sig av motsatsförhållanden för att tydligt redogöra för kontrasten mellan 

natt och skog, natten är klar och skogen mörk. En kontrast skapas även i ordföljden ”klar natt” 

vilket bidrar till att miljön blir av visuell karaktär. Liksom Et4 använder sig Et5 av motsatser för 

att visa känslan av miljön; ”Våren hade kommit så det var fortfarande mörkt ute, men så farligt 

kallt var det inte”.  

Ek6 skapar i sin novell en gestaltande beskrivning av huset som en trygg och fri plats. I 

novellen sitter två killar uppe på ett tak och njuter av tryggheten och lugnet i kontrast till 

stämningen nere på marken där ”det va liv.”. Känslan blir än mer gestaltad när han skriver att 

killarna ”var fria som fåglar”. Även Ek7 uttrycker ett lugn i den miljö berättarjaget befinner sig 

”Jag måste säga att det var mycket skönt och stillsamt att bara sitta här, och ta det lugnt.”. Av 

novellerna skrivna av killar är det Ek8 som gestaltar känslan av miljön på ett mer otäckt sätt när 

han skriver ”Vädret i natt är kallt och nästan obehagligt skrämande.”.  
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4.2. Gestaltande beskrivning av personer 

Av de tio elevtexterna är det fem som är skrivna ur förstapersons perspektiv vilket 

fortsättningsvis kommer att omnämnas som berättarjag. Av de texterna är tre skrivna av tjejer 

och två av killar. Resterande fem noveller är skrivna utifrån ett tredjepersonsperspektiv där 

eleverna själva antar en roll som en allvetande författare. Av dessa noveller är tre skrivna av killar 

och två av tjejer. Hur många personer som förekommer i novellerna varierar från en person till 

fyra personer. I texterna skrivna av både tjejer och killar finns det exempel på både en person och 

fyra personer. Här följer nu en redogörelse för hur eleverna skapar en visuell bild av personerna 

genom gestaltande beskrivningar.  

4.2.1. Förstaperson  

Et1:s novell är uppbyggd genom att ett berättarjag berättar om sin bästa vän.  Berättarjaget är 

hjälplöst och tvingas se på när dennes bästa vän mår dåligt: 

 Jag kunde inte göra nånting mer än att se på. (…) Jag var rädd men hur kunde jag stoppa 

henne?  

Samtidigt som berättarjaget beskrivs som hjälplös speglar även Et1 berättarjaget som den enda 

som kan hjälpa vännen och att vänskapen mellan dem är större än något annat. Gestaltningen av 

berättarjaget i Et1:s novell skildrar en tonårings funderingar och dilemman. Den gestaltande 

beskrivningen skapar en bild av det ansvar berättarjaget som tonåring känner för sin vän. Även 

Et2 skriver i sin novell om tonårslivet om än inte lika allvarsamt som Et1. Et2 framställer 

berättarjaget i novellen som en vad många skulle kalla för en typisk tonåring genom att uttrycka 

berättarjagets morgontrötthet och tydliga irritation gentemot sin oförstående pappa och 

högljudda lillebror. Hon skriver: 

Tio minuter senare kommer pappa in i mitt rum och frågar om jag ska ha min varma 

choklad och macka, men då rinner det över och jag börjar skrika och gorma om att han 

inte kan väcka mig så tidigt på en lördagsmorgon. 

Et3 gestaltar berättarjaget genom att beskriva de handlingar som berättarjaget gör när jaget 

vaknar mitt i natten. 

Vad ska man göra nu? Jag satt i trettio minuter på en skön mjuk stol som jag fick av min 

mormor, och nästan slockna. Tills jag kom på att det är nog bäst att byta stol så att jag 

inte somnar. Jag går långsamt och trött till min nya stol, som jag köppte på Ikea för ett tag 
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sen. Det gjorde så ont i röven att jag börja kolla runt i lägenheten för att kunna göra 

något annat, än att sitta på en Ikea stol hela natten lång. 

Berättarjaget vaknar av en mardröm och novellen handlar således om hur jaget försöker hålla sig 

vaken under natten. Jaget börjar med att baka en kaka men upptäcker att det saknas ett antal 

viktiga ingredienser hemma. Genom att berätta om jagets påbörjade handlingar som avbryts gång 

på gång, att baka en kaka och sitta på en stol, framställer Et3 berättarjaget på ett skämtsamt sätt. 

Et3 inleder novellen med upplevelsen av en mardröm och skämtar sedan om berättarjagets 

bristande förmåga att baka. Att berättarjaget från början inte vet vad som kommer att hända 

under natten och därför undersöker olika möjligheter till aktiviteter är något som även Ek7 lyfter 

fram i sin novell:  

Jag vet inte riktigt varför jag gick hit men jag hade svårt att sova och konstigt nog så 

känns det helt rätt att bara sitta här och kolla upp på höghuset. 

