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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att åskådliggöra  vad elever skriver om när de skriver berättelser. 

Undersökningen bygger på texter producerade av två klasser i årskurs ett som analyserats utifrån 

ett analysschema. Detta analysschema bygger på de frågeställningar som är karaktäristiska för en 

narrativ textanalys. Studien redogör för vilka karaktärer, miljöer, känslor och övergripande teman 

som kan avläsas i berättelserna. Dessutom framhålls skillnader samt likheter mellan pojkar och 

flickors innehåll. Resultatet visar att eleverna trots sin tidiga skrivutveckling kan formulera en 

kronologiskt och sammanhängande egentext där olika skeende äger rum. Alla elever har valt att 

ha en tydlig huvudperson och en eller flera bipersoner. Analysen av känslor redogör både för de 

känslor som uttrycks implicit samt explicit. Undersökningen visar att det finns skillnader mellan 

vad pojkar och flickor skriver om och att få elever beskriver den mijlö där berättelser utspelar sig.  

Diskussionen förs vidare till att se vilka förebilder media ger barn och hur detta påerkar 

elevernas skrivande. Dessa förebilder upppmärksammas främst i valet av huvudperson där de 

könsroller som media förmedlar återspeglas i berättelserna.  

 

Nyckelord: Didaktik, Tidiga skolår, Elevtexter, Skrivundervisning, Kvalitativ textanalys, 

Innehållsanalys,  
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Förord 

Denna examensuppsats behandlar berättande texter skrivna av elever i årskus 1 med 

utgångspunkt i innehållet. Jag är student på lärarprogrammet och har efter de kurser jag gått inom 

ämnena språk och matematik intresserat mig för innehållet i elevers skrivandet. Mycket  av 

undervisningen på lärarprogrammet utgår från inlärningsprocessen och skriftspråksutveckling 

men det läggs liten vikt vid att kunna tolka innehållet i det eleverna producerar. Då jag började 

min studie fann jag att det fanns lite forskning på området. De berättande texterna ger eleverna 

möjlighet att fritt fantisera och  uttrycka de erfarenheter och livsåskådningar de tar med sig till 

skolan. Genom att tolka de innhållsliga aspekterna och inte bara bedöma formen blir 

bedömningen av elevers arbeten fördjupad. Många med mig har säkert funderat över vad elever 

skriver om och hur samhället påverkar elevers fantasi och verklighetsuppfattning. Min intention 

är att lyfta denna aspekt genom textanalys. Därmed hoppas jag kunna  bidra till en djupare insikt i 

elevers tidiga skrivande. Stort tack till de elever som bidragit med sina texter samt till Anna 

Nordlund som handlett mig under arbetets gång samt till Magnus Lagercarntz som stöttat mig.  
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Bakgrund 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.”1 

Citatet ovan är hämtat ur grundskolans läroplan. I kursplanen för svenska i grundskolans 

tidigare år står det också att barn ska lära sig ”berättande texters budskap, uppbyggnad och 

innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning 

samt litterära personbeskrivningar.” Under rubriken språkbruk i kursplanen beskrivs att eleven 

ska lära sig ”ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” vilket 

det oftast ges utrymme för i det fria berättandet.2 Forskning om barns tidiga läs- och 

skrivinlärning ofta har fokuserat på formaspekter där knäckande av koden står i centrum. Att 

knäcka koden innebär att eleven förstår hur skriftsystemet fungerar. Att de kommit underfund 

med att bokstäverna symboliserar ljud som binds samman och bildar ord. I skolan läggs stor vikt 

vid att träna eleverna i form och mindre läggs på funktion och innehåll i skrivandet.  

För att uppnå kursplanens mål i svenska, där värdet av ett rikt och varierat språk som främsta 

redskap för kommunikation framhålls, bör eleven alltid skriva till en mottagare för att tränas i att 

uttrycka känslor, tankar och identitet. Då en tydlig mottagare finns förändras undervisningens 

fokus från form till funktion vilket leder till att textskapandet alterneras och bedömning kan ta ett 

nytt perspektiv. Ett perspektiv där man bedömer hur väl eleven kan formulera sig så att 

mottagaren förstår innehållet. 

                                                 
1http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska                                                  
2 ibid 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska
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Tidigare forskning  

Skriftspråkskompetens  

Det samhälle vi idag lever i ställer stora krav på invånarnas skriftspråkskompetens. Vi kommer 

dagligen i kontakt med olika former av skrift som vill förmedla något. Denna skrift tolkas utifrån 

de förkunskaper som personen har. Geijerstam m.fl. anser att skolan är en arena som ska erbjuda 

och skapa meningsfulla sätt för eleverna att utveckla sitt skriftspråk.3 Garme menar att för att 

eleven ska främjas i sin läs- och skrivutveckling krävs ett kontinuerligt stöd även efter att eleven 

knäckt koden. Eleven måste utmanas till utveckling genom olika former av läsning och skrivning 

samt få fördjupa sig i texters innehåll.4 

Skrivutveckling är en process som pågår under hela livet och Liberg visar att en del barn 

utvecklar läsandet och skrivandet redan innan skolstarten, medan barn som befinner sig flera 

årskurser längre fram fortfarande kan befinna sig i ett tidigt utvecklingsskede.5 

Grunden till vår skriftspråkliga utveckling ligger i talspråket och likt det talade språket används 

skrivandet ofta för att kommunicera ett budskap till en mottagare.6 De berättelser som barnet får 

ta del av i sin vardag blir förebilder i utvecklingen av det egna skrivandet och texterna har till en 

början stora likheter med barnets tidiga muntliga berättande.7 

Struktur i form av den röda tråden återkommer i de muntliga och de skrivna berättelserna. 

Förmågan att kunna forma sammanhängande berättelser tar sin början redan i förskoleåldern och 

fortsätter utvecklas genom hela skoltiden.8 Barnet lär sig med tiden att forma berättelser som är 

koherenta och liknar ett klassiskt berättarformat där upplösningen avslutar berättelsen.9 Detta 

styrks av Evensen då han menar att genremedvetenhet utvecklas tidigt, långt innan barn börjar 

skriva egna sagor.10 Anderberg m.fl., Garme samt Lindström och Pennlert menar att man i 

undervisningen ska ta tillvara elevernas erfarenheter och se eleverna som skapare i sin läs- och 

skrivutveckling.11 

Skönlitterärt berättande är vanligt förekommande i skolan. Barnen blir vana vid att lyssna till 

berättelser för att sedan skriva och läsa själva. Högläsningen fungerar som en stödstruktur och 

eleven tar till sig den form som har berättats för dem.12 Dock läggs ett starkt fokus på form i 

undervisningen och de tidigare erfarenheterna tas inte alltid till vara på.13 Fast framhåller detta 

och menar att skolan präglas av ett formfokus med bokstavsinlärning.14 På så vis blir innehåll och 

                                                 
3 af Geijerstam, Edling, Folkeryd Wiksten och Liberg (2002) En elev, en vecka och tvåtexter – perspektiv på mötet mellan elev 
och textkultur.  s. 14. 
4 Ibid s.14f 
5Liberg, Caroline (2007) Att läsa och skriva : forskning och beprövad erfarenhet s. 35.  
6 Liberg et al (1997) Upplevelsepresenterande, händelsetecknande, berättande och språkinlärning. s.51 
7 Martin och Rothery i Liberg et al (1997), s. 23. Skoog (2012) Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1 s. 147f 
8 Labov och Waletsky i Liberg et al (1997) s. 21f. Gibbons Lyft språket lyft tänkandet (2010a) s. 180 
9 Peterson och McCabe i Liberg et al (1997) s. 23f 
10 Evensen (2004) Å skrive seg stor: Utvikling av koherens og social identitet i tidlig skriving s. 165 
11 Anderberg , Danelius och Nordheden  (2010) Skolans mellanår: språkutveckling, undervisning och ledarskap s. 142 
12 Skoog (2012) s. 147 
13  Liberg et al (2012) Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår  
14 Fast (2007) Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola s.188 
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funktion sekundärt, vilket leder till att elevens erfarenheter lämnas utanför skolan som i sin tur 

verkar för att eleverna under hela sin skolgång förhåller sig till de ramar av formfokus som önskas 

av skolan.15 Genom att bemöta eleverna och skapa sammanhang för meningsfullt skrivande 

menar Björn att elevens skrivutveckling kommer att förändras.16 

Berge identifierar tre former av handlingar som dominerar skrivandet: strategiska, rituella och 

kommunikativa handlingar.17 Med de strategiska handlingarna menar författaren att fokus ligger 

på att uppnå målet eller den färdiga produkten där skrivandet är en väg att uppnå det slutliga 

målet, att få ett bra omdöme. I de rituella handlingarna är processen betydande, att utförande och 

skrivandet är det centrala. Dock menar Norberg Brorsson att det rituella skrivandet lätt blir 

oreflekterat och rutinmässigt.18 Den tredje handlingen som Berge identifierar är den 

kommunikativa. Då lyfts kommunikationen i det skrivna fram med en mottagare och avsändare 

och texten skrivs med ett syfte.19 

Sociokulturell situerad praktik 

Wertsch beskriver språkanvändning som en situerad praktik som är rotad i de sociokulturella 

praktikerna.  

The basic goal of a sociocultural approach to mind is to create an account of human mental 

processes that recognizes the essential relationships between these processes and their cultural, 

historical, and institutional settings”. 20 

Vidare beskriver Wertsch hur omgivningen påverkar människan både medvetet och omedvetet.  

A sociocultural approach to mind begins with the assumption that action is mediated and that it 

cannot be separated from the milieu in which it is carried out. 21 

Med detta menas att omgivningen påverkar medvetet och omedvetet skribenten. Säljö knyter an 

till detta då han menar att eleverna påverkas av det de uppfattar att omgivningen kräver av dem. 

Därmed är handlingen i texten beroende av kontexten vilken i sin tur skapar och återskapar 

kontexten. Detta beskrivs även av Säljö som menar att vårt handlande utgår från vad vi medvetet 

eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, utifrån den kunskap och erfarenhet vi besitter. 
22 Alla aktörer är medskapare av kontexten sett utifrån det sociokulturella perspektivet. Kontexten 

är därmed beroende av handlingen, vilket skapar och återskapar kontexter.  

I den text eleverna producerar formuleras därför de erfarenheter och livsåskådningar som 

eleven besitter samt att de upplevda krav som omgivningen ställer kan åskådliggöras. Kåreland 

visar att de sociokulturella praktikerna åskådliggörs för eleven och blir förebilder i det egna 

arbetet genom den media samt de strukturer som finns i samhället.23 De 

                                                 
15 Ibid s.188. Skoog, 2012, s. 155, 166 
16 Björn (1996) Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan s. 168 
17 Berge (2009) Skolstilen som genre. Med påtvungen penn  s. 54ff 
18 Norberg Brorsson (2007) Man liksom bara skriver: Skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och8 s. 34f 
19 Berge(1988) s.57 

20 Wertsch, James V. (1991)  Voices of the mind: a sociocultural approach to mediated action  s.6 

21 Ibid s.18 

22 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv  s. 128. 

23 Kåreland (2005) Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola s.14ff 
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normvärderandestrukturerna samt de genusstrukturer som finns i samhället påverkar dagligen 

befolkningen, och dessa menar Kåreland åskådligörs utifrån elevens tolkningar i det egna 

berättandet. Kårelands undersökning bygger på en studie av populära barn- och ungdomsböcker 

varav hon finner att det är tydligt att böckerna förmedlar en bild av könsroller samt 

samhällsstrukturer vilka formar barnens världsuppfattning.24  

 

 

Bedömning av skriftspråkskompetens 

De förväntningar på hur språket ska se ut i skolan är tämligen snäva och utgörs ofta av en tyst 

konvention vilken sällan blir tydlig för eleverna.25 Därmed påverkas bedömningen av dessa snäva 

ramar där syntax och stavning fokuseras som viktigt istället för innehållet.26 Hoel menar därför 

att en elev som ej klarar att följa dessa ramar blir sämre bedömd, trots att innehållet kan visa på 

stor rikedom och genreförståelse.27  

Tovingers och Spörndlys studie undersöker hur elever skriver och har analyserat ett stort antal 

elevtexter. De har studerat både struktur och innehåll och kommit fram till att majoriteten av 

eleverna är starkt formfokuserade och lägger liten vikt vid innehållet. Studien visar att lärarens 

undervisning i innehåll är implicit och eleverna visar en större progression av form och struktur 

än innehåll.28 Liberg m.fl. stödjer denna studie då de i sin forskning funnit att formaspekten tagit 

stort fokus i skolan och att målet att ge eleverna en stor repertoar lätt hamnar i skymundan. De 

anser att genom att studera elevers tidiga textskapande ur ett bredare perspektiv ger en möjlighet 

till att vidga lärarens perspektiv vid bedömning av elevers progression.29 I grundskolans kursplan 

i svenska finner man att eleverna i årskurs 3 ska kunna skriva berättande texter med tydlig 

struktur samt att de ska kunna använda ämnesspecifika begrepp vilka leder till att innehållet 

framgår klart.30  

Narrativ genre 

Berättelser blir ofta felaktigt benämnda som sagor i skolan. Dock tar läraren då inte hänsyn till 

innebörden av begreppet. Sagogenren är en undergenre av berättandetexter. Det är värt att 

uppmärksamma att både elever och lärare benämner elevernas texter som sagor trots att 

uppgiften tillägnad av läraren är att eleverna ska producera en berättande text inom den narrativa 

genren. 

Enligt Bergström och Boréus menar Hellspong att den narrativa genrens funktion är att ”skildra 

ett skeende med handlande personer i olika situationer.”31 Narrativa texter består enligt 

                                                 
24 Ibid s.15f 
25 Schelppegrell (2004) The language of schooling. Functional Linguistics Perspective. s. 2 
26 ibid 
27 Bergh Nestlog (2009) Perspektiv i elevtexter: Skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår. s. 10 
28 Tovinger och Spörndly (2012) Hon blev kung över monstren, eller ”Hntd dkö” Ett vidgat perspektiv på elevers 

skrivande i tidiga skolår. Uppsala universitet 
29 Liberg et al (2012) 
30http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska 
31 Bergström och Boréus (2012) Textens mening och makt: metodikbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 

s.255  

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska
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Hellspong av delarna abstrakt, orientering, problem, lösning, utvärdering och koda vilka sedan 

binds ihop genom att händelserna binds samman så att läsaren kan följa händelseförloppet.32 

Gibbons beskriver berättande texter vars syfte är att underhålla och vara sedelärande.33  

Sagor och berättande texter ligger under genren berättarfamilj enligt Johansson och Sandell 

Ring.34 De delar in ”berättarfamiljen” i två kategorier – tidsordnad berättelse och ej tidsordnad 

berättelse.35 Det gemensamma för dem är att de är händelseorienterade vilket betyder att de 

beskriver ett händelseförlopp. Dessa händelser kan vara fiktiva, verkliga (t ex nyhetsartikel) eller 

personligt återgivande.  

