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English title: 

Qualities in students’ texts 

Writing with different tools in year 2 

 

Abstract 

The aim of the study was to investigate the quality of pupils’ narrative texts written 

either by hand or on a tablet. The questions concern which structures are characteristic 

of the texts as a whole and what is distinctive about hand-written texts and those written 

on a tablet. To investigate this, 46 pupil texts from grade 2 were analysed. Each pupil in 

the class wrote two texts, one with each writing tool. The overall theoretical approach in 

the study is dialogism, which views all utterances as being related to each other. In this 

study that means that the pupils received teaching about how to write a story, and then 

wrote stories of their own. Relief theory, which has its foundation in dialogism, was 

used as analytical framework. With this model, analyses are made of the text as a whole. 

The overall structure and focus of the text are regarded as the foreground and the 

additions and expanded details supporting these are viewed as the background text. This 

interaction between foreground and background gives the relief perspective. Proceeding 

from relief theory, the structures of the texts in their entirety were analysed. At the 

intermediate and local level of the texts, dialogues and connectives were analysed, along 

with the number of unique words and the total number of words. The relief of the texts 

was analysed in terms of quality at global, intermediate and local text level. The relief 

analysis revealed that three different categories of relief could be identified in these 

texts. The result shows that the difference in quality concerns how the backgrounds are 

expanded. The results of the study show that there are differences between the pupils’ 

handwritten texts and texts written on a tablet, but the differences are small. The biggest 

differences concern the number of unique words and the total number of words. The 

texts written on a tablet contain both more unique words and more words in total than 

texts written by hand.  
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1 Inledning 
Elever ska lära sig att skriva och läsa under skolans första år, för att sedan fortsätta att 

utvecklas inom dessa fält under hela sin skolgång. Skrivandet är centralt såväl i skolans 

värld som i samhället. I de flesta skolämnen skriver elever texter i olika genrer, och de 

visar därigenom kunskaper i ämnena och förmåga att skriftligt interagera med andra. 

Läsning och bedömning av elevtexter är därför en viktig uppgift för läraren. Att läsa och 

tolka nybörjarskribenters skriftliga färdighet kräver såväl generella kunskaper om 

skrivutveckling som mer specifika kunskaper om textanalys. Det gäller för läraren att 

kunna se vilka kvaliteter texterna innehåller även om texterna kanske uppvisar en 

mängd olika avvikelser från skrivkonventionen. 

 

I många olika sammanhang påtalas hur förutsättningarna och villkoren för skrivande har 

förändrats både i skolan och i samhället i stort genom att många elever idag har nya 

skrivverktyg att tillgå. Idag har 87 % av barnen mellan 9 och 12 år tillgång till en 

surfplatta i hemmen (Medierådet 2015). Många kommuner satsar på att alla elever i 

skolan ska ha tillgång till egen dator eller surfplatta. I grundskolan är surfplattan 

vanligare än datorer (Skolverket 2015). Kunskapskravet för elever i slutet av årskurs 3 

är att  ”eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator” (Lgr 11:227). I 

de nationella proven för årskurs 3 ingår två skriftliga delprov. Det ena delprovet innebär 

att eleven ska skriva en faktatext och den får eleven skriva för hand eller på dator. I det 

andra delprovet skulle eleverna vid tidpunkten för denna studie skriva en berättande text 

för hand.1 Kursplanen och Skolverket skiljer alltså på handskriven och datorskriven 

elevtext. Med anledning av detta blir det väsentligt att undersöka skrivverktygets 

betydelse för texten och inte minst skrivverktygets betydelse för textens kvalitet.  

 

Denna studie utgår från ett utvecklingsprojekt som byggde på idéer om att låta elever i 

årskurs 1 skriva texter på dator och på surfplatta innan de skriver med penna på papper. 

Handstilsträningen påbörjas i årskurs 2 och undervisningen fokuserar textskapande för 

att lära samt uppmuntra skrivlust och motivation (jfr Trageton 2014). Forskning om 

skrivundervisning för yngre elever som skriver med hjälp av datorer behöver utökas 

(Taube m.fl. 2015:116). Jag avser därför att i denna studie undersöka lågstadieelevers 

strukturer i texter när de har skrivit för hand och på surfplatta och söka svar på frågan 

om skrivverktygets betydelse för textens kvalitet.  