Berättarjaget i den här novellen beskriver de olika aktiviteter som berättarjaget ser utspelas i ett 

hus en tidig morgon. Genom berättarjagets tankar skapar Ek7 en gestaltande beskrivning av 

berättarjaget då han beskriver de dilemman berättarjaget står inför:  

Hur ska jag orka med jobbet? Jag tänkte att jag får ta och hålla ut, jag har faktiskt lovat att 

ta skiftet. 

Av de elever som i sin novell använder sig av ett berättarjag är det endast Ek8 som ger 

berättarjaget ett kön: 

Plötsligt vibbrerar det i fickan, det var Jonas. 

-tjenare grabben 

-Hej Jonas 

Till skillnad från Ek7 skapar Ek8 en gestaltande beskrivning av berättarjaget, grabben, genom att 

använda sig av repliker. Genom användandet av adjektiv skildrar Ek8 av hur berättarjaget känner 

sig. Gestaltningen av blir av visuell karaktär samtidig som den bidrar till ett igenkännande: 

Jag tvekar någon sekund innan jag ringer på dörren. Dörren öppnas och Jonas huvud 

sticker ut. 

-Tjena tjena! Säger han 

-Hej! Säger jag blygt 

-Kom in med dig nu. 
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Jag går in och Jonas stänger dörren och går in i tv-rummet och bort till fönstret. 

-Du Jonas? Säger jag tyst 

-Mhm, vad är det? 

-Hur kunde du veta att jag kom? 

4.2.2. Tredjeperson  

Den andra hälften av eleverna har skrivit sina texter utifrån tredjeperson. Samtliga är uppbyggda 

som den klassiska spänningsromanen innehållande intrig, upptrappning och upplösning. I Et5:s 

novell är det Emma som tillsammans med Sara undersöker en kyrkogård vid midnatt. De är 

rädda men samtidigt beslutsamma att få veta om kyrkogården är som kyrkogårdar i skräckfilmer.  

- Tyst, skrik inte, de vaknar troligen fortare om du skriker och har dig! blinkade Sara 

för att lugna Emma trots att hon själv nästan inte kunde behärska sig. 

Med meningen ovan skapar Et5 en gestaltande beskrivning av Sara och Emma där de står på 

kyrkogården. Man kan se dem framför sig, nästan som en scen ur en film. Et5:s novell fortsätter 

sedan med att tjejerna springer ut ur kyrkogården jagande av en zombie. Även Ek6:s och Ek10:s 

karaktärer jagas i novellen. Men i de fallen är det inte av en zombie utan av en manlig mattelärare 

respektive en okänd man. Eleverna beskriver respektive bifigurers, zombiens, mattelärares och 

okända mannens handlingar och sinnesstillestånd i liknande termer ”Med ett högt skrik” (Et5), 

”Oj, vad han skrek” (Ek6) och ”De hörde hur en man skrek på dem”(Ek10).  I Ek6:s novell jagas 

två killar av sin mattelärare efter de kastat ägg på huset han bor i. Äggkastningen beskrivs som en 

återkommande syssla för killarna, Erik och Klas, som beskrivs som busiga och snabba  

Han väntade på att Klas skulle komma de skulle nämligen ut och busa, kasta ägg, 

busplinga och krossa rutor t.ex. det var något de tyckte var fruktansvärt roligt, det var 

liksom spännande, roligt och panikartat på samma gång. 

Citatet ovan ger läsaren en beskrivning av hur killarna är, busiga och spännings- och 

adrenalinsökande. Tillsammans med följande mening skapas tydlig gestaltande beskrivning av 

killarna  

Klas var en liten kille men väldigt snabb på fötterna. Erik var lite större men inte alla lika 

snabb men de hade aldrig blivit tagna när de varit ute och busat. 
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Ek9:s och Et4:s noveller skiljer sig något från de andra novellerna i den här delkategorin. I Et4:s 

novell finns det två karaktärer som i novellen berättar två olika historier. Genom att skriva 

samman berättelserna skapar Et4 möjlighet att beskriva personerna på ett djupare sätt då hon 

fokuserar på en berättelse i taget.  

Vem är du och vad vill du mig? Frågar Fia uppskrämt. 

-Varför tittar du alltid upp mot det huset om kvällarna? Frågar den okända tillbaka. 

Det var en tjej, antagligen yngre än Fia själv. 

-Min far bor där. Har du spionerat på mig? Frågar Fia sorgset. 

-Jag sitter alltid här den här tiden och kollar på dig men idag var du här en längre stund så 

mina ben somnade så jag var tvungen att röra mig. Svarade flickan lite övergivet. 