Syftet med den narrativa genren är att ”roa, engagera samt ge näring åt läsarens egen fantasi”.36 

Många narrativa texter syftar även till att överföra samhällets grundläggande värderingar. Oftast 

så finns en tydlig huvudperson och sedan beskrivs var och när händelserna äger rum. Dessa 

beskrivningar är för att läsaren ska bli delaktig i berättelsen. Därefter så beskrivs händelserna i 

kronologisk ordning som avbryts med komplikationer. Ett evalueringssteg kan vara att läsaren får 

ta del av vad huvudpersonen tänker eller känner för att läsaren ska engagera sig i handlingen.37 

Ett enligt Johansson och Sandell Ring tydligt kännetecken för genren är att komplikationen 

övervinns och en lösning uppstår.38 Denna lösning behöver dock inte vara fullständig. Det sista 

steget som Johansson och Sandell Ring beskriver är coda, vilket de menar är frivilligt. Med detta 

menar de att man uttrycker en poäng som sammanfattar vad huvudpersonen lärt sig. Dock kan 

man se att i barns tidiga berättande består berättelsen enbart av vissa delar av detta. Den narrativa 

genren kännetecknas främst av ett klimax vilket åsyftar en händelseutveckling som är oberäknelig 

och som därmed skapar en vändpunkt. Denna vändpunkt kallas även peripeti. Denna behöver 

vara kopplad till det tidigare händelseförloppet samt efterföljas av en fortsättning för att tillföra 

något till berättelsen.39 I barns tidiga berättande läggs oftast fokus på peripetin och inte på det 

tidigare händelseförloppet eller det efterföljande, vilket knyts an till detta klimax. Detta kallas 

även ”end at high point”. Peripetin eller vändpunkten medför den dramaturgiska accelerationen 

och skapar textens formmässiga drag.   

Smidts studie undersöker elevtexter med en innehållsinriktning och använder där begreppet 

stämmor för att tydliggöra elevers utveckling till mångsidiga språkanvändare. Stämmor är den 

dialog som förs i texten vilket tydliggör elevens mångsidiga språkanvändning.40 Fler stämmor i 

texten innebär att eleven utvecklat en förmåga att inta olika roller och perspektiv vilket uttrycker 

att eleven blivit mer mångsidig. De tidigare texterna består av en stämma, barnets egna, vilket 

sedan utvecklas och elevtexten blir flerstämmig. Detta är en effekt av att eleven tillägnar sig fler 

texter och uttrycker sig i fler genrer. Genom tillägnandet av fler texter så lånar eleven uttryck eller 

textbitar vilka då är stämmor. Skolan strävar efter att eleven ska utveckla en rik repertoar av språk 

och kompetenser och anpassa språket efter situation. Detta menar Smidt har stora likheter med 

begreppet stämma och att elevens tillägnande och kopierande av uttryck samt texter istället ska 

                                                 
32 Ibid s.255  
33 Gibbons (2010b) Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med s.164 
34 Johansson, Britt och Sandell Ring, Anniqa (2010) s.67  
35 Ibid s.67 
36 Ibid s.82 
37 Ibid s.83 
38 Ibid s.83 
39 Liberg et al, 1997, s. 24 
40 Smidt (2004) Sjangrer og stemmer i norskrommet: kulturskaping i norskfaget fra småskole til lærerutdanning. S.118ff 
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tolkas som att eleven formar nya stämmor.41 Eleven imiterar olika texter eller personer och ger 

därmed texten fler stämmor. I berättande texter åskådligöras detta då eleverna börjar använda 

dialoger mellan karaktärer eller utgå från olika perspektiv i sitt skrivande.  

 

Förebilder för barns tidiga skrivande 

Kåreland har i sin studie undersökt barn- och ungdomsböcker ur ett genusperspektiv och där 

funnit att de böcker som analyserats ger eleverna en föreställning om könsroller samt 

samhällsstrukturer.42 Dessa böcker blir därmed förebilder för elevers verklighetsuppfattning samt 

deras eget skrivande. Kåreland belyser även andra former av inspirationskällor vilka påverkar 

elevens uppfattningar om genus samt samhället.43 Dyson påtalar i sin studie att eleverna får 

inspiration till sitt skrivande från andra plattformar än skolan och pekar på vikten av att samtala 

om dessa världar. 44  Detta för att bryta ut och åskådligöra för eleverna de mönster vilka upprepas 

i innehållet i olika mediala sammanhang. Detta för att förändra genusföreställningarna samt 

ifrågasätta samhällsstrukturer. Kåreland finner att barnböcker tydligt framställer och förstärker 

könsrollerna.45 Kvinnliga huvudpersoner framställs som skörare än manliga samt att de vanligen 

handlar om relationer eller att det finns en biperson som är viktig för huvudpersonen. De manliga 

karaktärerna ger sig oftare ut på äventyr och målas upp som modiga eller busiga.46 I likhet med 

Smidt som menar att eleverna får förebilder utanför skolan så hävdar Kåreland att det finns flera 

inspirationskällor till elevernas texter så som spel, film och serier.  

Kåreland menar dock att könsrollerna i böcker kan vara genusöverskridande, men främst för 

flickor. Det är mer vanligt förekommande att det är en kvinnlig huvudperson som agerar enligt 

den manliga normen än tvärtom.47 Böcker samt media skildrar den kultur vi lever i och uttrycker 

sociala mönster vilka lär barnen en social ordning vilka kan innebära både möjligheter och 

begränsningar.48 Berättelser ger barn och elever möjligheten att upptäcka och testa vilka 

positioner som är möjliga för dem trots att det finns få genusöverskridande förebilder. Dock kan 

dessa förebilder även ge barnet kunskaper om overkliga och verkliga ting och relationer.  

Kårelands studie visa på att barn föredrar att kunna identifiera sig med huvudpersonen och 

därmed väljer böcker där huvudpersonen är av samma kön. Författaren menar att det är betydligt 

vanligare med böcker som speglar ett barns perspektiv och där vuxna har liten roll vilket 

förstärker identifikationen.49 Detta menar Dyson påverkar eleverna i deras lek och formar även 

deras könsrollsuppfattning. Dyson ger tydliga exempel på hur eleverna skapar lekar utifrån det de 

läser, ser och upplever. Ett exempel som åskådliggör detta är då pojkarna leker att de är de olika 

turtles-figurerna ifrån en tv-serie och hur de markerar att flickorna får inta söta, sköra och 

omhändertagande roller om de vill delta i leken.50  

                                                 
41 ibid s. 119 
42 Kåreland (2005)  
43 Ibid s.13 
44 Dyson (1997) Writing superheroes. Contemporary childhood, popular culture, and classroom literacy s.179 
45 Kåreland (2005) 
46 Ibid s. 39ff 
47 Kåreland s.126 
48 Ibid s.126 
49 Ibid s. 
50 Dyson (1997) s.49 
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Kåreland påvisar att detta är vanligt förekommande då den manlige huvudpersonen ofta 

beskrivs som våghalsig, äventyrlig och självständig medan de kvinnliga huvudpersonerna är 

försiktigare, har god relation med vuxna samt är mer omhändertagande.51    

Identitetsuttryck 

”The use of Therapeutic Storywriting Groups to support pupils with emotional difficulties” är 

en studie om hur elever med känslomässiga svårigheter så som utåtagerande, inåtvända, blyga 

samt elever med vänskapsproblem får möjlighet att tillsammans med en lärare genom berättande 

texter uttrycka och arbeta med känslor.52 Studien är en utvärdering av huruvida denna metod 

hjälper elever att utvecklas känslomässigt, socialt och akademiskt genom berättande texter där de 

får använda metaforer. Metoden är ett projekt som stöds av South-East Region Special 

Educational Needs Partnership (SERSEN) och som genomförts på 400 skolor i England.53 

Waters har använt semistrukturerade intervjuer med eleverna i grupp samt enskilt och med den 

lärare som handleder gruppen. Forskaren har dessutom gjort en narrativ textanalys på ett urval av 

elevernas texter för att noggrannare studera innehåll samt metaforer.  

Studien bygger på tidigare forskning om hur metaforer kan användas för att se andra aspekter 

av sig själv.54 Genom berättelserna får eleven möjlighet att skapa en karaktär vilken uttrycker det 

som specifika sociala situationer. Eleven erfar istället för direkt konfrontation. SERSEN 

använder begreppet känslomässig utveckling utifrån Waters tolkning av begreppet för att referera 

till känslomässig litteracitet eller känslomässig intelligens.55 56 Med detta begrepp menas 

”förmågan att känna igen, förstå och lämpligt uttrycka sina känslor”.57 Forskningen refererar även 

till Gardners koncept av känslomässig intelligens där denne menar att det finns två aspekter, den 

intrapsykiska och den interpersonella.58 Med intrapsykisk intelligens menas de egna omedvetna 

känslorna medan interpersonell intelligens syftar till relationer med andra och överlappar med 

social intelligens. Genom texter så uttrycks den intrapsykiska intelligensen genom metaforer 

medan den interpersonella uttrycks genom interaktionen med andra. 

De resultat som studien redovisar är att eleverna kände sig hjälpta av att kunna arbeta sig 

igenom känslor genom skrivandet och att de utvecklade relationer med andra elever. Utifrån 

skrivandet så fann eleverna motivation och intresse för att skriva och blev dessutom självsäkrare 

skribenter. Som följd av att de utvecklade lyssnings- och talkunskaper förbättrades relationen 

mellan eleverna samt läraren.59   

Denna artikel berör det ämne som min studie handlar om, då fokus ligger på hur berättelser 

kan hjälpa elever att uttrycka sina känslor. Waters menar att man kan se hur innehållet i sagan är 

en spegling av hur eleven upplever sin situation samt hur den hanterar känslor. 

                                                 
51 Ibid  s.126 
52 Trisha Waters 2008 The use of Therapeutic Storywriting Groups to support pupils with emotional difficulties 
53 Water 2004b 
54 Assagioli 1965 i Waters (2008) 
55 Waters 2004a 
56 Min översättning av emotional development, emotional literacy, emotional intelligence 
57 www.nelig.com I Waters (2008) 
58 Gardner 1993 i Waters (2008) 
59 Waters 2008 

http://www.nelig.com/
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter för studien 

Den här studien består dels av en analys av det insamlade materialet av elevers skrivna berättelser, 

dels en diskussion av resultaten från den analysen i ljuset av de teoretiska utgångspunkter som 

beskrivs nedan.  

Analysen av elevtexterna görs utifrån Hellspongs struktur för analys av den narrativa genren.60 

Hellspong menar att syftet är att ”undersöka hur en berättelse skildrar ett skeende med handlande 

personer i olika situationer”61. Vidare beskriver Hellspong den narrativa genren utifrån olika 

kategorier vilka är handling, personer, miljö, synvinkel, tendens och värdering.62 Dessa kategorier 

har sedan flera underrubriker eller frågor som är riktade till texten. För att göra en narrativanalys 

bör dessa frågor besvaras för att sedan tolkas.63 Utifrån dessa kategorier har ett analysschema 

byggts som redovisas i metodavsnittet. Det finns flera förhållningsätt till studiet av berättande 

texter då metoden används för att förstå konstruktionen av den sociala verkligheten samt hur 

sociala strukturer, relationer och identiteter skapas och omskapas.64 Denna studie bygger på 

antagandet att sociala och personliga identiteter formar berättelsen.65  

Narratologins sex grundläggande drag är autonomi, berättelse/diskurs, djup- och ytstruktur, 

typer av handlingsfunktioner, sekvenser, kombinationer och hierarkier.66 Man gör en åtskillnad 

mellan diskurs och berättelse. Vilket innebär att man särskiljer handlingen och karaktärerna från 

den uttrycksform som förmedlar innehållet.67 Denna distinktion kan kopplas till yt- och 

djupstruktur där ytstrukturen är handlingen medan djupstruktur refererar till diskursen68 Studiens 

analysschema är främst konstruerat utifrån vad som enligt Johansson är ytstruktur då handling, 

skeende samt karaktärer undersöks. 

Vidare analyseras hela berättelserna med utgångspunkt i skillnader mellan pojkars och flickors 

berättelseskrivande. I denna del av analysen är Kårelands studie utgångspunkt då den påvisar att 

barn påverkas av olika medier och därför har undersökt vilken samhälls- samt genusstruktur som 

återges i böcker för barn och ungdomar.69 Därefter har en undersökning gjorts av elevers 

loggböcker samt textsamtal där det framkommit att eleverna påverkas av handlingen främst när 

de handlar om igenkänning. Denna studie är av relevans för mig då denna uppsats undersöker 

vilka skillnader som finns mellan pojkar och flickors innehåll samt vilka inspirationskällor som 

kan ligga bakom berättelsernas handling.    

                                                 
60 Hellspong (2001) s.171 
61 Ibid s.171 
62 Ibid s,172ff 
63 Ibid s.172ff 
64 Johansson, Anna (2005) Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken s.18 
65 Ibid s.19 
66 Ibid s.157 
67 Ibid s.157f 
68 Ibid s.158 
69 Kåreland (2005) s.14ff 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka berättande elevtexter som skrivits av elever från två 

klasser i årskurs ett. Fokus kommer att ligga på att studera innehållet och de skeenden som 

skildras samt undersöka eventuella skillnader mellan pojkars och flickors val av personer, platser 

samt känslor.  

Frågeställningar 

 Vilka miljöer, känslor och karaktärer beskriver eleven i sin berättelse?  

 Vilka teman kan identifieras?   

 Vilka inspirationskällor kan identifieras?  

 Vilka skillnader återfinns mellan pojkar och flickors innehåll i berättelserna? 
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Metod 

Material  

Denna studie är en kvalitativ innehålls analys med kvantitativa inslag av texter vilka är skrivna av 

elever i årskurs 1. Texterna är insamlade på den skola där jag genomförde min VFU. Det är en 

skola som ligger centralt i ett medelklassområde i en större mellansvensk stad. På denna skola 

arbetar lärarna ofta med berättelser och eleverna är därmed vana vid att skriva berättandetexter. I 

tidigare forskning används samlingsbegreppet elevtexter och med detta menas texter som eleven 

själv producerat, därmed även berättande texter. Texterna räknas också till kategorin egentexter, 

vilket innebär att de är självbärande kan förstås utan en yttre kontext eller ett sammanhang.70 

Larsson menar att redan vid tidig ålder börjar barn utveckla en livsvärld vilken formas av den 

information samt de intryck barnet möter. I egentexten har barnet lärt sig att formulera sig så att 

mottagaren inte är i behov av en kontext för att kunna förstå innehållet. Dessa texter präglas av 

global koherens där de olika delarna sammanlänkas och ger läsaren möjlighet att förstå 

innehållet.71    

Studien omfattar 20 sagor skrivna av 10 pojkar och 10 flickor som slumpvis valts ut utav 40 

elever i två klasser. Eleverna har under undervisningstillfällena fått välja mellan att fortsätta skriva 

på samma text en längre tid eller skriva många kortare texter.   