                                                 
1 From mars 2017 får eleven även skriva den berättande texten på dator.  
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1.1 Studiens utgångspunkter 

I dagens mediedebatt diskuteras ofta elevernas kunskapsresultat och inte minst elevers 

läsresultat har fokuserats. Särskilt läsförståelse och lässtrategier har fått stor 

uppmärksamhet, i forskning och undervisning. Men på senare år har även skrivandet 

fått större uppmärksamhet och en betydande del av de studier som under 2000-talet har 

presenterats inom det svenskämnesdidaktiska forskningsfältet har haft inriktning på 

elevers skriftliga textproduktion (Skar & Tengberg 2014:360). Barns tidiga skriftspråks-

utveckling har också fokuserats i ett antal studier. Barn kommer i kontakt med 

skrivande och läsande i vardagslivet med olika skrivverktyg, som penna eller surfplatta, 

långt före skolstart (jfr Fast 2007; Skoog 2012). Skrivundervisningen under lågstadiet 

har av tradition haft fokus på stavning och interpunktion och inte på innehåll eller 

textstruktur (Skoog 2012:25–26). Även kursplanen i svenska beskriver detta i 

kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3: 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven 

använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder 

och som är vanligt förekommande i elevnära texter. (Lgr 11:227) 

 

Beträffande textstrukturen står endast följande: 

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.  

(Lgr 11:227) 

I denna studie är det en klass i årskurs 2 som studeras. Undervisningen utgår från ett 

skolutvecklingsprojekt där metoden ”att skriva sig till läsning” (Trageton 2014) används 

och utprövas. Eleverna i klassen deltar följaktligen i en undervisning där skrivandet är 

en central del i lärprocessen och kunskapsinhämtningen. Texterna har skrivits i en 

undervisning som har tagit utgångspunkt i att studera texter utifrån deras olika språkliga 

mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften och mottagare. Under-

visningen startade med flera lektioner där elevernas kunskaper om berättande text 

byggdes upp. Klassen skrev även en gemensam berättande text i form av en saga 

tillsammans med läraren. I den sista fasen skrev eleverna de berättande texterna som 

ligger till grund för textanalysen. Eleverna har individuellt skrivit två texter var med 

olika skrivverktyg. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka kvaliteter i elevers berättande texter som är 

skrivna antingen med penna eller på surfplatta. Avsikten är att undersöka elevtexterna 

där strukturen i texten som helhet är huvudingången.  

 

Följande forskningsfrågor ställs till materialet: 

1. Vilka kvaliteter uppvisar texterna som helhet genom sina strukturer?  

2. Vad karaktäriserar texterna som är skrivna för hand respektive på surfplatta?  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. Kapitel 1 behandlar studiens utgångspunkter, syfte och 

forskningsfrågor. I det andra kapitlet, belyses tidigare forskning och i kapitel 3, 

redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter, vilka är dialogism och reliefteorin. I det 

fjärde kapitlet, redovisas metod och material för studien och i det femte, redovisas 

studiens resultat och avslutningsvis i det sista kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån 

de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning.  

 

 

2 Forskningsöversikt 
I detta kapitel redogör jag för ett urval av skrivforskning med fokus som är relevant för 

mitt syfte och mina forskningsfrågor. Det efterfrågas mer forskning om yngre elevers 

skrivande på datorer (Taube m.fl. 2015:116) och eftersom det finns få sådana studier har 

jag även tagit med studentuppsatser i översikten. Vetenskapsrådet har dessutom beviljat 

forskningsanslag till en forskargrupp vid Uppsala universitet för att kunna studera 

elevers textskapande i tidiga skolår då detta har hamnat i skymundan (Vetenskapsrådet 

2014). Eftersom det saknas forskning har jag tagit med studier som bland annat gäller 

äldre elever och är av äldre datum. Översikten är tematiskt ordnad. Studier om datorn 

som skrivverktyg inleder kapitlet och därefter följer en redogörelse för studier av 

kvaliteter i elevtexter, studier som ligger nära elevtextanalyserna i denna undersökning.  