Et4 inleder novellen med att fokusera på Fias historia. Fia, som precis som citatet ovan visar, 

gestaltas som sorgsen och rädd. Sedan ändrar Et4 novellens riktning och låter istället den okända 

flickan träda fram och ta en större roll i novellens händelseförlopp. Den okända flickan 

presenterar sig och berättar sin livshistoria för Fia. Hon berättar att hon efter sina föräldrars död 

adopterades av en ond man som höll henne fången. Hon lyckades fly och bor nu i en koja i 

skogen. Fia tröstar flickan under tiden hon berättar. Et4 skildrar i novellen funderingar av två 

flickor vars livsöden verkar vara helt skilda förutom att de saknar närvaro från en eller båda 

föräldrar. Genom novellen ägnar sig Et4 förhållandevis mycket åt att skapa en gestaltande 

beskrivning av båda flickorna. Hon gör det genom att skriva långa sekvenser där repliker 

dominerar. Ett exempel är citatet ovan. Med repliker kan Et4 skildra både flickornas och 

bifigurens, den onda mannen, handlingar som i sig bidrar till den gestaltande beskrivningen av 

personerna.  

Liksom Et4 skiljer sig Ek9:s novell från de andra novellerna som är skrivna ur ett 

tredjepersonsperspektiv. Ek9 skapar nämligen olika gestaltande beskrivningar av huvudkaraktären 

Jakob. Till en början presenteras Jakob genom att Ek9 skildrar denne fotbollskilles vardag.  

Jakob är alltid seg i början på morgonträningarna med gymnasiet. Men efter en rejäl 

uppvärmning är Jakobs snabba fötter igång. Han är väldigt snabb i fötterna och det är 

därför han kom in på skolan. Det enda Jakob saknar är storleken. Han är 1.69 lång och 

väger 62 kg. idag var det bollteknik. Det älskar Jakob.  

Som jag skrivit tidigare sträcker sig flera av novellernas handling över en längre tidsperiod. Ek9:s 

novell är en av dessa. Citatet ovan är taget ur novellens början där Jakob presenteras med vikt 

och längd men även med information kring vad han älskar och hur han är på morgonen. Ek9 
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skapar precis som Et5 en visuell bild av karaktären på ett sätt som kan liknas vid en scen ur en 

film. Ek9 skapar därmed en visuell gestaltning av Jakob. Den gestaltande beskrivningen av Jakob 

blir under novellen allt mer komplex. En bit in i novellen introducerar Ek9 en intrig där Jakob 

blir målet för en svartsjuk fotbollstränare som försöker skrämma Jakob att komma tillbaka till sin 

tidigare fotbollsklubb. Ek9 går från att beskriva den typiska idrottskillen till en person som 

känner sig utsatt och rädd 

 Jakob blir livrädd och drar för fönstret och går och lägger sig. Han kan knappt somna. 

Han ligger och tänker på mannen som stod där. 

4.2.3. Skillnader mellan förstaperson och tredjeperson  

Hur realistisk novellen framstår att vara är den största skillnaden i hur den gestaltande 

beskrivningen av person ser ut beroende på om eleverna använt sig av ett berättarjag eller skriver 

novellen ur ett tredjepersonsperspektiv. I användningen av ett berättarjag skriver eleverna om 

händelser och upplevelse som skulle kunna vara självupplevda. De elever som skriver utifrån ett 

tredjepersonsperspektiv tar ut svängarna mer i beskrivningen av novellens karaktärer och 

novellens handling vilket exempelvis Et5 visar när hon låter sina huvudkaraktärer bli jagade 

genom kyrkogården av en zombie. Tredjepersonsperspektivet är också det perspektiv där 

samtliga elever skapar en beskrivande gestaltning genom att uttryckligen bestämma kön på 

karaktärerna. Samtidigt som de elever som använder sig av ett berättarjag skriver om mer 

realistiska händelser så tillskrivs berättarjaget inget kön, förutom Ek7 som i ett replikskifte 

gestaltar berättarjagets kön genom ett ”grabben”.  

En annan skillnad är att det finns ett tydligt mönster i vilka som figurerar i novellerna 

beroende på vilket kön författaren har. I novellerna med tredjepersonsperspektiv skrivna av tjejer 

är det tjejer som har huvudrollen och män, som inte alls framställs som sympatiska, har birollen. I 

de fall novellerna skrivna ur ett förstapersonsperspektiv har biroller gestaltas de som irriterande 

eller onda män. Novellerna skrivna av killar har killar och män i samtliga roller. Även i dessa 

noveller gestaltas den manliga birollen på ett osympatiskt sätt.  