Genomförande 

Studien genomfördes under en period på 4 veckor där eleverna blev undervisade i 

berättelsestruktur men framförallt fick avsatt tid till att skriva och bearbeta sina texter. Därefter 

samlades de 43 elevtexterna från de två utvalda klasserna in av vilka 20 blev slumpvist utvalda 

utifrån kön och vårdnadshavarens godkännande. Syftet med studien var att analysera texter varav 

hälften var skrivna av pojkar och hälften av flickor för att kunna avläsa skillnader mellan könen.  

Utifrån Hellspongs frågor till text har ett analysschema skapats vilket använts för att åskådligöra 

olika aspekter av innehållet i de insamlade texterna.72 I analysschemat bryts textens innehåll ner 

och de data som identifieras i berättelserna redogörs i form av kommentarer. Detta för att 

åskådliggöra berättelsens uppbyggnad samt innehåll. Innehållsaspekten är sedan nedbruten i fyra 

kategorier där förekomsten och beskrivning av karaktärer, miljöer samt känslor undersöks.  Den 

första kategorin fokuserar på strukturen av innehållet samt vilka händelser samt skeenden som 

skildras. Analysen kommer att utifrån de insamlade data bygga på analys av texterna för att se 

skillnader samt åskådliggöra vilket innehåll som elevernas texter har. Genom analys av hela 

berättelsen undersöks även vilka skillnader som kan finnas mellan pojkars och flickors berättelser. 

Analysschemat har skapats utifrån att min analys undersöker vilka karaktärer, miljöer samt 

känslor som eleven skriver om i den berättande texten. Innehållet i texterna sammanställs utifrån 

                                                 
70 Larsson (1995) Den skrivande människan s.93-97 
71 Gibbons (2010a) s. 180 
72 Hellspong, (2001) s.172 ff 
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analysschemat i Excel för att sedan sammanställas i diagram och analyseras. Sammanställningarna 

för de olika texterna återfinns som bilaga 2.  

Avgränsning och urval 

 Denna studie undersöker texter som är definierad som tidsordnade berättelser. Inom denna 

grupp av berättelser finns den personligt återgivande genren samt den narrativa. I den senare 

återges ett personligt eller fiktivt förlopp med komplikation och lösning. Fokus i denna studie 

ligger på den narrativa genren, där händelseförlopp beskrivs ur både personliga och fiktiva 

perspektiv.73  

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie på ett begränsat antal elevtexter för att hinna med 

att genomföra detaljerade analyser vilka besvarar mina frågor. Valet av berättande elevtexter som 

empiri baseras på Fasts teorier om att dessa texter oftast ger utrymme för det fria 

innehållsskapandet.74 Då jag är intresserad av att studera detta och inte hur elever tolkar en given 

skrivuppgift fann jag att berättandetexter blev det givna valet av empiri. Studien kommer inte 

undersöka grammatiska aspekter i texterna då syftet är att studera innehållet.  

Denna undersökning hade kunnat fördjupas med djupgående intervjuer. Dock var även där tiden 

en faktor som tvingade mig att avgränsa empirin till textanalys. Denna studie kommer heller inte 

att göra någon undersökning av den media vilken eleverna tar del av i sin vardag, utan i stället 

undersöka vilka typer av inspirationskällor som kan identifieras i elevtexterna med hjälp av vad 

som behandlas i tidigare forskning.  

 

Analysschema  

Detta schema är det verktyg vilket den insamlade data kategoriseras i utifrån min tolkning av 

innehållet i elevtexten. Schemat bygger på de frågor som ställs vid narrativa textanalyser enligt 

Hellspong.75  

Innehåll 

1.1 Hur ser händelseförloppet ut i tidsföljd 

1.2 Innhåller berättelsen motiv  

1.3 Finns ett problem och en lösning 

1.4 Vilka vändpunkter finns  

1.5 Finns det några överraskningar  

1.6 I vilken ordning utspelas berättelsen 

1.7 Hur börjar och slutar berättelsen 

1.8 Övergripande innehållsteman? 

 

Orientering 

                                                 
73 Ibid s.68 
74 Fast (2008) Literacy – i familj, förskola och skola s.86f 
75 Hellspong (2001) s.172ff 
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2.1  Var utspelar sig berättelsen 

2.2  Skiftar miljön under berättelsens händelseförlopp 

2.3  Får läsaren utforska miljön 

2.4  Hur viktig är miljön för handlingen 

2.5  Är miljön karakteristiska med personerna och händelserna  

Karaktärer 

3.1  Vilka karaktärer uppträder i berättelsen  

3.2  Hur skildras dessa 

3.3  Vad får läsaren veta om dessa 

3.4  Vilka karaktärsdrag har dessa och på vilket sätt uttalas detta 

3.5  Kan typiska roller avläsas 

3.6  Finns det en huvudperson och bipersoner  

3.7  Skildras personen som sympatisk eller osympatisk 

3.8  Lockas läsaren till att känna empati med någon av personerna i berättelsen 

3.9  Genomgår karaktärerna någon utveckling 

 

Känslor 

4.1 Kan någon av dessa känslor identifieras  

 Glädje 

 Kärlek 

 Oro 

 Rädsla 

 Ilska 

 Mod 

 Utanförskap 

 Ensam 

 Ledsen 

 Trygg 

Ur vilket perspektiv beskrivs känslorna 

 Beskrivs känslorna direkt eller indirekt 

 

 

 

 



18 

 

Reflektion över metoden 

Ett aktivt ställningstagande har gjorts för att kunna besvara frågeställningarna. Ett 

ställningstagande vilket har jag positionerat mig som en potentiell mottagare till texten. Dock har 

varje mottagare en egen referens- och tolkningsram vilket påverkar tolkningen av texten.  

I en empirisk studie är det av största vikt att välja ett mätinstrument som fångar det som är 

avsett att identifieras (validitet). I denna undersökning har frågeställningen besvarats genom en 

narrativ textanalys för att finna svar på studiens specifika frågor. Som grundval användes 

Hellspongs frågor till studie av text ur narrativt perspektiv.76 Dessa frågor blev sedan de 

komponenter vilka formade analysschemat vilket är det verktyg som använts för att tolka 

innehållet i elevernas texter. Urvalet av dessa kategorier har tagit sin utgångspunkt i tidigare 

forskning för att sedan vidgats i enlighet med frågeställningarna. 

Robertson behandlar svårigheter med att tolka skillnaden mellan vad som uttrycks i texten och 

vad som menas.77 Där framhålls att ingen analys är fri från tolkning utan det sker hela tiden 

explicita och implicita kommunikations-, förståelse- och förklarandeprocesser vilka i sin tur tolkas 

av läsaren utifrån dess perspektiv. Narrativa analyser är en tolkande aktivitet där texten är öppen 

för en mångfald av tolkningar. I vetenskapliga sammanhang kopplas detta till den hermeneutiska 

traditionen som betyder tolkningslära. 78 Det är en metod för att tolka mening vilket är vad denna 

studie främst gör när det kommer till tolkningar av känslor som beskrivs i texterna. Det finns 

därmed ingen sann tolkning av texterna utan detta är min tolkning.  Denna metod är en reflexiv 

aktivitet vilken gör att forskaren systematiskt beaktar det objekt som tolkas mot utifrån en 

speciell position formad av den sociala verkligheten.79 Därmed sker ett tänkande metatänkande 

vilket innebär ett tänkande runt sitt eget tänkande. Detta medför att den kunskap som eleven 

producerar görs utifrån dennes position samt att den tolkning jag gör utgår från min sociala 

position Detta påverkar dessutom de frågor som ställs till det insamlade materialet.  

Validitet och reliabilitet  

Valet av en kvalitativ metod medför att studiens validitet är mindre problematisk än reliabiliteten. 

Den kvalitativa studien är i sin natur närmare det som ska studeras, och syftar till att få en 

förståelse för fenomen och faktorer. Detta gör att validiteten dvs. att studien mäter rätt saker och 

har giltig information oftast är hög. Validiteten är således oftast bättre än i kvantitativa studier.80 

Denna studie utgår ifrån dessa aspekter, fenomenet som studeras ligger nära och empirin består 

av elevtexter dvs. mycket giltig information. Den innehåller också andra aspekter som ytterligare 

kan stärka validiteten. Exempelvis så bidrar hela citat och vissa redogörelser till alternativa 

tolkningar till en ökad validitet.81 Reliabiliteten, dvs. pålitligheten, är dock mer problematisk i en 

kvalitativ studie av denna typ. De 20 elevtexterna är inte på något sätt representativa för någon 

större enhet, vilket gör de svårt att generalisera resultatet i någon större mening. Den tolkande 

ansatsen gör att resultatet på många sätt är subjektivt vilket sänker reliabiliteten. För att stärka 

                                                 
76 Hellspong (2001) s.172ff 
77 Bergström och Boréus (2012) s.255  
78 Johansson (2005) s.27 
79 Ibid s.28 
80 Holme, Solvang (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder s 94 
81 Riessman (1993) Narrative Analysis s. 64ff  
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studiens reliabilitet används ett analysschema som ger studien vissa ramar och till viss del gör den 

återupprepningsbar.  

Subjektiviteten och den tolkande ansatsen beskriver Holme och Solvang som en del av den 

kvalitativa metoden. De menar att ”Själva forskningsprocessen och framväxten av resultaten sker 

i en ständig växelverkan mellan teori och empiri, mellan forskare och undersökningspersoner. I 

detta växelspel kommer både normativa och kognitiva element i ens uppfattningar att spela in”.82 

Etiska aspekter 

Etiska aspekter att ta hänsyn till i en studie av detta slag rör de så kallade kraven på information, 

individskydd och samskydd samt nyttjande. Här beskrivs hur hänsyn tagits till dessa krav. 

Informationskravet: eftersom eleverna i undersökningen är under femton års ålder har 

vårdnadshavare givit sin tillåtelse att använda deras barns berättelser i studien. Vårdnadshavare 

samt elever är informerade om syftet med textinsamlingen samt hur den kommer att användas 

och publiceras. 

Individskyddskravet/samskyddskravet: de elever som deltar i studien kan själva välja att delta. 

Elevernas texter kommer att vara anonyma för att skydda deras integritet. I arbetet har jag 

tystnadsplikt i fråga om elevers identitet men bryter den om jag möter texter där läraren bör 

informeras för då ställer jag mig under den anmälningsskyldighet som lärare går under.  

Nyttjandekravet: eleverna samt vårdnadshavare är informerade om att det insamlade material 

enbart kommer att nyttjas ur forskning syfte.  Under detta tillkommer kravet om beslut rörande 

åtgärder vid upptäckter av oroväckande utsagor från eleven. Eleven måste alltså informeras och 

ge sitt medgivande innan åtgärd.  

Forskningen förhåller sig till de åtta punkter vilka är god forskningssed.  

1) Du skall tala sanning om din forskning  

2) Du skall öppet redovisa metoder och resultat  

3) Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

4) Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

5) Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre medarbetare)  

6) Du skall hålla god ordning i din forskning (bl. a genom dokumentation och arkivering)  

7) Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till skada (t 

ex försökspersoner)  

8) Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning83  

 

                                                 
82 Holme, Solvang (1997) s. 98 
83 Gustafsson, Hermerén, Petersson (2005) Vad är god forskningssed. Synpunkter, riktlinjer och exempel 020413 
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Resultat och analys av resultat 

Resultatsammanställningen är uppdelad i fem huvudavsnitt. De fyra första avsnitten är rör 

innehållet i berättelserna medan det femte och avslutande är en redovisning av resultaten utifrån 

skribentens kön. I det första avsnittet klargörs med hjälp av teman det innehåll som kan avläsas 

utifrån berättelserna. Därefter kommer avsnittet rörande orienteringen i berättelsen. Vidare 

redovisas de karaktärer som finns i berättelsen och huruvida dessa är av mänsklig eller annan 

form. I detta avsnitt redogörs dessutom för hur dessa karaktärer framställs i berättelsen.  Det 

fjärde avsnittet redogör för vilka känslor som eleven valt att åskådliggöra. I detta avsnitt kan flera 

känslor avläsas beroende på vilket eller vilka händelseförlopp som eleven beskrivit. Vidare 

redogörs dessutom för huruvida eleven uttrycker känslorna direkt eller indirekt. Studiens första 

frågeställning kommer att besvaras utifrån dessa data och sedan fördjupas ytterligare i analysen av 

resultaten. Skillnaderna mellan flickors och pojkars berättelser redogörs för i det femte avsnittet. 

Även där har analysverktyget varit den grund för vilka parametrar som studien undersöker.  I 

analysen fördjupas dessa samt att där förs även ett resonemang kring vilka inspirationskällor som 

kan ligga till grund för innehållet. Analysen av alla elevers texter redovisas i ett analysschema som 

återfinns i bilaga 2.  

Texternas innehåll 

Kategori 1.1 i analysschemat, vilket beskriver hur händelseförloppet ser ut i tidföljd, visar att 

majoriteten av eleverna har uppfattat berättelsestrukturen samt byggt upp berättelsen med en 

början, vanligtvis ”det var en gång…”, mitt med ett problem och en lösning samt ett slut. Enbart 

två av de tjugo eleverna skrev berättelser där den traditionella sagostrukturen fattades. Dessa 

misslyckades med att formulera ett slut och avslutade berättelsen när den nått sin klimax och gav 

ingen lösning på det problem som uppstått.  

Diagrammet nedan redogör för innehållet av elevernas berättelser (1.2 - 1.7 i analysschemat), 

där innehållet tydligt kunde delas in i teman. Här redogörs dessutom för vem som möter 

vändpunkten, här kallat problem, samt vem som löser detta.  
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Utifrån denna sammanställning kan avläsas att majoriteten av eleverna skriver om relationer. 

Relationerna i detta fall speglar ofta vänskap men även att be om hjälp av olika skäl.  

De problem som åskådliggörs i berättelserna åsamkas vanligen huvudpersonen, dock är det 

väldigt jämt mellan att huvudpersonen själv löser problemet eller får hjälp. Då lösning ej framgår 

beror det på att eleven antingen har avslutat berättelsen utan lösning på problemet eller att hur 

problemet löstes ej redogörs för eller beskrivs av eleven.  