 
2.1 Studier om datorn som skrivverktyg 
Datorer började introduceras i svenska skolor under 1980-talet (Jedeskog 1998:5) och 

samtidigt började skrivforskningen intressera sig för att undersöka hur texter skrivs och 

med vilka skrivverktyg (Blåsjö 2010:34–35). Redan år 2006 studerade och videofilmade 
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Rutt Trøite Lorentzen (2006:103–104) norska elever i årskurs 1 som skrev på datorer. 

Hon konstaterar då att eleverna blir motiverade att skriva om de får använda ett 

skrivverktyg som är lätt att arbeta med. Men det är också viktigt att eleverna har en klar 

mottagare av sin text samt att skrivtemat intresserar eleven. Vidare finner hon att datorn 

hjälper elever att känna att de lyckas i sitt skrivande eftersom datorn stöttar genom att 

den formar bokstäverna, anger skriv- och läsriktningen, samt byter textrad och 

därigenom bidrar till att göra texten läsvänlig. Även surfplattan är ett fungerande 

skrivverktyg och bidrar positivt till skrivande hos svenskspråkiga elever i årskurs 2 i 

Finland konstaterar Sofie Södergård (2014) i sin magisteruppsats. Detta är också något 

som bekräftas av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund (2013; 2016). De 

konstaterar att elever presterar bättre på de nationella proven i årskurs 3 om de redan 

från början har fått strukturerad läs-och skrivundervisning med hjälp av datorer i 

kombination med responsarbete och samarbete med kamrater. Emellertid, visar Agélii 

Genlott och Grönlund att sämst presterar de elever som har arbetat med datorer i 

undervisningen men som inte har fått möjlighet till samarbete och respons. Att 

digitaliseringen har påverkat nybörjarskrivundervisningen konstaterar Ewa Hultin och 

Maria Westman (2015:83). Många lärare i deras studie uttrycker att nybörjarskrivningen 

har underlättats av den nya tekniken. Datorn som pedagogiskt skrivverktyg ger alla 

elever större möjligheter att lyckas som skribenter eftersom den ger direkt återkoppling 

på den skrivna texten genom talsyntes. Vidare hjälper datorn skribenten att få överblick 

över texten och stöd i redigeringen av texten. 

 

Det finns ett flertal studier som jämför datorskrivna och handskrivna elevtexter. Amie 

Goldberg, Michael Russel och Abigail Cook (2003:14–15) har gjort en internationell 

metastudie av studier genomförda i elevgrupper K-12, det vill säga där eleverna är i 

åldrarna 5 till 18 år, och studierna är genomförda åren 1992–2002. I de studier där 

texternas kvalitet granskas utifrån exempelvis stil, syfte, tema, grammatik och ordval 

syns endast små skillnader när texter med olika skrivverktyg jämförs. Analysen av 

kvantitet indikerar att användning av datorer i skrivundervisningen för med sig att 

texterna blir längre och att elever reviderar sina texter i större utsträckning. De 

konstaterar att datorer är ett värdefullt verktyg för att hjälpa elever att utveckla 

skrivförmåga. 
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Att datorskrivna elevtexter blir längre och inte har några kvalitetsskillnader jämfört med 

att skriva för hand konstaterar även Claudia Dybdahl, Donna Gail Shaw och Emily 

Blahous (1997). Deras studie visar också att datorn i sig inte är nyckeln till 

högkvalitativa elevtexter. Det är snarare skrivundervisningen som läraren planerar, som 

verkar vara den främsta orsaken till att eleverna kan utvecklas till goda skribenter 

medan skrivverktyget verkar spela mindre roll.  

 

I flera examensarbeten jämförs datorskrivna och handskrivna texter producerade av 

elever på lågstadiet. Även i dessa studier visar resultaten att de datorskrivna texterna 

innehåller fler ord än de handskrivna (t.ex. Lewin 2008; Sundgren & Svärdsudd 2009; 

Granat & Östling 2012). 

 

Kristin Sundgren och Åsa Svärdsudd (2009) jämför berättande texter som är skrivna 

med olika skrivverktyg i årskurs 3 i syfte att beskriva och jämföra kvaliteter i texterna. 