4.3. Gestaltande beskrivning av synvinkel 

Att ägna en del av resultatet och analysen åt gestaltande beskrivning av synvinkel kan kanske 

verka märkligt. Dock handlar det om frågan om hur huset på bilden gestaltas. Fotografiet är som 

tidigare nämnt taget ur ett grodperspektiv, vilket innebär att fotografen som tagit bilden såg upp 

mot huset när kortet togs. Hur eleverna väljer att gestalta detta, om de i novellen gestaltar huset 
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genom samma perspektiv som fotografen eller ej, blir därför intressant. Detta hör även ihop med 

hur eleverna framställt personerna och miljön i novellen.  

4.3.1. Från utsidan 

Sju av tio elever gestaltar huset utifrån och nerifrån i enlighet med fotografiets perspektiv.  Et4:s 

novell utspelas under hela novellen utomhus. Dock berättar en av karaktärerna sin livshistoria 

och i och med det skildras även ett liv inomhus. Tillsammans står de två flickorna utanför 

höghuset och betraktar det samtidigt som den okända flickan berättar om sitt liv.  

Et5 behandlar synvinkeln endast i slutet av sin novell. Flickorna i novellen springer ut ur 

kyrkogården och fortsätter springande ner till staden. Där börjar de promenera och går förbi 

huset på bilden. Et5 och Et4 ägnar ungefär lika mycket tid och plats till att sätta huset i 

kombination med novellens handling. Skillnaden är att Et4 presenterar karaktärernas placering i 

förhållande till huset i novellens inledande mening ” Fia står och tittar upp mot det upplysta 

rummet i höghuset där Kalle bor.” medan Et5 nämner huset först i novellens avslutande stycke: 

Båda kollade upp på huset samtidigt. Ifrån deras synvinkel nerifrån så var det säkert 40 
meter högt. Det fanns många lägenheter med balkonger till varje läggenhet. Alla fönster 
var kolsvarta förutom tre.   

I Ek10:s novell gestaltas miljön utomhus som trygg. Novellen tar sin början med att två killar 

blickar upp mot huset medvetna om en möjlig fara där inne. Novellen avslutas sedan med att en 

av killarna gömmer sig i buskarna, i tryggheten, utanför huset och återigen blickar upp mot huset 

där kompisen nu hålls tillfångatagen. Ek10:s och Ek7:s noveller är de texter där atmosfären 

utomhus inte upplevs som obehaglig eller läskig. Tvärt om. Karaktärerna i novellerna tittar upp 

mot huset och eleverna beskriver det som finns inne i huset som okänt och därför skrämmande. 

Et1:s synvinkel är liksom Ek10:s och Ek7:s utifrån men skillnaden är att berättarjaget vet vad som 

ägde rum inne i huset. Enligt berättarjaget är huset en ond plats då det är arenan för psykisk och 

fysik misshandel. Et1:s synvinkel är tydligt betraktande vilket gestaltas genom följande mening 

angående att berättarjaget inte kan påverka kompisens öde ” Jag kunde inte göra nånting mer än 

att se på.”.  
Flera av dessa exempel visar på ett perspektiv där elevernas karaktärer inte är delaktiga i husets 

miljö. Karaktärerna antar ett betraktande perspektiv när de ser upp mot huset. Motsatsen till det 

betraktande perspektivet kommer nu att kallas för ett deltagarperspektiv.  

4.3.2. Från insidan  

Et2 tar i sin novell ett tydligt deltagarperspektiv. Berättarjaget lever i huset och novellen speglar 

det liv som finns i husets vardag vilket berättarjaget är en del av. Liksom Et2 tar Et3 i sin novell 
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ett deltagarperspektiv. Et3 väljer att gestalta vardagliga och välkända sysslor vilket skapar en 

gestaltande beskrivning av den familjära och trygga lägenheten. I novellerna känns huset som en 

trygg plats trots att Et2:s berättarjag har en irriterande pappa och en lillebror som stör. Till 

skillnad från Et2 och Et3 så är huset i Ek9:s novell inte bara en säker och skyddad plats. Ek9 tar 

även han ett deltagarperspektiv i novellen. Huset är både en trygg plats för Jakob och en plats 

under hot: 

Jakob blir livrädd och drar för fönstret och går och lägger sig. Han kan knappt somna. 

Han ligger och tänker på mannen som stod där. Han somnar efter två timmars tänkande.  

I Ek9:s novell är huset arenan för handlingens utveckling. Huset gestaltas till en början som en 

trygg plats som sedan blir hotfull. Genom sättet han beskriver stämningen i huset och de känslor 

och tankar Jakob har skapar Ek9 en gestaltande beskrivning av inte bara Jakob och huset utan 

även en gestaltande beskrivning av den synvinkel Ek9 väljer att ta. 