Orientering  

Detta avsnitt redogör för var berättelserna utspelar sig. I denna del av studien är orienteringen 

uppdelad i tre kategorier som återspeglar resultatet utifrån analysschemat. Orienteringen är 

indelad i tre teman: fiktiv, verklig samt okänd. Detta för att ge en mer överskådlig bild av vilka val 

eleven gjort. Det tredje temat, okänd, innebär att eleven ej preciserat eller beskrivit den miljö där 

berättelsen äger rum. I den berättande genren sker ofta en förflyttning eller ett skifte av miljö 

vilket undersökts i fråga om hur väl eleverna återspegla detta. Den tredje kategorin är om eleven 

beskriver eller låter läsaren utforska den miljö där berättelsen utspelas och därmed ger läsaren en 

djupare förståelse. Den sista kategorin undersöker hur väl läsaren kan relatera eller hur 

karaktäristisk miljön är utifrån berättelsens övriga innehåll samt de skeenden som eleven 

beskriver.  
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Från 

denna sammanställning kan avläsas att eleverna vanligen väljer en fiktiv miljö i vilken 

huvudpersonen förflyttar sig. Dock beskrivs denna miljö sparsamt eller inte alls. De använder få 

ord som Läry bor på solen. Den är stor och rund84 eller Drakandens rum är ett körsbär.85 Därför redogörs 

för hur väl läsaren kan relatera eller hur karaktäristisk miljön är för läsaren eller för 

huvudpersonen. Där kan man se att det är fler miljöer som skattas som relaterbara trots att 

majoriteten av miljöbeskrivningarna är fiktiva. Detta för att eleven då antingen har beskrivit 

miljön eller för att denne har skapat en fiktiv huvudperson vilket gör att miljön blir karaktäristisk 

för denna.  

Dock bör uppmärksammas att enbart två elever beskriver miljön till den grad att den blir 

tydlig för läsaren. Trots detta hävdas att miljön är relaterbar utifrån andra komplement, 

exempelvisAgnes bor med sin mamma och pappa i havet.”86 Detta är den enda beskrivningen av miljön 

som skribenten ger, dock kan läsaren utifrån sina erfarenheter skapa sig en bild av hur det ser ut, 

samt att de karaktärer som beskrivs är karaktäristiska för miljön. 

                                                 
84 Pojke 10 
85 Flicka 10 
86 Flicka 7 
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Karaktärer 

 

Detta diagram återspeglar de karaktärer eleverna använt i sina berättelser. Karaktärerna är 

grupperade i dessa kategorier då dessa var återkommande. Under övriga finns sjöjungfrur, robot, 

Dracula, drakanden, tv, månmonstret och Läry. De övriga representerar därmed de mer fiktiva 

och fantasibaserade figurerna. Utifrån diagrammet kan avläsas att det är övervägande människor 

och fantasifigurer som representerar huvudpersoner.  

En av de övriga karaktärer som återfinns i berättelsen har benämnts som biperson. I många 

fall finns mer än en biperson och då har urvalet gjorts utifrån den karaktär som uppträder flest 

gånger eller har störst roll i berättelsen.  Bland bipersonerna framställs oftast djur av olika sorter 

med olika kvalitéer.  

Beskrivning av karaktärerna 

I analysschemat undersöks hur väl dessa karaktärer beskrivs. I dessa berättelser tilldelas ofta 

karaktären en kort beskrivning där exempelvis eleven förklarar vad karaktären gillar eller inte kan 

leva utan, hur den ser ut eller om den har en egenskap som är speciell för denna. Dock beskrivs 

lika ofta inget direkt om karaktären utan dessa drag kan avläsas implicit. I sex fall så finns ingen 

beskrivning mer än ett namn, kön eller yrke i vilka jag avgjort att läsaren får för lite information 

om karaktärens egenskaper eller karaktärsdrag. 

Sympati och empati 

I detta avsnitt så redogörs för huruvida läsaren kan lockas till att känna empati och om karaktären 

framställs som sympatisk. Majoriteten av eleverna har skapat en karaktär där läsaren få veta så 

HHHHBBBBD
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pass mycket om den samt dess problem att den upplevs som sympatisk. Alla huvudpersoner är 

dessutom goda vilket medför att de upplevs som sympatiska. Dock medför inte detta att texten 

leder till att läsaren känner empati. I de fall där läsaren känner empati sker någon form av 

reflektion över hur karaktären känner eller upplever situationen. I två fall sker en omvandling där 

en karaktär tydligt ändrar sinnesstämningen i berättelsen, exempelvis god blir ond eller tvärt om. I 

dessa fall är det vändpunkten i berättelsen.    

Känslor 

Denna del redogör för vilka känslor som beskrivs eller kan avläsas genom hela berättelsen. Dessa 

känslor kan uttryckas direkt eller indirekt genom att eleven uttrycker hur någon känner eller att 

sinnestämningen är underförstådd. Detta diagram redogör därmed både de känslor som uttrycks 

implicit samt explicit genom handlingen.  

 
  

Diagrammet visar att 19 av 20 elever uttrycker glädje över något som äger rum eller att 

karaktären är glad. Dessa känslor är direkt uttryckta men även indirekt. Då känslan uttrycks 

implicit tolkas texten utifrån de skeenden som eleven beskriver. Exempel; ”hon ville träffa en 

prinsessa. Och sen hittade hon en prinsessa och de lekte en prinsesslek.”87 I detta exempel så kan man avläsa 

hennes önskan att träffa en prinsessa och att när hon gör de så leker de en lek. Då tolkas 

sinnesstämningen som glad och positiv trots att eleven inte uttryckligen beskriver hur karaktären 

känner. Dessa känslor anspelar främst på vad huvudpersonen direkt eller indirekt uttrycker 

genom berättelsen. Dock finns även implicita känslor där miljön eller en händelse förändrar 

känslan. Kategorin trygg hänsyftar till då eleven återvänder hem där problemet eller faran inte 

befinner sig. Ingen elev har visualiserat en ledsen person eller sinnestämning. 

 

 

                                                 
87 Flicka 9 
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Skillnader och likheter mellan pojkar och flickor 

Detta avsnitt redogör för skillnader och likheter mellan pojkar och flickors berättelser. För att få 

en övergripande bild av detta så används ett diagram för att vilket vidare analyseras djupare i 

analysavsnittet.  

 
 

Diagrammet visar att det är en markant skillnad i fråga om tema mellan pojkar och flickor. 

Pojkarna skriver hjälteberättelser där någon behöver hjälp medan ingen av flickorna valt detta 

tema. Dock skrev en tydlig majoritet av flickorna om vänskap, att få en vän eller att vara med sina 

vänner. Det speglar även valet av karaktär där pojkarna skrev om hjältar medan ingen av flickorna 

visualiserade en sådan person utan istället beskrev en människa eller ett djur.  Detta påverkar de 

vändpunkter som beskrivs då flickor beskriver att det är en biperson som hjälper dem att lösa 

problemet medan i pojkarnas berättelser framställs huvudpersonen som den som löser 

problemet. Likaså utspelas pojkarnas berättelser oftare i fiktiva miljöer medan flickorna 

återspeglar verkliga miljöer.  

De känslor som särskiljer flickor och pojkar kan anknytas till de valen av vändpunkter, miljö 

och karaktär. Det är fler av pojkarna som indirekt uttrycker att karaktären är modig än flickorna 

vilket kan anknytas till att de oftare valt en huvudperson som är modig och löser problemen. Alla 

elever skildrar känslan av att vara rädd eller orolig direkt eller indirekt vilket kopplas till 

vändpunkten där någon dyker upp eller något sker vilket oroar eller skrämmer.  
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Analys av resultaten 

Detta avsnitt baseras på de resultat vilka studien kommit fram till i undersökningen. Då det 

finns lite forskning om innehållet av barns berättande texter så har jag valt att undersöka de topp 

10 utlånade bilderböckerna på Uppsalas stadsbibliotek för att anknyta till de inspirationskällor 

som kan ligga till grund för hur eleverna utformar samt väljer skeenden i sina berättelser.  

Denna uppsats undersöker vad barn skriver om i sina berättelser och för att kunna tolka detta 

har statistik över de mest utlånade barnböckerna på Uppsala stadsbibliotek under början av 2013 

granskats.88 Dessa böcker tillsammans med Kåreland analys av barnböcker har jag utgått från då 

jag sökt efter svar på vilka förebilder som format elevernas val av innehåll. Kåreland finner att 

barnböcker tydligt framställer och förstärker könsrollerna.89 Kvinnliga huvudpersoner framställs 

som skörare än manliga samt att de vanligen handlar om relationer eller att det finns en biperson 

som är viktig för huvudpersonen. De manliga karaktärerna ger sig oftare ut på äventyr och målas 

upp som modiga eller busiga.90 I likhet med Smidt som menar att eleverna får förebilder utanför 

skolan så hävdar Kåreland att det finns flera inspirationskällor till elevernas texter så som spel, 

film och serier.91 Dock har det inom ramarna för denna undersökning inte funnits utrymme att 

undersöka hela detta spektrum.  

Kåreland menar dock att könsrollerna i böcker kan vara genusöverskridande, men främst för 

tjejer. Det är mer vanligt förekommande att det är en kvinnlig huvudperson som agerar enligt den 

manliga normen än tvärtom.92 Böcker samt media skildrar den kultur vi lever i och uttrycker 

sociala mönster vilka lär barnen en social ordning vilka kan innebära både möjligheter samt 

                                                 
88 Bilaga 3 
89 Kåreland (2005) 
90 Ibid s. 39ff 
91 Kåreland (2005) s. 13  
92 Ibid s.126 
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begränsningar. 93 Berättelser ger barn och elever möjligheten att upptäcka och testa vilka 

positioner som är möjliga för dem trots att det finns få genusöverskridande förebilder. Dock kan 

dessa förebilder även ge barnet kunskaper om overkliga samt verkliga ting och relationer.  

Kårelands studie visa på att barn föredrar att kunna identifiera sig med huvudpersonen och 

därmed väljer böcker där huvudpersonen är av samma kön. Författaren menar att det är betydligt 

vanligare med böcker som speglar ett barns perspektiv och där vuxna har liten roll vilket 

förstärker identifikationen.   

 

 

Innehåll 

Resultatet visar majoriteten av eleverna skriver en kronologisk berättelse där en tydlig inledning, 

vändpunkt, lösning och slut finns. Iögonfallande är att majoriteten av eleverna inleder berättelsen 

med ”det var en gång…” vilket är typiskt för sagogenren. Dock förhåller sig inte resterande delar 

till sagogenren utan övergår till den berättandegenrens struktur.  

Berättelsernas handling har grupperats i teman och de teman som var tydligt framträdande var 

vänskap samt gott mot ont. Det eleverna beskrev under temat vänskap är hur de söker vänskap, 

leker med vänner, får vänner samt får hjälp av sina vänner. Detta tema är överrepresenterat av 

flickor som i högre grad än pojkarna beskrev relationer. Kåreland hävdar att i de bilderböcker där 

huvudpersonen är kvinnligt finns det ofta med en relation i form av familj eller vänskap. Sådana 

förebilder kan alltså vara en förklaring till varför flickornas berättelser i min undersökning 

vanligen handlar om en relation. Under temat ont mot gott beskrevs hur någon god och modig 

besegrade den onda. Bland pojkarna fanns en trend att skriva hjälteberättelser, där hjälten är en 

stark och modig figur som slåss mot det onda. Hjälten fick i några fall hjälp av andra hjältar. 

Dyson beskriver detta som vanligt förekommande då superhjältar i media ofta är killar eller män 

vilka då blir förebilder för pojkarnas skrivande.94 Dock precis som Dyson beskriver så förändras 

bilden och flickorna börjar skriva egna hjälteberättelser. Flickorna i Dysons fall inspireras av 

pojkarnas förverkligande lek av en berättelse men tröttnar på att ha en passiv roll för att de är 

tjejer och skriver därmed egna berättelser med hjältar. Detta kan relateras till berättelser i min 

undersökning skrivna av flickorna där de valt en mer framträdande och orädd kvinnlig 

huvudperson. Pippi Långstrump är i många fall en sådan förebild för flickor. En flicka som inte 

är rädd för något och som är starkast i världen. Dock följer Annika den stereotypiska könsrollen 

då hon i motsats till Pippi är rädd och nervös. I majoriteten av flickornas berättelser är 

huvudpersonen en kvinnlig eller könlöskaraktär och enbart i Flicka 10:s berättelse visar inte 

huvudpersonen någon rädsla utan är en stark och modig karaktär.   

Orientering  

De miljöer som eleverna beskriver i sina berättelser utspelas i en fantasivärld, dock är vissa 

berättelser mer verklighetsbaserade. Den miljö  där eleven enbart beskriver en fantasivärld har 

definerats som fiktiv, medan de beskrivningar som är mer verklighetsbaserade som verkliga. 

                                                 
93 Ibid s.126 
94 Dyson (1997) s.47 
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Detta för att direkt särskilja de olika miljöerna och enkelt kunna se vilken som faller inom vilken 

grupp.   

Resultatet visar att eleverna lägger liten vikt vid att redogöra för den miljö där berättelsen 

utspelas. Dock kan läsaren ändå i många fall skapa sig en uppfattning om var berättelsen utspelas.  

Flicka 1,9 och Pojke 2,4,7 ger inte läsaren någon beskrivning av den miljö där berättelsen äger 

rum. I dessa fall blir miljön okänd. Då tolkas miljön som verklig eller fiktiv utifrån de karaktärer 

som är med. Finns en overklig karaktär med i berättelsen så tolkas miljön som fiktiv trots att 

läsaren inte får någon information. Pojke 7:s berättelse handlar som apor som slåss om en banan 

men som sedan bygger ett hus och möblerar. Denna berättelse tolkas till en början som verklig, 

att eleven vet hur det ser ut där apor lever. Dock när Pojke 7 berättar att aporna bygger hus och 

möblerar blir berättelsen istället fiktiv. I alla utom Flicka 1:s berättelse sker en förflyttning från ett 

hem eller från en okänd plats till en annan. Eleverna berättar att huvudpersonen är hos någon 

annan eller att den återvänder hem. I Pojke 2:s  berättelse möter vi Super Edvin som bekämpar 

tjuvar och räddar världen. Dock får vi inte veta något om den värld Super Edvin befinner sig i 

eller vart han förflyttar sig. 

Super Edvin han räder värdän fron en köuv och Edvin han var snel. 

Men do kom en köuv och tok pengar. Men do kom Edvin och reda. 

Men so blel Edvin fast i galler men plötlit kom stolmnen och han reda Edvin. 

Men do kom kungen av kuvarna och rona värden stärsta bank. 

Då kom Super Edvin i et tåg fast han var red han skrek AAAAA!!! 

Då blev kunken över kuvarna fast i finkan Edvin fik ett pris av polis shefe Edvin sa va. 

Men då kom en kuv den kuven har en pilbåge han ville döda en kile 

Då kom super nallen med sin kniv men s n slut. 

 

Pojke 2 har här utförligt beskrivit flera skeenden dock nämner han aldrig var berättelsen 

utspelar sig. Berättelsen förflyttar sig eftersom huvudpersonen åker tåg. Denna berättelses 

orientering har därför definierats som fiktiv men ej beskriven i analysschemat.  

Flicka 5,6,7,10 och Pojke 1,3,6,8 använder ett eller fler ord för att beskriva en miljö i en fiktiv 

berättelse. Dessa ord kan exempelvis vara havet, körsbär, Alvinlandet, slott m fl. Då eleven 

använder ett ord så som havet så får läsaren automatiskt en bild av hur det ser ut där karaktären 

befinner sig.  