4.4. Sammanfattning av resultat  

Resultatet är uppdelat i gestaltande beskrivning av miljö, gestaltande beskrivning av person samt 

gestaltande beskrivning av synvinkel. Delkategorierna visar hur eleverna använder sig av 

gestaltande beskrivningar för att på ett illustrativt och visuellt sätt förmedla känslor, egenskaper 

och omgivning. Genom att i sina inledande meningar skriva ut var de deltagande personerna 

befinner sig samt vilken tid på dygnet det är skapar exempelvis eleverna gestaltande beskrivningar 

av omgivningen. Eleverna förmedlar även miljöns känsla genom gestaltande beskrivningar.  

Novellerna är skrivna utifrån antingen förstapersonsperspektiv eller tredjepersonsperspektiv. 

De noveller som innehåller förstaperson, i uppsatsen kallat berättarjaget, är mer 

verklighetstrogna. En tydlig skillnad finns i de gestaltande beskrivningarna av personer då de 

deltagande personerna i novellerna skrivna av killar är killar och/eller män. I novellerna med ett 

tredjepersonsperspektiv skrivna av tjejer är tjejer huvudkaraktärer och bifiguren, som alltid är en 

man, framställs på ett osympatiskt vis.  

Hur eleverna skapar gestaltande beskrivningar av synvinkel beror på huruvida eleverna tar ett 

deltagande- respektive betraktande perspektiv.  
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5. Diskussion 

Resultatet diskuteras här i förhållande till tidigare forskning. Avsnittet avslutas med att återknyta 

till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

5.1. Strategier för skrivande  

Garme (1988a) visar att 42,8 % av tillfrågade elever från årskurserna 7, 9 och årskurs 2 på 

gymnasiet inledningsvis börjar med att planera textens handling. Uppsatsens resultat visar att flera 

av eleverna i novellernas inledande meningar presenterar både tid, plats och deltagande personer 

vilket visar att de planerat var handlingen ska äga rum. Resultatet som presenterats här visar även 

att flera av eleverna ändrar riktning på handlingen efter ungefär halva novellen. Även det kan 

kopplas samman med Garmes resultat då hon visar att endast 18,9 % av eleverna gör en formell 

planering innan de börjar skriva (Garme 1988a:173–174).  De elever som ändrar handlingens 

riktning har förmodligen inte gjort en formell planering. Och om de gjort det innan de började 

skriva har de troligtvis frångått planeringen under skrivandets gång.  

I avsnitt 4.3. speglas även elevernas valda skrivstrategi. Inte minst syns detta i Et5:s novell där 

bilden eleverna skulle hämta inspiration från först nämns i novellens avslutande meningar. Et5 

inleder novellen med att presentera tid och deltagande personer vilket mynnar ut i novellens 

handling. Strukturen av novellen tyder på att Et5 inledningsvis har planerat novellens handling i 

stora drag men det är först genom de avslutande meningarna som Et5 skapar ett betraktande 

perspektiv då husets fasad beskrivs. Et5:s inledande skrivstrategi, planeringen av handlingen, 

innebär att hon i slutet av novellen tvingas till att gestalta huset genom ett betraktande perspektiv 

för att uppfylla de krav som fanns för att få godkänt på provet. Eleverna skulle använda sig av 

bilden miljö i novellen.  

Hur eleverna väljer att gestalta bilden kan vara en från början vald skrivstrategi. Tillfällen där 

eleverna hastigt ändrar riktning på novellernas handling, som exempelvis Ek9:s novell om 

fotbollskillen, kan tyda på att skrivstrategin har brister. Ek7 och Et3 inleder sina noveller med att 

presentera person, plats och synvinkel. Därav kan slutsatsen dras att de innan skrivandet inleddes 

hade planerat vilka personer som skulle medverka och var de skulle vara. Sedan fortgår 

novellerna med att handling på handling räknas upp. Ett tydligt exempel på detta är när 

berättarjaget i Et3:s novell ska baka en kaka, sedan sitta på en stol och sedan på en annan. Ek7 

och Et3 använder sig av en strategi i skrivandet som innebär att skrivandet planeras delvis och 

novellernas handling planeras efterhand. Att handlingen ändras vid återkommande tillfällen i både 
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Ek7:s och Et3:s noveller tyder på att de använder sig av en skrivstrategi som kan beskrivas som 

spontan och som även drivs av de gestaltande beskrivningarna. I sin avhandling påpekar Garme 

(1988b) vikten av att det finns en tydlig koppling till bilden i elevens inledande stycken och att det 

är av betydelse hur anknytningen till bilden ser ut för att eleven sedan ska kunna hålla fast vid 

vald skrivstrategi (Garme 1988b:36–37). När Et2 i sin novell, se avsnitt 4.1.1., upprepar en 

inledande mening senare i novellen visas just detta. Hon uttrycker genom de gestaltande 

beskrivningarna den kronologiska följd som hör samman med vald skrivstrategi.  