De berättelser där miljön är verklig är precis som de ovan knappt beskrivna utan tolkas utifrån 

karaktären samt det eller de ord som förklarar var huvudpersonen befinner sig. Flicka 4 beskriver 

att hennes huvudperson (en katt) bor med en trevlig familj i ett stort hus vilket är en relativt 

verklig beskrivning av en miljö. Sedan förflyttar sig huvudpersonen och leker med vänner och då 

vet läsaren inte längre var karaktärerna är förrän huvudpersonen i slutet återvänder hem.  

Pojke 9: Roboten va i Tyskland. Han va i Tropical Islands. Han skulle bada. 

Utifrån denna beskrivning så får läsaren ett hum om var berättelsen utspelas. Miljön i detta fall 

är verklig men karaktären är fiktiv. I denna berättelse kan en tolkning göras att eleven antingen 

har besökt ett badhus i Tyskland eller hört något om landet och därmed valt denna orientering. 

Eleven har i så fall valt en plats vilket speglar något upplevt som denne sedan omvandlat till en 

berättelse.  

Pojke 10 är den elev som använder flest ord för att beskriva den fiktiva miljö där berättelsen 

utspelas. Han beskriver vid flera tillfällen vad som händer med solen och hur den är. Dock är 

miljön i detta fall även en karaktär då eleven beskriver hur den känner.  
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Läry bor i solen. Solen är stor och rund. […] 

Solen började skaka. […] 

Sen kom han (Läry) på at han kunde suga fast sig. […] 

Månmonstret var starkt men solen vinner. Sen blir solen som vanligt. Men solen var tröt. Han (solen) orkade 

inte mer. 

Solen sprängdes[…] 

Slutsatsen blir att eleverna inte anser det vara av stor vikt att beskriva den miljö där karaktären 

befinner dig. Detta kan anknytas till det Säljö menar med att vårt handlande utgår från det vi 

medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver.95 Om eleverna inte fått träna på att 

skriva berättelser och diskuterat vikten av att beskriva omgivningen eller läst berättelser där 

läraren bett eleverna i textsamtalet beskriva den så uppfattar eleven inget krav på att uttrycka det.  

Dagens elever möter dagligen rörlig media (multimedia) i form av film, tv och data- och tv-

spel. Då många elever ägnar så pass stor tid till detta formas antagligen även deras 

världsuppfattning av det innehåll de möter och dessa medier blir förebild för deras berättande. I 

rörliga medier så beskrivs sällan miljön då den illustreras och därmed inte behöver förklaras med 

ord. Jag hävdar att detta påverkar elevers uppfattning om vikten av att beskriva den miljö 

berättelsen utspelas i. I många elevtexter beskrivs miljön istället genom de illustrationer som 

stödjer textens innehåll. I tidig ålder lär sig eleven berätta till bilder vilket jag hävdar finns kvar 

hos eleverna i årskurs ett, då de ännu ej utvecklat ett tillräckligt starkt skriftspråk. 

Sammanfattningsvis är förebilder, krav från omgivningen samt den anknytande bilden till 

berättelsen faktorer vilka påverkar den miljö eleverna väljer samt hur denna beskrivs. Dock kan, 

precis som redovisats, eleven anpassa miljön för berättelsens handling samt dess karaktärer.  

Kåreland framhåller att boken inte längre är det enda media som påverkar barn. Författaren 

hävdar att data- och tv-spel samt film och serier har bidragit till en förskjutning från direkta 

livserfarenheter till indirekta vilka förmedlas genom mediet.96 Kåreland kommer fram till att barn 

i sjuårsåldern, vilken är den ålder skribenterna till denna studie är, inspireras av medier och främst 

hjältar och hjältinnor. Studien visar att pojkar främst väljer böcker där det finns en hjälte som är 

huvudperson. Detta kan man tydligt avläsa också i min studie där det framgår att pojkar är de 

som skriver om hjältar.  

Karaktärer 

De karaktärer som beskrivs i berättelserna är fiktiva men ett aktivt val har gjorts att benämna de 

mer realistiska som verkliga samt de mer fantasibaserade som fiktiva. I denna studie har 

majoriteten av eleverna använt fiktiva karaktärer. Det är superhjältar, sjöjungfrur, häxor, elaka 

tjuvar mm. Dessa har en viktig funktion att både föra berättelsen framåt och förmedla känslor 

och indirekt förmedla miljön. I många fall så är det karaktären som avgjort om miljön är fiktiv 

eller verklighetsbaserad i de fall där skribenten inte uttrycker detta. Karaktärerna är precis som 

forskningen visar en spegling av de personer som eleven möter genom film, serier, böcker samt 

spel. Dessa visar upp tydliga stereotypiska drag såsom superhjältens mod och godhet samt den 

söta lilla flickan som är rädd men som tur är blir räddad. Detta framhålls av Dyson som något 

                                                 
95 Säljö, Roger (2000) s. 128 
96 Kåreland, Lena (2005) s.13 
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vanligt och återkommande i elevers berättande texter.97 De karaktärer som undersökningen mött 

uttrycks ofta som sympatiska i den mån att de är rädda men får hjälp eller övervinner rädslan.  

Ingen av eleverna har en huvudperson av det motsatta könet, däremot kan karaktären vara 

könlös. Exempelvis Flicka 10 som konsekvent använder Drakanden när hon beskriver 

huvudpersonen. På så vis har Flicka 10 skapat en könlös karaktär. Pojke 2:s berättelse innehåller 

flera stämmor då det finns dialoger mellan karaktärerna samt att eleven valt en plats samt person 

vilket speglar något upplevt som denne sedan omvandlat till en berättelse. Man kan utifrån valet 

av karaktär utgå från att eleven sett eller hört något om robotar. Dock väljer eleven att göra 

denna mänsklig vilket leder till att informationen om att huvudpersonen är en robot blir oviktigt 

för berättelsens innehåll. Denna berättelse uttrycker en känsla av glädje när huvudpersonen lyckas 

övervinna den språkbarriär som i denna berättelse är problemet vilket påminner om många andra 

berättelser där jag som läsare tolkar hur huvudpersonen känner utifrån de skeenden som utspelas 

samt det som uttrycks implicit.  

I undersökningen fann jag att alla huvudpersoner är goda och att bipersonen är en vän eller 

ond. De mest framträdande bipersonerna är motståndaren som på något sätt skapar ett problem 

för huvudpersonen. Denna biperson är då kopplad till problemet som beskrivs i berättelsen. 

Bipersonerna är endimensionella och även de framställs som de stereotypiska fiender som 

återkommer i media och litteratur i form av tjuv, häxa, ormar, elak katt m fl. Då fyra flickor 

skrivit om sjöjungfrur är deras onda biperson oftast en sorts fisk; haj eller bläckfisk som 

skrämmer huvudpersonen. Utifrån dessa kan tolkas att inspirationen kommer ifrån ”Den lilla 

sjöjungfrun”, ”Hitta Nemo”, ”Hajar som hajar” m fl. I dessa filmer framställs hajen som en stor 

och läskig karaktär vilket påverkar elevens val av fiende.  

Tjuvar illustreras i flera medier som elaka brottslingar vilka ställer till det för hjälten och även 

detta återkommer i de berättelser som analyserats. Huvudpersonerna i berättelserna är ofta rädda 

för det okända eller en auktoritär vuxen. I Pojke 5:s berättelse beskrivs en 20årig kille som möter 

en polis som först är snäll men som sedan blir arg. Flicka 9 beskriver en flicka som inte gillar 

bomber och Pojke 6 beskriver naturföreteelser som oroar. Något som är återkommande i 

berättelserna är att det ofta finns med något som huvudpersonen inte kan leva utan. Var 

inspirationen till detta kommer från är för mig oklart. 

Alla elever har en eller flera bipersoner vilket medför att berättelsen får fler stämmor. I flera 

fall så förs ingen dialog mellan huvudpersonen och bipersonen men trots detta så innehåller 

berättelsen stämmor enligt Smidt.98 Smidt menar att då skribenten inspireras av andra texter i sitt 

skrivande har tillägnat sig stämmor. Att kunna byta perspektiv och använda dialoger hävdar 

Smidt även det är att föra in stämmor i texten då detta tydliggör elevens utveckling till mångsidiga 

skribenter. Alla yttringar genom skrift och bilder uttrycks som en del av en ständigt pågående 

dialog. Då eleven tagit inspiration från andra har denne tillägnat sig stämmor vilket studien 

påvisar.  

I de böcker Kåreland studerat finner hon att de kvinnliga karaktärerna i barnböcker ofta är 

svaga och har en god relation med vänner och familj.99 I Uppsala stadsbiblioteks statistik framgår 

att de mest utlånade bilderböckerna 2013 är böcker med en manlig huvudperson som enligt 

                                                 
97 Dyson (1997)  
98 Smidt (2004) 
99 Kåreland, Lena (2005) s. 37f 
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Kåreland definieras som pojkiga genom att de är upptäckare, tuffa och modiga.100 På elfte plats 

kommer en kvinnlig huvudperson och denna är Pippi av Astrid Lindgren.101 Detta tyder på att 

barn tidigt inspireras av manliga huvudpersoner vilket lägger grund till de könsroller som sedan 

utspelas i verkligheten. Genom att mediet särskiljer flickor och pojkar genom att tilldela dem 

olika egenskaper påverkas i så fall även barns uppfattningar om vad som är kvinnligt samt manligt 

vilket återspeglas i deras berättelser. De läser om modiga pojkar som lämnar det trygga hemmet 

och dessa blir därmed förebilder för elevernas egna skrivande. Bortsett från Pippi så är de 

kvinnliga huvudpersonerna mer timida eller försiktiga på sina äventyr vilket också återspeglas i de 

berättelser skrivna av studiegruppens flickor. Flicka 1:s berättelse handlar om en katt som var i 

sin trädgård och lekte. Sedan kom en jättesöt katt och lekte med henne. Därefter kommer en 

tredje katt som är elak så då bestämmer sig de två vännerna för att gå hem och leka. I denna 

berättelse förklarar Flicka 1 att de är söta och i motsats till den elaka katten snälla. De lämnar 

knappt hemmet innan de återvänder och löser problemet genom att vända hem. Detta anknyter 

till det som Kårelands undersökning redogör om barnlitteratur, att flickorna löser sina problem 

genom att få hjälp eller komma undan problemet.102 Pojke 2:s berättelse är ett exempel på det 

som Kåreland menar är pojkiga berättelser: I denna berättelse så följer vi superhjälten Edvin som 

ska rädda världen. Hjälten ger sig ut i världen och möter tjuvar vilka fängslar honom. Hjälten får 

hjälp men höjdpunkten är att super Edvin fängslar tjuvarnas kung och blir hyllad för det. Denna 

berättelse visar att Kårelands studie om att barn inspireras av andra och att media, inklusive 

barnböcker, skapar könsroller vilka formar förväntningarna på vad som är kvinnligt samt manligt.   

 

Känslor  

Precis som diagram 4 i resultatavsnittet redovisar så använder eleverna flera olika känslor. Dessa 

återspeglas både direkt samt indirekt. Vanligen använder eleven direkta uttryck vid beskrivningar 

av rädsla eller glädje. De uttrycker då exempelvis så som Flicka 6 beskriver: Hon såg en haj. Hon 

vart red. I Flicka 5:s berättelse tolkas hur känslan är utifrån det eleven skriver implicit. Det var en 

gång en tjej som inte hade en vän. I detta fall tolkas det som att Flicka 5 uttrycker en känsla av 

ensamhet och utanförskap. Då har denna känsla redogjorts i diagrammet. Utifrån de känslor som 

uttrycks kan man se att majoriteten av eleverna beskriver skeenden där glädje återfinns. Oro och 

rädsla är känslor som skildras i samband med vändpunkten. I dessa fall möter ofta 

huvudpersonen ett problem, vilket skrämmer eller oroar personen.  

 

 

                                                 
100 Ibid s.38f 
101 Se bilaga 2 
102 Kåreland, Lena (2005) s.38 och s.122ff 
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att vidga perspektivet på elevers tidiga skrivande. I det följande 

kommer studiens resultat samt analys av resultat diskuteras i ljuset av tidigare forskning samt de 

teoretiska utgångspunkterna för den här studien. Detta för att lyfta fram möjliga tolkningar och 

konsekvenser av resultaten. Diskussionen ämnar ge en bredare bild av elevernas 

skriftspråkskompetenser samt ge ett vidare perspektiv vid bedömning av elevtexter.  

Innehåll och bedömning 

Då majoriteten av eleverna benämner sin berättelse som en saga samt att de inleder berättelsen 

med ”det var en gång... ” (vilket är en karaktäristisk början på en saga) trots att den vidare i 

handlingen inte följer sagogenrens struktur, så märks det tydligt att lärarna inte gör en distinktion 

mellan sago- och berättelsegenren. Detta visar på en bristfällig genreförståelse vilket i sin tur 

minskar elevernas repertoar och tolkningsram. Då eleverna uppfattar alla berättandetexter som 

sagor lär de sig inte att särskilja de olika genrerna inom berättarfamiljen. Detta i sin tur påverkar 

bedömningen då eleverna enligt kursplanen ska kunna ”läsa och analysera skönlitteratur och 

andra texter för olika syften, samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

sammanhang”.103 Liberg m fl. diskuterar i sin forskning hur bedömningen av elevers arbeten 

skulle fördjupas om lärare även bedömde innehållet.104 I denna studie fann jag att eleverna har en 

välutvecklad skriftspråkskompetens, när det kommer till att kunna skriva en berättande egentext 

där en utomstående kan följa handlingen. Dock så är dessa elever fortfarande i ett tidigt skede av 

sin skrivutveckling vilket gör att innehållet framställs med korta meningar. Hade denna studie likt 

Tovingers och Sprödnlys också beaktat formaspekter hade resultatet kunnat visa att eleverna kan 

utrycka ett innehåll men att den språkliga strukturen ännu är låg.105  

Eftersom alla elever skriver en berättelse där de har inledning, vändpunkt, lösning och (oftast) 

slut så kan man tro att eleverna påverkats av de krav som de tror omgivningen (skolan) ställer. Då 

nästan alla elever följer strukturen för en berättande text har de uppfattat att detta är viktigt för 

läraren.  Om läraren i detta fall tydligt undervisat eleverna i strukturen har eleverna uppfattat den 

som viktig och därmed använt den i skrivandet.   

Att texterna formas av kontexten är något naturligt då fantasin påverkas av omgivningen. Vilket 

överensstämmer med Garmes teorier om att inspirationen till textskapandet kommer från 

upplevelser och erfarenheter.106 Dyson samt Fast är av samma mening då de hävdar att denna 

form av kunskapshämtning ofta kommer från populärkultur samt med tidigare erfarenheter, 

vilken sällan får uttryckas i skolan107.  

 Fast menar att skolan bör ta tillvara på de kunskaper som eleverna tar med sig för att skolan inte 

ska blir en institution som är skild från hemmet.108 Genom att stänga ute barns erfarenheter från 

                                                 
103 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska 
104 Liberg et al (2012) 
105 Tovinger och Spörndly (2012) s.31f 
106 Garme (2010) Elever skriver - om skrivande, skrivundervisning och elevers texter.   s. 16. 
107  Fast (2007) s. 168. Dyson (1997) s.168 
108  Fast (2007) 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska
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skolan lär sig eleverna att det finns bra och dålig kunskap. Kan man istället lyfta in de kunskaper 

eleverna har och möta dem hävdar jag att skolan blir en öppen plats för eleverna att ventilera och 

ifrågasätta sig sina kunskaper. På en skola där jag arbetat tidigare fick eleverna göra ett arbete om 

något de gillade. Eleverna var till en början konfunderade över vad som var accepterat att forska 

om men efter exempel från läraren så kom arbetet igång. Detta tyder på att eleverna är 

fokuserade på att hitta det rätta svaret i skolan. I detta fall så fick eleverna dela med sig av sina 

speciella intressen till klassen och berätta vad de kunde om Pokémon, Star wars och winx club, 

djur, sport mm. Genom detta arbetssätt fick eleverna reflektera över vad de gillade och vad det 

var som de uppskattade med filmen, spelet, serien osv. Därmed fick eleverna granska innehållet 

och de förebilder eller inspirationskällor vilka påverkar dem dagligen. Läraren tog tillvara på 

elevernas intressen och åskådliggjorde saker där eleverna använde olika förmågor vilka är viktiga i 

skolan. Exempelvis så tränade eleverna på att räkna med hockey kort då varje kort har ett värde, 

samtalade om djur och kunde därmed föra in detta i NO undervisnigen.  Om lärare granskade 

elevers innehåll istället för att fokusera på formen så tror jag på en ökad skrivglädje vilket för med 

sig formen. Detta visar Tovinger och Spörndly i sin studie då de redogör att en elev i samband 

med att innehållet fördjupas förbättrade sitt skriftspråk.109 Om eleverna dessutom skriver till en 

mottagare så får blir det ytterligare en aspekt av skrivutveckling då skrivande fyller en funktion. 

Vidare hävdar jag, i likhet med Grame, att detta leder till att innehållet i texterna fördjupas och 

formen får ett syfte för eleven då den vill att mottagen skall förstå innehållet.110    

Könsroller 

Studien visar tydligt att det finns skillnader mellan vad pojkar och flickor skriver om samt hur de 

porträtterar olika kön. Något som tydligt påvisades genom att studera berättelsernas innehåll var 

att eleverna påverkas av varandra samt olika media. Dyson samt Waters menar att elever 

identifierar sig själva med vad de skriver. I likhet med det Kåreland fann i sin studie så kunde 

tydliga könsroller avläsas i elevernas texter. De kvinnliga karaktärerna var rädda och i behov av 

hjälp medan de manliga karaktärerna var modiga och självständiga. Det är dessutom intressant att 

se att identifikationen i form av kön återspeglas i berättelserna. Det är enbart en flicka som skrivit 

om en helt könlös karaktär. I alla de andra så skriver pojkarna om en manlig person och flickorna 

om en kvinnlig. Utifrån detta ser vi tydligt att elever identifierar sig med huvudpersonen och att 

media påverkar vilka egenskaper huvudpersonens besitter.  Utifrån denna studie innebär det att 

flickor anser att det är kvinnligt att vara skör och ha vänner att leka med medan pojkarna anser 

att det är manligt att vara modig och självständig. Detta resultat stärks även av Dysons studie där 

hon menar att eleverna påverkas av den litteratur samt media de möter. Dyson menar att dessa 

bilder av könsroller återspeglas även i den fria leken.111 Dock visar författaren att det är mer 

accepterat att flickor bryter könsrollen och intar vad som här porträtteras som manligt. Om 

könrollerna så tidigt indoktrineras i elevernas undermedvetna, hur påverkar detta vårt samhälle? 

 

Även i fråga om orientering och miljöbeskrivning hävdar jag att media påverkar eleverna. De 

miljöer som beskrivs är fiktiva dock mer eller mindre verklighetstrogna. I denna studie fann jag 

                                                 
109  Tovinger och Spörndly (2012) s.33 
110 Grame (2010) s. 17ff 
111 Dyson (1997) s.49 
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ingen tydlig distinktion mellan pojkar och flickor i valet av realistiskt förankrade miljöer. Dock 

bör anmärkas att få av eleverna gav en utförlig beskrivning av den miljö där handlingen 

utspelades. Detta hävdar jag bero på att eleverna ej är vana med miljöbeskrivningar utan 

fortfarande använder bildstöd för att illustrera miljön. Min teori är dessutom att eleverna matas 

med bilder genom media vilket gör att de aldrig reflekterar över att den måste beskrivas för att 

läsaren ska förstå den. Dock bör uppmärksammas att eleverna uppfattat att det ofta i berättande 

texter sker en förflyttning vilket är något som återkommer även i deras texter.  

Konklusion  

Slutsatsen är att eleverna skrivit om en huvudperson som är fiktiv med skillnader i hur 

verklighetsanknuten denna är. Det gäller även för orienteringen. Orienteringen beskrivs 

knapphändigt men är karaktäristisk med handlingen och sagan i den mån den beskrivs. De 

känslor som eleverna redogör genom berättelsen är främst glädje, rädsla eller oro samt trygghet. 

Dessa känslor är starkt kopplade till handlingen.. Dock beskrivs känslorna med få ord och har 

ibland tolkas genom de skeenden som beskrivs.  

Resultatet visar att det finns tydliga skillnader mellan pojkar och flickors berättelser. Precis som 

tidigare forskning på litteratur för barn visar så finns tydliga könsroller vilka genomsyrar elevernas 

berättelser. Flickorna identifierar sig med kvinnliga, sköra, osäkra huvudpersoner medan pojkar 

istället väljer manliga, modiga och äventyrslystna huvudpersoner vilket återspeglas i berättelserna. 

Flickorna har oftast ett innehållsligt tema där relationer och vänskap återfinns medan pojkar i 

högre grad följer temat av att det goda besegrar det onda.    

Sammanfattningsvis kan vi se att alla elever gjort typiska skoltexter där de följt instruktionerna, 

vilka var att skriva en berättelse. Majoriteten av eleverna har gjort kronologiskt uppbyggda texter 

som innefattar den struktur som är typisk för genren med en början, vändpunkt och slut. De har 

därmed anpassat sig till situationen och producerat en produkt utifrån de föreställda krav som 

läraren samt skolan har. Alla texterna är egentexter som är kontextoberoende. Detta trots att flera 

av texternas innehåll kan uppfattas som knapphändigt. Eftersom eleverna efter deras individuella 

förmåga producerat en text vilken har en röd tråd där ett eller flera skeenden beskrivs och oftast 

knutet till ett sammanhang så framkommer det att texten inte är knutet till ett skeende. 

Berättelserna är fristående och behöver endast stöd i beskrivningar av miljön i form av bilder. 

Läsaren kan utan problem förstå handlingen utan vidare bakgrundsinformation och därmed är 

texten en egentext.   

Undersökningen visar att eleverna tar inspiration från relationer i vardagen samt händelser 

som återfinns i olika former av media. Förebilder från media och kamraterna påverkar valet av 

innehåll. Detta märks väl i valet av karaktärer samt känslor. Något som undersökningen påvisar är 

att flera berättelser liknar varandra vilket lett till att jag kunnat föra ihop berättelsernas innehåll i 

två starka och tydliga teman. Karaktärerna visar att flera elever antingen inspirerats av varandra i 

valet att skriva om en hjälte eller sjöjungfru eller kan ha påverkats av medier där dessa återfinns. 

Studien visar på att eleverna genom denna form ges möjlighet att uttrycka de erfarenheter 

samt kunskaper de besitter och den världsbild som de har. Därför anser jag att det är av stor vikt 

att belysa innehållet och föra diskussioner med eleverna om vilka köns- samt samhällsstrukturer 

som media förmedlar. Detta för att bryta de normativa värderingarna redan vid tidig ålder och ge 

eleverna möjlighet att reflektera över den verklighet de lever i.    



35 

 

Vidare forskning inom området mediala förebilder skulle stärka det resultat som studien visar, 

samt hur bedömningen av innehåll skulle förändra elevers textskapande samt undervisningen.  

Att undersöka innehållet i elevers berättande har gett mig en inblick i hur elever tolkar sin 

omgivning samt de intryck de får genom b la media.  
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Bilaga 1 

Hej, 

Mitt namn är Sofie Åman Eriksson och jag läser min sista termin på lärarutbildningen.  

I mitt examensarbete kommer jag att studera årskurs 1:s berättande texter (sagor) för att 

undersöka vad de innehåller. Jag kommer att undersöka vilka karaktärer, miljöer och känslor 

eleverna beskriver i sina berättande texter. Jag kommer dessutom att undersöka om det finns 

några skillnader mellan pojkar och flickors karaktärer, miljöer och känslor i texterna.  

Eleven kommer att vara anonym i arbetet och skolans namn kommer inte att nämnas. 

Elevernas texter kommer enbart att användas i forskningssyfte och inte publiceras. 

 

I min forskning står jag under:  

Individskyddskravet/samskyddskravet: de elever som deltar i studien kan själva välja att delta. 

Elevernas texter kommer att vara anonyma för att skydda deras integritet. I arbetet har jag 

tystnadsplikt i fråga om elevers identitet men bryter den om jag möter texter där läraren bör 

informeras för då ställer jag mig under den anmälningsskyldighet som lärare går under.  

Nyttjandekravet – eleverna samt vårdnadshavare är informerade om att det insamlade 

material enbart kommer att nyttjas ur forskning syfte.  Under detta tillkommer kravet om 

beslut rörande åtgärder vid upptäckter av oroväckande utsagor från eleven. Eleven måste 

alltså informeras och ge sitt medgivande innan åtgärd.  

Forskningen förhåller sig till de åtta punkter vilka är god forskningssed.  

1) Du skall tala sanning om din forskning  

2) Du skall öppet redovisa metoder och resultat  

3) Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

4) Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

5) Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre medarbetare)  

6) Du skall hålla god ordning i din forskning (bl. a genom dokumentation och arkivering)  

7) Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till 

skada (t ex försökspersoner)  

8) Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

 

Fyll i och ringa in det svar som du och ditt barn vill och lämna lappen till 

klassföreståndaren. 

 

Jag___________________________ är vårdnadshavare till ______________________ 

 

Godkänner ej att mitt barns texter används Godkänner att mitt barns texter används  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofie  
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Bilaga 2 

 Flicka 1 Flicka 2 Flicka 3   

1.1 Hur ser 

händelseförloppet ut i 

tidsföljd 

Flicka med röd panda - 

fienden stjäl pandan - 

räddar pandan 

Katt 1 möter kompis - 

en tredje elak katt 

kommer - kompisarna 

går hem 

Flicka hittar 

katt- häxa tar 

katt - katt går 

till flicka 

  

1.2              Innhåller 

berättelsen motiv 

Goda mot det onda Goda mot onda Vänskap   

1.3              Finns ett 

problem och en lösning 

Fienden tar pandan, 

hon räddar pandan 

elak katt kommer - går 

hem 

Häxan tar 

katten - Katten 

flyr 

  

1.4              Vilka 

vändpunkter finns i 

berättelsen 

Flickan får pandan Katt 1 får en kompis Häxan tar 

katten 

  

1.5              Finns det 

några överraskningar 

     

1.6              I vilken 

ordning utspelas 

berättelsen 

kronologisk början, mitt 

och slut 

kronologisk kronologisk   

1.7              Hur börjar 

och slutar berättelsen 

Det var en gång en 

flicka med en panda 

Det var en gång en… 

beskriver ve, och var 

 

Det var en 

gång… 

Berättar vem 

huvudpersonen 

är och var 

denne är 

 

  

Orientering Flicka 1 Flicka 2 Flicka 3 

2.1 Var utspelar sig 

berättelsen 

Okänt I Linas trädgård På en äng 
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2.2 Skiftar miljön under 

berättelsen 

händelseförlopp 

Beskrivs ej. Men 

flickan springer efter 

fienden 

Går hem Nej 

2.3 Får läsaren 

utforska miljön 

Nej Nej Nej 

2.4 Hur viktig är miljön 

för handlingen 

 Läsaren kan relatera Bara en plats 

2.5 Är miljön 

karakteristisk med 

personerna och 

händelserna 

miljö okänd för läsaren 

men ej för flickan 

Ja, miljön är relaterbar, 

verklig 

Relaterbar men 

oviktig 

Karaktärer    

3.1 Vilka karaktärer 

uppträder i berättelsen 

Flickan, rödapandan 

och fienden 

Lina, Kity och elak katt Olivia, katten, häxan 

3.2 Hur skildras dessa Endimensionellt Endimensionellt Endimensionellt 

3.3 Vad får läsaren 

veta om dessa 

Röd panda, fienden 

elak 

Utomjordningens 

härkomst 

Svart katt 

3.4 Vilka karaktärsdrag 

har dessa och på vilket 

sätt uttalas detta 

Direkt Direkt Beskrivs ej 

3.5 Kan typiska roller 

avläsas 

Modig huvudperson, 

initiativtagare. Elak 

fiende 

Söta och snälla katter 

(kompisarna) Elak 

tredje katt 

Elak häxa 

3.6 Finns det en 

huvudperson och 

bipersoner 

Flickan - huvudperson, 

pandan - bipersoner 

Lina - huvudperson 

Elak katt- biperson 

Olivia - 

huvudperson, Katt - 

bipersoner 

3.7 Skildras personen 

som sympatisk eller 

osympatisk 

Sympatiska  Sympatiska Sympatiska 
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3.8 Lockas läsaren till 

att känna empati med 

någon av personerna i 

berättelsen 

Genom flickans vilja 

att ha tillbaka pandan 
Att de inte ville få sin 

lek förstör av den elaka 

Nej 

3.9 Genomgår 

karaktärerna någon 

utveckling 

Nej Från rädsla för 

vänskap till trygg 

Nej 

Känslor Flicka 1 Flicka 2 Flicka 3 

4.1 Kan någon av 

dessa känslor 

identifieras i sagorna 

   

Glädje I I I 

Kärlek   I 

Oro  I  

Rädsla I   

Ilska    

Mod    

Utanförskap  I  

Ensam    

Ledsen    

Trygg I I  

4.2 Ur vilket perspektiv 

beskrivs känslorna 

Tredjeperson Tredjeperson Tredjeperson 

Beskrivs känslorna 

direkt eller indirekt 

Indirekt Direkt Indirekt 
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 Flicka 4 Flicka 5 Flicka 6   

1.1 Hur ser 

händelseförloppet ut i 

tidsföljd 

Katt i hemmet - träffar 

en snäll katt - träffar en 

elak katt - får hjälp av 

en annan snäll katt - 

går hem 

Flicka utan vän - rädd - 

får en vän - haj 

kommer 

Beskrivning av 

huvudpersonen 

- möter haj - 

träffar kompis - 

möter bläckfisk 

- får hjälp av 

delfin 

  

1.2              Innhåller 

berättelsen motiv 

Vänskap Vänskap Vänskap   

1.3              Finns ett 

problem och en lösning 

Elak katt kommer, får 

hjälp av en snäll katt 

Rosa hajen kommer Haj och 

bläckfisk 

kommer, flyr 

  

1.4              Vilka 

vändpunkter finns i 

berättelsen 

elaka katten kommer, 

snälla katten hjälper 

att hon får en vän delfinerna 

kommer 

  

1.5              Finns det 

några överraskningar 

Att den första katten 

träffar fler katter utan 

miljö byte 

Att Flickan är rädd för 

fiskar och inte kunde 

leva utan vatten 

att hon inte får 

tappa sin krona 

  

1.6              I vilken 

ordning utspelas 

berättelsen 

kronologisk Kronologisk, utan slut Kronologisk   

1.7              Hur börjar 

och slutar berättelsen 

Det var en gång… 

Beskriver katt1s 

utseende och hem. De 

går hem och leker 

Det var en gång… 

Berättar att det var en 

flicka som inte hade 

någon vän. Hajen 

kommer. 