5.2. Tolkning av multimodala texter 

Uppgiften eleverna skriver, nationella provets deluppgift, går ut på att med inspiration utifrån en 

bild skriva en novell. Eleverna skapar då en multimodal text där elevernas tolkning av bilden 

spelar avgörande roll i hur novellerna kommer att utformas. Genom de gestaltande 

beskrivningarna förmedlar eleverna en visuell bild av texten som läsaren genom egna upplevelser 

och erfarenheter gör betydelsefull. Den visuella bilden av texten, som skapas genom de 

gestaltande beskrivningarna, varierar beroende av vilka betydelsepotentialer eleven själv ser i de 

semiotiska resurserna. Även vilka betydelsepotentialer läsaren av novellerna tillskriver de 

semiotiska resurserna är av betydelse. Detta innebär att liksom läsare av novellerna upplever 

elevernas gestaltande beskrivningar på ett varierande sätt tolkar eleverna bilden i uppgiften på 

olika sätt, vilket i sin tur leder till novellernas olika natur. Detta synliggörs bland annat i avsnitt 

4.3. där det redogörs för hur eleverna genom gestaltande beskrivningar tar ett betraktande 

perspektiv eller ett deltagarperspektiv.  

Inom sociosemiotiken förklaras detta med att semiotiska resurser har olika 

betydelsepotentialer (Björkvall 2009:15). Min tolkning av elevernas texter bygger mycket på detta 

då jag tolkar både bilden från uppgiften och elevernas noveller och behöver vara medveten om 

detta genom analys och bearbetning av materialet. Vid läsning av elevernas noveller och deras 

gestaltande beskrivningar förmedlas nya alternativa betydelsepotentialer vilket påverkar min 

tolkning av till exempel miljö och synvinkel. Elevernas gestaltning av samma bild bidrar till en 

mängd olika handlingar, föremål och personer kopplade till miljön som upplevs på olika sätt. På 

så vis kan eleverna med utgångspunkt ur samma bild skapa gestaltande beskrivningar av till 

exempel en trygg miljö och en läskig miljö.  
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5.3. Språk och genus 

Urvalet till uppsatsen gjordes genom att endast analysera texter som fått betyget G. I uppsatsens 

resultatdel har jag inte kommenterat texternas kvalitet och inte heller bedömt texterna som bättre 

eller sämre då det inte är relevant för min undersökning. Dock är det på sin plats att diskutera de 

rapporter av Ingvar (2010) och Wernersson (2010) som handlar just om elevers skolresultat. 

Rapporterna återges i avsnitt 3.3.1. Tjejer och killar i skolan för att lyfta fram en del av 

verkligheten i dagens skola. Då det novellerna har gemensamt är deras betyg är det av intresse att 

se närmare på om det finns en koppling mellan Ingvars (2010) och Wernerssons (2010) resultat 

och det resultat som den här uppsatsen presenterar. Vidare är det också av intresse att jämföra 

resultatet med Larssons (2012).  Som jag presenterade i avsnitt 4.2.3 Skillnader mellan 

berättarjaget och tredjeperson är flertalet av novellerna skrivna av tjejer verklighetstrogna. 

Killarnas, å andra sidan, är mer actionfyllda och orealistiska. Detta kan jämföras med Eriksson 

(1997) som menar att killar berättar äventyrliga historier, som även kan vara olagliga, för att bygga 

upp en heroisk självbild (Eriksson 1997:22). Wernersson (2010) menar att killar i skolan, genom 

sin attityd och därmed även val av uppgift och sitt skrivande, skapar en motsats till det som anses 

feminint. Att elevernas handlingar skiljer sig åt beroende av författarens kön tyder på att eleverna 

skriver handlingar av motsatt natur. Vidare visar resultatet att samtliga tjejer ålderskategoriserar 

novellens personer. Att tjejernas noveller upplevs mer verklighetstrogna, med vissa undantag, kan 

bero på att samtliga tjejer skriver om ungdomar i sin egen ålder och tyder på att handlingen i 

novellerna skulle kunna bygga på händelser de själva upplevt. Ålder på killarnas personer är 

däremot svårare att identifiera vilket även det kan tyda på ett motsatsförhållande mellan det som 

ses som feminint, exempelvis unga tjejer, och det maskulina, obestämbar ålder. Larsson visar i sin 

undersökning att tjejer i årskurs 9 i sina texter fokuserar på känslor och upplevelser medan killar 

antar en mer berättande och konkret skrivstil (Larsson 2012:26–29). Detta kan jag inte bekräfta i 

mitt resultat då själva upplevelsen, känslan, används återkommande som gestaltande beskrivning 

av samtliga elever. Ett exempel på detta är följande mening ”Jag måste säga att det var mycket 

skönt och stillsamt att bara sitta här, och ta det lugnt.”(Ek7).  

Då Wernersson (2010) menar att killar i skolan skapar ett motsatsförhållande till det feminina 

handlar det i längden om att hålla isär maskulint och feminint, manligt och kvinnligt. Det skapas 

en dikotomi (Hirdman 1988:51). I novellerna som analyserats finns det ett tydligt isärhållande 

mellan killar och tjejer och även mellan det som traditionellt ansetts vara maskulint respektive 

feminint. Novellerna skrivna av tjejer, med ett undantag, handlar till exempel om vardagliga 

händelser nära hemmet. Isärhållandet av kön syns extra tydligt i novellerna med 

tredjepersonsperspektiv där personernas kön skrivs ut. Av de egenskaper som karaktärerna har i 
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novellerna skrivna av killar lyfts egenskaper fram som ofta tillskrivits den traditionella manliga 

könsrollen. I noveller skrivna med ett berättarjag skrivs kön ut i endast en av novellerna vilket 

innebär att en möjlighet ges att bilda en egen uppfattning om personen. Fokus och tolkning av 

personen ligger därmed på personens egenskaper och inte på könets egenskaper. En jämförelse 

kan göras mellan två noveller skrivna ur ett tredjepersonsperspektiv, avsnitt 4.2.2., där författaren 

fungerar som en allvetande röst. I Et5:s novell jagar en zombie två tjejer och i Ek6:s novell jagar 

matteläraren två killar. Novellerna ger uttryck åt återskapandet av genus då personerna tillskrivs 

olika egenskaper beroende av personernas kön. I båda novellerna är det huvudkaraktärerna som 

söker upp spänning, dock skapar eleverna gestaltande beskrivningar av personerna utifrån 

föreställningar om könsrollen. Killarna beskrivs som busiga och adrenalinsökande medan tjejerna 

vid återkommande tillfällen beskrivs som rädda och fega. Den gestaltande beskrivningen av 

tjejerna kan jämföras med Ambjörnssons (2004) undersökning av gymnasietjejers 

identitetsskapande i skolan. Ambjörnsson menar att tjejerna är medvetna om att de framställer sig 

på det vis som förväntas av dem (Ambjörnsson 2004:66). Et5:s handling är till stor del olik de 

handlingar som de andra tjejerna har skrivit om. Hon är även den enda av eleverna som tagit in 

ett mer övernaturligt inslag i handlingen. Trots vald handling och miljö tillskrivs tjejerna i 

novellen, genom gestaltande beskrivningar, egenskaper som flyktiga, fega och rädda. Samtidigt 

som tjejer i novellerna överlag tillskrivs vissa egenskaper tillskrivs bifigurerna, vilka i samtliga 

noveller är män, helt andra egenskaper. Männen är irriterande, onda, farliga och arga.  

 Eriksson (1997) menar att tjejer berättar pinsamma självupplevda historier om sig själva för 

att stärka gruppens gemenskap. Det kan även ses i Ambjörnssons avhandling från 2004 där 

tjejerna genom sitt språk och i sina handlingar hela tiden ämnar stärka gruppens identitet och 

gemenskap. När Et3 i sin novell upprepar handling efter handling och misslyckande efter 

misslyckande visar hon exempel på både det Eriksson och Ambjörnsson visar. Genom de 

gestaltande beskrivningarna av person och synvinkel skildrar hon på ett skämtsamt vis en 

situation som till en början beskrivs som läskig. Likt Et3 handlar novellerna skrivna av de andra 

tjejerna i högre grad om händelser nära hemmet än vad killarnas noveller gör. Hultman (1990) 

menar det finns en skillnad i tjejers och killars skriftspråk då tjejer trots korrekt formulerade 

meningar använder sig mer av talspråk i sina texter. Detta kan varken bekräftas eller dementeras i 

den här undersökningen men däremot kan en jämförelse mellan Hultman (1990), Ambjörnsson 

(2004), Hirdman (1988) och undersökningens resultat göras. Hultman menar att killar har lättare 

att verka inom i offentligheten då deras skriftspråk ligger närmare det offentliga språket än 

tjejernas. Detta innebär i förlängningen att tjejer på grund av sitt språk, vilket avviker från 

normen för det offentliga språket, inte kan bryta de föreställningar som de väntas leva upp till.  



28 
 

 

5.4. Sammanfattning av diskussion  

I diskussionen har undersökningens resultat diskuterats i förhållande till tidigare forskning. 