Det var en 

gång… 

Beskrivning av 

huvudpersonen, 

miljö och familj. 

Får hjälp av 

delfinerna 
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Orientering    

2.1 Var utspelar sig 

berättelsen 

Hemma hos katt1 under vattnet i en 

grotta 

I vattnet 

2.2 Skiftar miljön under 

berättelsen 

händelseförlopp 

Oklart  Oklart Sjöjungfrun lämnar 

slottet 

2.3 Får läsaren 

utforska miljön 

Beskriver hemmet och 

familjen som bor där 

nej Det är ett slott 

2.4 Hur viktig är miljön 

för handlingen 

inte alls ger hennes rädsla ett 

sammanhang 

Relevant då hon är 

en sjöjungfru 

2.5 Är miljön 

karakteristisk med 

personerna och 

händelserna 

Ja, ett husdjur i ett 

trevligt hem 

Nej, flickan bor i en 

grotta under vattnet 

ja 

Karaktärer Flicka 4 Flicka 5 Flicka 6 

3.1 Vilka karaktärer 

uppträder i berättelsen 

Katt1 – huvudperson 

Katt2 - elak biperson 

Flickan - huvudperson 

en vän - biperson 

Sjöjungfrun Cloe – 

huvudperson 

vän - Biperson 

3.2 Hur skildras dessa Endimensionell Endimensionell Endimensionell 

3.3 Vad får läsaren 

veta om dessa 

Huvudpersonen bor 

med en trevlig familj. 

Snälla, små och söta 

katter, Elak 

Flickan och vännen är 

beroende av vattnet 

och är rädda för fiskar 

Att sjöjungfrun gillar 

att sina fort, att hon 

är prinsessa. Att hon 

är rädd för hajar 

3.4 Vilka karaktärsdrag 

har dessa och på vilket 

sätt uttalas detta 

Direkt beskrivning, 

snälla, små och söta. 

Elak 

Orolig och rädd. 

Indirekt och Direkt 

Direkt beskrivning. 

Beskriver vem hon 

är och hennes rädsla 

för hajen 

3.5 Kan typiska roller 

avläsas 

Små och söta mot elak Rädd och snäll 

huvudperson 

Snälla mot elaka 
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3.6 Finns det en 

huvudperson och 

bipersoner 

Katt1- huvudperson, 

Katt2,3,4 bipersoner 

Flickan - huvudperson, 

vän - bipersoner 

 

3.7 Skildras personen 

som sympatisk eller 

osympatisk 

Sympatiska Sympatiska Sympatiska 

3.8 Lockas läsaren till 

att känna empati med 

någon av personerna i 

berättelsen 

 ja, med flickans 

ensamhet och rädsla 

nej beskriver inte 

tillräckligt 

3.9 Genomgår 

karaktärerna någon 

utveckling 

Nej Nej Nej 

Känslor Flicka 4 Flicka 5 Flicka 6 

4.1 Kan någon av 

dessa känslor 

identifieras i sagorna 

   

Glädje I  I 

Kärlek  I  

Oro I I  

Rädsla   I 

Ilska    

Mod   I 

Utanförskap    

Ensam  I  

Ledsen    
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Trygg I   

4.2 Ur vilket perspektiv 

beskrivs känslorna 

   

Beskrivs känslorna 

direkt eller indirekt 

   

 

 Flicka 7 Flicka 8 Flicka 9   

1.1 Hur ser 

händelseförloppet ut i 

tidsföljd 

Beskrivning av Agnes - 

blir rädd för en flicka 

som badar - kompis 

kommer - haj kommer - 

simmar hem- fått en 

lillasyster 

Presentation av Molly 

myra - Leker med 

vänner - blir rädd för 

vatten- möter en katt- 

har aldrig sett snö-går 

och lägger sig 

Presentation 

av flicka - går 

till en kompis - 

går hem - vill 

leka med en 

prinsessa - 

leker med en 

prinsessa - går 

hem 

  

1.2              Innhåller 

berättelsen motiv 

Vänskap Vänskap Vänskap   

1.3              Finns ett 

problem och en lösning 

Flickan som badar 

skrämmer, kompis 

kommer och tröstar. 

Haj kommer, simmar 

hem 

Det kommer en katt-

myran går in 

Flickan är rädd 

för bomber och 

solen. hon blev 

trött och gick 

hem 

  

1.4              Vilka 

vändpunkter finns i  

Flickan som badar, 

kompisen kommer, 

hajen, lillasyster 

Går hem från 

kompisen, regnet, 

katten, snö 

Att hon går 

hem 

  

1.5              Finns det 

några överraskningar 

Att det fötts en 

lillasyster 

Att hon aldrig sett snö Flickan kan 

inte leva utan 

katter 

  

1.6              I vilken 

ordning utspelas 

berättelsen 

Kronologisk Kronologisk Kronologisk   
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1.7              Hur börjar 

och slutar berättelsen 

Det var en gång… 

Beskrivning av 

sjöjungfrun Agnes och 

vad hon gillar. Kommer 

hem och har fått en 

syster 

Det var en gång… 

Beskriver hur Molly ser 

ut och vad hon gör. 

Kommer hem och går 

och lägger sig 

Det var en 

gång… 

Presentation 

av flickan och 

vad hon gillar 

och inte - går 

hem 

  

Orientering Flicka 7 Flicka 8 Flicka 9 

2.1 Var utspelar sig 

berättelsen 

I vattnet Hemma (bor i en 

svamp) och hos 

kompisen 

Oklart 

2.2 Skiftar miljön under 

berättelsens 

händelseförlopp 

Lämnar hemmet Lämnar hemmet och 

går sedan tillbaka 

Flickan förflyttar 

från hemmet 

2.3 Får läsaren 

utforska miljön 

Nej Nej Nej 

2.4 Hur viktig är miljön 

för handlingen 

Hon är en sjöjungfru Oviktig Oviktig 

2.5 Är miljön 

karakteristisk med 

personerna och 

händelserna 

Ja Ja Ger ingen tydlig 

beskrivning. 

Karaktärer Flicka 7 Flicka 8 Flicka 9 

3.1 Vilka karaktärer 

uppträder i berättelsen 

Agnes – Huvudperson 

 kompis - Biperson 

Molly myra – 

Huvudperson 

kompisen - Biperson 

Flickan- 

huvudperson 

prinsessan - 

Biperson 

3.2 Hur skildras dessa Fler dimensionella bara huvudpersonen är 

flerdimensionell 

Endimensionella 

3.3 Vad får läsaren 

veta om dessa 

Att Agnes är en 8 årig 

sjöjungfru som bodde 

med sina föräldrar och 

Molly är en liten myra 

som är väldigt kort. 

Hon bor i en svamp. Är 

Flickan gillar inte 

sommaren för hon 

tål i solen, är rädd 
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som gillade att leka 

med fiskar och äta 

sjögräs. Att hon är rädd 

för människor och 

hajar. Har en modig 

kompis. 

rädd för katter och 

gillar inte regn. Har 

aldrig sett snö 

för bomber och 

älskar katter. Leker 

med prinsessan 

3.4 Vilka karaktärsdrag 

har dessa och på vilket 

sätt uttalas detta 

Direkt och indirekt Direkt Flickan är liten 

(talas om) söker 

efter vänner. Snälla 

Direkt och indirekt 

3.5 Kan typiska roller 

avläsas 

Nyfiken huvudperson 

och läskig haj 

rädd och 

lösningsorienterad 

huvudperson 

Rädd och osäker 

huvudperson. Snälla 

vänner 

3.6 Finns det en 

huvudperson och 

bipersoner 

Agnes - huvudperson. 

Vän - bipersoner 

Molly-huvudperson. 

Kompis - bipersoner 

Flickan - 

huvudperson.  

Kompis och 

Prinsessa - 

Bipersoner 

3.7 Skildras personen 

som sympatisk eller 

osympatisk 

Sympatiska Osympatiska Osympatiska 

3.8 Lockas läsaren till 

att känna empati med 

någon av personerna i 

berättelsen 

ja med huvudpersonen  ja, med hennes 

problem 

3.9 Genomgår 

karaktärerna någon 

utveckling 

Nej Nej Nej 

Känslor Flicka 7 Flicka 8 Flicka 9 

4.1 Kan någon av 

dessa känslor 

identifieras i sagorna 
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Glädje I I I 

Kärlek    

Oro  I I 

Rädsla I I  

Ilska    

Mod    

Utanförskap    

Ensam    

Ledsen    

Trygg I I  

4.2 Ur vilket perspektiv 

beskrivs känslorna 

Tredjeperson Tredjeperson  Tredjeperson 

Beskrivs känslorna 

direkt eller indirekt 

Direkt och indirekt Indirekt Indirekt 

 

 

 Flicka 10 Pojke 1 Pojke 1   

1.1 Hur ser 

händelseförloppet ut i 

tidsföljd 

Presentation av 

Drakanden - mörka 

ormen sprider möka 

krafter - har en kompis 

- körsbär håller 

drakanden vid liv - 

Röda fjärilen vill kriga 

men drakanden räddar 

sig. 

Presenteras för 

huvudpersonen. 

Beskrivning av var 

denne bor. Möter en 

fiende vid affären. Får 

hjälp 

Beskrivning av 

huvudpersonen, 

Möter tjuv, blir 

tillfångatagen, 

får hjälp, möter 

tjuvarnas kung, 

besegrar 

honom, möter 

en tredje tjuv, 

får hjälp. 
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1.2              Innhåller 

berättelsen motiv 

goda mot onda att man ska hjälpas åt 

Goda mot onda 

Att även 

superhjälpar 

behöver hjälp 

Gott mot ont 

  

1.3              Finns ett 

problem och en lösning 

Att han dör om han 

inte har körsbär, har 

en skattkista full, 

räddar honom från den 

mörkar ormen Dör om 

han fastna i fjärilens 

nät, räddar sig själv.   

möter radion - får hjälp 

av vänner 

4 problem löser 

dem själv och 

med hjälp 

  

1.4              Vilka 

vändpunkter finns i 

berättelsen 

Att han räddar sig själv att han möter radion Besegrar 

tjuven, blir 

tillfångatagen, 

möter kungen 

av tjuvar och 

besegrar 

honom, ny tjuv 

hotar en pojke 

  

1.5              Finns det 

några överraskningar 

Att han äter sjögräs, 

har en klok vän 

Att han bor i en klocka, 

tält på en åker 

Att han är rädd 

för att åka tåg. 

Att supernallen 

räddar pojken 

  

1.6              I vilken 

ordning utspelas 

berättelsen 

Kronologisk Kronologiskt Kronologiskt   

1.7              Hur börjar 

och slutar berättelsen 

Presentation av 

drakanden - fjärilen 

ville fånga honom 

Det var en gång… 

presentation av Tv - 

Att han får hjälp att 

besegra radion 

Det var en 

gång… 

Presentation av 

super Edvin - 

Supernallen 

räddar pojken 

  

Orientering Flicka 10 Pojke 1 Pojke 2 
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2.1 Var utspelar sig 

berättelsen 

han bor i ett körsbär, 

resten oklart 

Fiktiv värld Fiktiv värld 

2.2 Skiftar miljön under 

berättelsens 

händelseförlopp 

förflyttar sig men vet ej 

vart 

Från hemmet till 

affären 

Ja ej beskrivet mer 

än att han blir 

tillfångatagen 

sedan åker tåg 

2.3 Får läsaren 

utforska miljön 

Nej beskriver var 

huvudpersonen bor 

Nej 

2.4 Hur viktig är miljön 

för handlingen 

Inte alls Inte alls Inte alls 

2.5 Är miljön 

karakteristisk med 

personerna och 

händelserna 

Fiktiv Ja Ja 

Karaktärer Flicka 10 Pojke 1 Pojke 2 

3.1 Vilka karaktärer 

uppträder i berättelsen 

Drakanden, kloka björn 

kompisen, mörka 

ormen, fjärilen 

Tv, Ticktack, Radion, 

Hammaren, 

Skiftnyckeln 

Super Edvin, Tjuv, 

Tjuvarnas kung, 

stålmannen, tjuv, 

supernallen 

3.2 Hur skildras dessa Endimensionellt Endimensionellt Endimensionellt 

3.3 Vad får läsaren 

veta om dessa 

Att drakandens rum 

ser ut som ett körsbär, 

äter sjögräs, har en 

kista full med körsbär 

som han inte kan leva 

utan, gillar knepiga 

saker, dör om den 

hamnar i fjärilens nät. 

Tacksam över sin 

kloka björn kompis, 

Mörka ormen sprider 

mörka krafter, fjärilen 

vill fånga honom och 

Att tv bor med 

Ticktack, Att han går 

till affären varje dag för 

att köpa batterier 

Att Super Edvin är 

snäll och räddar 

världen. Får hjälp av 

Stålmannen och 

supernallen. 

Tjuvarna vill stjäla 
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kriga. 

3.4 Vilka karaktärsdrag 

har dessa och på vilket 

sätt uttalas detta 

Direkt. Ormen och 

fjärilen elaka. 

 huvudpersonen är 

snäll beskrivs direkt 

3.5 Kan typiska roller 

avläsas 

Goda huvudpersonen 

med snälla vänner mot 

elaka fiender 

Ont mot gott Hjältar och tjuvar 

3.6 Finns det en 

huvudperson och 

bipersoner 

Drakanden- 

huvudperson. Kloka 

björn kompisen, mörka 

ormen, fjärilen - 

Bipersoner 

Tv – huvudperson. 