Utifrån Garmes (1988a & 1988b) undersökningar om elevers skrivstrategier har uppsatsens 

resultat diskuterats. Även tolkningen av multimodala texter och hur bilder tillsammans med texter 

upplevs och tolkas beroende på bildens semiotiska resurser och betydelsepotentialer har lyfts. Att 

handlingen i elevernas noveller skiljer sig vitt och brett åt, trots samma uppgift och samma bild 

att inspireras av, beror på bildens betydelsepotentialer.   

Det finns en tydlig skillnad i val av handling och hur eleverna väljer att gestalta de deltagande 

personerna i novellerna. Noveller skrivna av tjejer är mer verklighetstrogna och handlingen 

utspelar sig oftare i huvudkaraktärens hemmiljö. Novellerna skrivna av killar är oftare fyllda med 

spänning och orealistiska inslag. Detta visar på ett isärhållande mellan tjejer och killar som bland 

annat även Wernersson (2010), Hultman (1990) och Ambjörnsson (2004) visar.  

5.5. Framtida forskning 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka möjliga skillnader av gestaltande 

beskrivningar i ett större material. Finns det till exempel en variation i hur tjejer och killar 

använder sig av gestaltande beskrivningar beroende på ålder? Finns samma mönster i elevers sätt 

att skriva i både årskurs 6, årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet? Det är viktigt att synliggöra 

möjliga variationer i de gestaltande beskrivningar då de kan spegla de ordningsstrukturer som 

finns inom genussystemet.   
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6. Avslutning  

Avslutningsvis följer nu en sammanfattning som innehåller en återkoppling till undersökningens 

syfte och frågeställningar.  

6.1. Skrivstrategier elever använder sig av vid skapandet av gestaltande beskrivningar  

Genom skapandet av gestaltande beskrivningar utformar eleverna en eller flera strategier för sitt 

skrivande. Skrivstrategin påverkar de gestaltande beskrivningarna liksom de gestaltande 

beskrivningarna påverkar vald skrivstrategi. Genom analysen av materialet är det tydligt att 

skrivstrategi och gestaltande beskrivning är nära sammankopplade och det kan vara svårt att 

urskilja vilket som föregår det andra. Eleverna som tidigt i skrivprocessen planerat vilka personer 

de ska skriva om har på ett tidigt stadium planerat en gestaltande beskrivning av personerna. Det 

är tydligt att de elever som planerat och lagt mer fokus på personerna i novellen även skildrar 

personerna genom mer detaljerade gestaltande beskrivningar. Andra elever planerar var 

handlingen äger rum, miljön, på ett tidigt stadium vilket bidrar till att eleverna väljer en 

skrivstrategi som bidrar till mer gestaltande beskrivningar av miljön. De valda skrivstrategierna 

för de gestaltande beskrivningarna framåt på ett sätt som i sin tur bidrar till att de gestaltande 

beskrivningarna underlättar för eleven att hålla kvar vid vald skrivstrategi genom hela novellen.  

6.1.1. Så använder sig eleverna av gestaltande beskrivningar  

Förutom kvarhållande av vald skrivstrategi använder sig eleverna av gestaltande beskrivningar för 

att förmedla känslor, stämningar och egenskaper hos såväl miljö och personer. Genom de 

gestaltande beskrivningarna lyfter eleverna fram olika delar ur historien och bistår läsaren med en 

bild av novellens handling av en visuell karaktär.  

6.1.2. Variation i de gestaltande beskrivningarna  

Syftesformuleringens sista frågor rörande en möjlig variation i elevernas gestaltande beskrivningar 

kan delvis besvaras. I de noveller som analyserats finns ingen direkt variation av elevernas 

gestaltande beskrivningar i frågan om hur de skapar gestaltande beskrivningar beroende av 

elevernas kön. Av de tio noveller som analyserats kan inte en slutsats dras gällande hur eleverna 

skriver eller på vilket sätt de formulerar gestaltande beskrivningar. Samtliga noveller har 

gestaltande beskrivningar av miljö, personer och synvinkel som de framställer på ett liknande sätt. 
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Dock kan en slutsats dras gällande variation om vad eleverna skriver om och vad som lyfts fram i 

deras gestaltande beskrivningar.  

 

6.2. Avslutande reflektion  

För att elever ska kunna ha inflytande över sin undervisning krävs det att jag som lärare har 

förmågan att kunna förklara begrepp som gestaltande beskrivning. Genom att närmare ha 

undersökt just det kommer jag nu att kunna förklara vad det innebär. Det är även viktigt att både 

elever och lärare kan reflektera över vad de gestaltande beskrivningarna innebär och även i viss 

mån representerar. I uppsatsens inledning står det att skolan ska vara medveten om genus och 

maktstrukturer vilket innebär att som lärare ha förmågan och viljan att kritiskt granska sin egen 

undervisning för att till exempel kunna identifiera mönster i uppgifter som främjar 

maktstrukturer. 
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