Ticktack, Radion, 

Hammaren, 

Skiftnyckeln - 

bipersoner 

Super Edvin - 

huvudperson. Tjuv, 

Tjuvarnas kung, 

stålmannen, tjuv, 

supernallen - 

bipersoner 

3.7 Skildras personen 

som sympatisk eller 

osympatisk 

sympatiska Osympatiska Sympatiska  

3.8 Lockas läsaren till 

att känna empati med 

någon av personerna i 

berättelsen 

Nej Nej Ja, med 

huvudpersonen 

3.9 Genomgår 

karaktärerna någon 

utveckling 

Nej   

Känslor Flicka 10 Pojke 1 Pojke 2 

4.1 Kan någon av 

dessa känslor 

identifieras i sagorna 

   

Glädje I I I 

Kärlek    

Oro I I  
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Rädsla   I 

Ilska  I  

Mod   I 

Utanförskap    

Ensam    

Ledsen    

Trygg I   

4.2 Ur vilket perspektiv 

beskrivs känslorna 

Tredjeperson Tredjeperson Tredjeperson  

Beskrivs känslorna 

direkt eller indirekt 

Indirekt indirekt Direkt och indirekt 

 

 Pojke 3 Pojke 4 Pojke 5   

1.1 Hur ser 

händelseförloppet ut i 

tidsföljd 

Beskrivning av 

huvudpersonen. Blir 

tillfångatagen, räddad 

av superhjälten 

Beskrivning av 

huvudpersonen och var den 

bor, möter en superhjälte 

med 4 armar, blir tagen av 

draken, räddas av 

superhjälten 

Huvudpers

onen i 

skogen, 

blir vän 

med en 

polis, 

polisen blir 

arg och 

fängslar 

honom, allt 

blev bra 

  

1.2              Innhåller 

berättelsen motiv 

Ont mot gott Ont mot gott Vänskap   

1.3              Finns ett problem 

och en lösning 

blir tillfångatagen blir tillfångatagen Polisen blir 

arg - de 

löser 
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problemet 

1.4              Vilka 

vändpunkter finns i 

berättelsen 

blir tillfångatagen blir tillfångatagen Polisen blir 

arg 

  

1.5              Finns det några 

överraskningar 

att han träffade 

superhjälten 

Att super hjälten har 4 armar 

och är redo att skjuta rep 

Att han 

möter en 

polis i 

skogen 

  

1.6              I vilken ordning 

utspelas berättelsen 

Kronologisk Kronologisk kronologis

k 

  

1.7              Hur börjar och 

slutar berättelsen 

Det var en gång 

super Alvin - 

superhjälten tar 

sönder gallret och 

räddar honom 

Det var en gång en prins - 

Superhjälten spränger draken 

och de lever lyckliga 

Det var en 

gång en 

kille. Han 

var i 

skogen - 

Men tillslut 

blev allt 

bra 

  

Orientering Pojke 3 Pojke 4 Pojke 5 

2.1 Var utspelar sig 

berättelsen 

I Alvinlandet Huvudpersonen bor i ett slott 

- fiktiv miljö 

I skogen 

2.2 Skiftar miljön under 

händelseförlopp 

 Ja Nej 

2.3 Får läsaren utforska 

miljön 

Nej Nej Nej 

2.4 Hur viktig är miljön för 

handlingen 

Inte alls Inte alls Inte alls  

2.5 Är miljön karakteristisk 

med personerna och 

händelserna 

Fiktiv Fiktiv Verklig 
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Karaktärer Pojke 3 Pojke 4 Pojke 5 

3.1 Vilka karaktärer 

uppträder i berättelsen 

Super Alvin, 

Superhjälten 

Prinsen, Superhjälten, 

Draken 

Killen och 

polisen 

3.2 Hur skildras dessa Endimensionellt Endimensionellt endimensione

llt 

3.3 Vad får läsaren veta om 

dessa 

att de bor i 

Alvinlandet 

Att prinsen bor i ett slott och 

har 10 000 dea magneter. 

Superhjälten har 4 armar och 

har rep att skjuta, draken vill 

äta prinsen 

Att killen är 20 

år 

3.4 På vilket sätt uttalas 

karaktärsdrag  

Endimensionellt Endimensionellt  polisen är 

snäll först 

men blir 

sedan arg 

3.5 Kan typiska roller avläsas Hjältar mot fienden Orädd superhjälte, rädd prins, 

farlig drake 

Vuxen och 

barn 

3.6 Finns det en 

huvudperson och bipersoner 

Super Alvin - 

huvudperson. 

Superhjälten - 

biperson 

Prinsen - huvudperson.  

Superhjälten, Draken - 

bipersoner 

Killen - 

Huvudperson. 

Polisen - 

biperson 

3.7 Skildras personen som 

sympatisk eller osympatisk 

Osympatiska Sympatiska  osympatiska 

3.8 Lockas läsaren till att 

känna empati med någon av 

personerna i  

   

3.9 Genomgår karaktärerna 

någon utveckling 

  polisen är 

snäll först 

men blir 

sedan arg 

Känslor Pojke 3 Pojke 4 Pojke 5 
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4.1 Kan någon av dessa 

känslor identifieras i sagorna 

   

Glädje I I I 

Kärlek    

Oro I I  

Rädsla    

Ilska   I 

Mod I I  

Utanförskap    

Ensam    

Ledsen    

Trygg    

4.2 Ur vilket perspektiv 

beskrivs känslorna 

Tredjeperson Tredjeperson Tredjeperson 

Beskrivs känslorna direkt 

eller indirekt 

Indirekt  Indirekt Direkt och 

indirekt 

 Pojke 7 Pojke 8 Pojke 9   

1.1 Hur ser 

händelseförloppet ut i 

tidsföljd 

En apa som har en 

banan, en annan apa 

kommer och vill ha 

bananen, bananen 

ramlar ner i floden, 

de hjälps åt och 

bygger hus 

tillsammans 

Beskrivning av huvudperson, 

träffade stålmannen som var 

på ingång, stålmannen flög 

fel och Dracula hämtade 

honom 

Roboten är på 

badhus i 

Tyskland, vill 

ha en slush 

men kan inte 

tyska, får 

hjälp, fick inte 

sitta vid 

poolen med 

slushen, gick 
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upp 

1.2              Innhåller 

berättelsen motiv 

Vänskap Vänskap  Hjälpas åt   

1.3              Finns ett problem 

och en lösning 

Att bananen hamnar i 

floden - de hjälps åt 

att få tag i den 

Att stålmannen flög fel, 

dracula hämtar 

att han inte 

kan språket, 

får hjälp av 

någon som 

kan både 

svenska och 

tyska. 

  

1.4              Vilka 

vändpunkter finns i 

berättelsen 

Tappar bananen Stålmannen flög fel att han får 

hjälp 

  

1.5              Finns det några 

överraskningar 

Att de bygger hus 

och möblerar 

att han träffade stålmannen 

och att stålmannen flög till 

Ryssland 

att han inte 

får sitta på 

kanten med 

slushen 

  

1.6              I vilken ordning 

utspelas berättelsen 

kronologisk om det är en syftnings fel så 

kronologiskt annars använder 

pojken en tillbakablick 

kronologisk   

1.7              Hur börjar och 

slutar berättelsen 

Det var en gång en 

apa som hade en 

banan - så levde de 

lyckliga i alla sina 

dagar 

Det var en gång dracula som 

bodde i ett slott - Dracula fick 

åka till Ryssland 

Roboten var i 

Tyskland. 

Någon 

kommer och 

säger åt 

honom att 

han inte får 

vara med 

slushen. Då 

gick han upp 

igen. 

  



58 

 

Orientering Pojke 7 Pojke 8 Pojke 9 

2.1 Var utspelar sig 

berättelsen 

oklart, djungeln? i Draculas slott, Ryssland I Tyskland, på 

Tropic islands 

2.2 Skiftar miljön under 

berättelsens händelseförlopp 

aporna förflyttar sig ja, från slottet till Ryssland Nej 

2.3 Får läsaren utforska 

miljön 

Nej Nej Nej 

2.4 Hur viktig är miljön för 

handlingen 

  Ja 

2.5 Är miljön karakteristisk 

med personerna och 

händelserna 

Ja Ja Nej 

Karaktärer Pojke 7 Pojke 8 Pojke 9 

3.1 Vilka karaktärer 

uppträder i berättelsen 

aporna 
Dracula och stålmannen Roboten och 

personen som 

kan tala fler 

språk 

3.2 Hur skildras dessa Endimensionellt Endimensionellt   Endimensione

llt  

3.3 Vad får läsaren veta om 

dessa 

Att båda vill ha 

bananen 

Att dracula bor i ett slott. Att svensken 

kan prata 

tyska 

3.4 Vilka karaktärsdrag har 

dessa och på vilket sätt 

uttalas detta 

 Att stålmannen är lite 

förvirrad och dracula 

hjälpsam. Indirekt uttalat 

 

3.5 Kan typiska roller avläsas   vuxen 

auktoritet 

3.6 Finns det en 

huvudperson och bipersoner 

Apa 1 är 

huvudperson. Apa2 

Dracula - huvudperson. 

Stålmannen - biperson 

Roboten - 

huvudperson. 

Svensken - 
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(kompis)- biperson Biperson 

3.7 Skildras personen som 

sympatisk eller osympatisk 

Sympatiska Sympatiska  osympatiska 

3.8 Lockas läsaren till att 

känna empati med någon av 

personerna i berättelsen 

   

3.9 Genomgår karaktärerna 

någon utveckling 

från ovänner till 

vänner 

  

Känslor Pojke 7 Pojke 8 Pojke 9 

4.1 Kan någon av dessa 

känslor identifieras i sagorna 

   

Glädje I I I 

Kärlek    

Oro I  I 

Rädsla    

Ilska  I  

Mod   I 

Utanförskap    

Ensam    

Ledsen    

Trygg I   

4.2 Ur vilket perspektiv 

beskrivs känslorna 

Tredjeperson Tredjeperson Tredjeperson 

Beskrivs känslorna direkt Indirekt Indirekt Indirekt 
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eller indirekt 

 Pojke 10     

1.1 Hur ser 

händelseförloppet ut i 

tidsföljd 

Beskrivning av 

huvudpersonen, 

Solen börjar 

skaka, han håller 

fast sig, allt blev 

som vanligt, då 

kom 

månmonstret 

och ville kriga, 

solen vann, men 

solen blev trött 

och sprängdes, 

Läry hamnade 

på jorden i havet 

    

1.2              Innhåller 

berättelsen motiv 

Ont mot gott      

1.3              Finns ett 

problem och en lösning 

Att månmonstret 

anfaller. Solen 

vinner 

    

1.4              Vilka 

vändpunkter finns i 

berättelsen 

Att solen skakar 

- håll fast sig, 

månmonstret 

anfaller - solen 

vinner, solen 

exploderar - 

hamnar på 

jorden bygger 

hus 

    

1.5              Finns det några 

överraskningar 

att kompisen inte 

kom, solen 

sprängdes 
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1.6              I vilken ordning 

utspelas berättelsen 

Kronologiskt      

1.7              Hur börjar och 

slutar berättelsen 

Här bor monstret 

Läry - han 

hamnade på 

havet. Han kan 

få ett hus 

    

Orientering Pojke 10   

2.1 Var utspelar sig 

berättelsen 

På solen   

2.2 Skiftar miljön under 

berättelsens 

händelseförlopp 

Hamna på 

jorden, i havet 

  

2.3 Får läsaren utforska 

miljön 

Nej   

2.4 Hur viktig är miljön för 

handlingen 

Ja   

2.5 Är miljön karakteristisk 

med personerna och 

händelserna 

Fiktiv   

Karaktärer Pojke 10   

3.1 Vilka karaktärer 

uppträder i berättelsen 

Läry, 

månmonstret, 

kompisen  

  

3.2 Hur skildras dessa Läry-

flerdimensionellt. 

Övrigt 

endimensionellt 

  

3.3 Vad får läsaren veta om 

dessa 

Att Läry inte kan 

leva utan sol, 

har små prickar, 
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gillar att suga 

fast sig 

3.4 Vilka karaktärsdrag har 

dessa och på vilket sätt 

uttalas detta 

Läry snäll - 

indirekt 

Månmonstret - 

elakt 

  

3.5 Kan typiska roller 

avläsas 

ond mot god   

3.6 Finns det en 

huvudperson och 

bipersoner 

Läry - 

huvudperson. 

Månmonstret - 

biperson 

  

3.7 Skildras personen som 

sympatisk eller osympatisk 

sympatiska   

3.8 Lockas läsaren till att 

känna empati med någon 

av personerna i berättelsen 

   

3.9 Genomgår karaktärerna 

någon utveckling 

   

Känslor Pojke 10   

4.1 Kan någon av dessa 

känslor identifieras i 

sagorna 

   

Glädje    

Kärlek    

Oro I   

Rädsla    

Ilska    
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Mod    

Utanförskap    

Ensam    

Ledsen    

Trygg I   

4.2 Ur vilket perspektiv 

beskrivs känslorna 

Tredjeperson   

Beskrivs känslorna direkt 

eller indirekt 

Indirekt    
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Bilaga 3 

 

Hej Sofie! 

Du har frågat några av mina kollegor vilka bilderböcker som varit mest utlånade under 2013. 

Den statistik jag kan ta fram från vårt biblioteksdatasystem är uppgifter för Uppsala kommuns bibliotek 

- alltså inte för hela landet. 

Vad man kan ha i bakhuvudet när man tittar på resultatet är att titlar som vi har många exemplar av får 

höga siffror men det är ju också efterfrågade böcker det handlar om… 

Här är statistik på mest utlånade bilderböcker på kommunbiblioteken i Uppsala under januari-april 

2013 (kolumnen längst till höger är antal utlån): 

/Vänliga hälsningar 

KARIN HJELM 

Platsansvarig Uppsala stadsbibliotek 

 

1   Bergström, Gunilla Listigt, Alfons Åberg!       164 

2   Bergström, Gunilla Aja baja, Alfons Åberg!       163 

3   Bergström, Gunilla Kalas, Alfons Åberg       155 

4   Bergström, Gunilla God natt, Alfons Åberg       154 

5   Wirsén, Stina Vem är borta?       147 

6   Nordqvist, Sven Findus flyttar ut       143 

7   Nordqvist, Sven När Findus var liten och försvann       134 

                

8   Bergström, Gunilla Bara knyt, Alfons!       127 
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9   Norlin, Arne Här kommer rymdskeppet       127 

10   Bergström, Gunilla Alfons och soldatpappan       126 

11   Lindgren, Astrid Pippi hittar en spunk 1. uppl.     126 

12   Norlin, Arne Här kommer bärgningsbilen       126 

13   Landström, Olof Bu och Bä i städtagen       125 

14   Nordqvist, Sven Pettson tältar       125 

15   Bergström, Gunilla Skratta lagom! sa pappa Åberg       124 

16   Nordqvist, Sven Pannkakstårtan       122 

17   Landström, Olof Bu och Bä på sjön       121 

18   Wirsén, Stina Vem är var?       121 

19   Wirsén, Stina Vem är söt?       119 

20   Bergström, Gunilla Raska på, Alfons Åberg!       118 

21   Rey, Margret Pricken       118 

22   Bergström, Gunilla Alfons och Milla       117 

23   Lindgren, Astrid Känner du Pippi Långstrump?       117 

24   Nordqvist, Sven Stackars Pettson       116 

25   Norlin, Arne Här kommer MC-polisen       115 