Med kvalitet avser de förekomst av ”grammatisk struktur: skiljetecken, stor bokstav, 

ordklasser: användningen av adjektiv, sammanhang: kronologi, är texten fyllig, finns 

det flyt i texten och textbindning” (2009:19). Resultatet visar att fler texter når högre 

kvalitet när de skrivs på datorer än för hand. Utifrån sitt resultat diskuterar de metodval i 

den första skrivundervisningen och deras didaktiska slutsats blir att de elever som 

skriver på datorer kan koncentrera sig på att skapa en fantasirik berättelse utan att 

behöva fokusera på att forma bokstäver. De konstaterar att de handskrivna texterna har 

stor utvecklingspotential eftersom de flesta texterna har god handling men ibland saknar 

struktur och ibland skulle behöva utvecklas innehållsmässigt. De drar slutsatsen att 

datorn kan vara ett bra hjälpmedel för skrivutvecklingen. Att eleverna har större 

skrivlust när undervisningen utgår från datorskrivning konstaterar även Birgitta Lewin 

(2008). Hennes studie visar samtidigt att de datorskrivna texterna oftare  än de 

handskriva följer skrivregler såsom korrekt användning av gemener och versaler och 

mellanrum mellan orden. Även Malin Granats och Petra Östlings (2012) undersökning 

visar att eleverna är mer villiga att skriva när de får använda datorer än när de måste 

skriva för hand. När det gäller att hålla den röda tråden i berättelserna uppvisar texterna 

ingen skillnad som kan hänföras till skrivverktygen. De analyserar även tempus i 

texterna och noterar att det är en viss skillnad på elevernas förmåga att hålla tempus 

genom hela texten där något fler elever klarar det när de skriver på datorer.  
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2.2 Studier av kvaliteter i elevtexter  
Det finns få nya studier som behandlar svenska lågstadieelevers texter utifrån struktur. 

Men från forskningsprojektet Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers 

textskapande i tidiga skolår har delstudier rapporterats. Anna Nordlund (2016) studerar 

berättarteknik i elevberättelser från årskurs 1 till årskurs 3. Samtliga texter i studien är 

skrivna på datorer. Resultatet visar att de flesta texterna i årskurs 1 och 3 har otydlig 

handling, och de flesta texterna från årskurs 2 saknar tydlig struktur. Dialoger 

förekommer endast i texterna i årskurs 3 och det är företrädesvis i texterna med tydlig 

handling. Resultatet visar också förekomst av sambandsmarkörer i elevtexterna. 

Texterna från årskurs 1 innehåller främst temporala konnektivbindningar. Dock saknas 

det sambandsmarkörer och det är beroende på att stora delar av händelseförloppet 

saknas. Texterna från årskurs 2 med tydlig handling innehåller konnektivbindningar 

som beskriver orsak. Texterna med tydlig handling från årskurs 3 innehåller både 

temporala och kausala bindningar. Sammanfattningsvis konstaterar Nordlund att 

tidssamband inte är tillräckliga för att skapa en serie händelser av händelseförloppet. 

Handlingen behöver även orsakssamband. Tilläggssamband och motsatssamband är 

användbara för att skapa variation och spänning i berättelsen.  

 

En kvalitetsaspekt i elevtexter är förekomst av expansioner eftersom de gör innehållet i 

texten rikare. Expansionerna är ord, satser eller hela textstycken som fördjupar 

innehållet i en text och binder samman textens innehåll. Noterbart är att även 

expansioner kan skapas på andra sätt än med konnektiver. Lipson (2006:35) påpekar att 

relativsatsen är den typiska expansionen för att definiera något. af Geijerstam 

(2006:110) identifierar tre former av expansioner, vilka är utveckling, tillägg och 

specificering, i texter skrivna av elever i årskurs 5 och 8 i naturorienterande ämnen. af 

Geijerstam konstaterar att en välskriven text karaktäriseras av en jämvikt mellan 

användandet av nya ord och en tydlig struktur. Det syns heller inga stora skillnader 

mellan lågpresterande och högpresterande elevers texter gällande ordvariation (af 

Geijerstam 2006:107), vilket kan jämföras med en studie genomförd i gymnasieskolan 

under 1970-talet där man kunde konstatera att ju större ordvariation och fler löpord i 

texterna, desto högre betyg får texterna (Hultman & Westman 1977:54–59).  

 

Även antalet ord i en elevtext har betraktats som en kvalitetsdimension i tidigare 

studier. Åke Pettersson (1989:164–170) refererar till en undersökning av C.H. 
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Björnsson vars material bygger på drygt 2 000 uppsatser från årskurserna 2, 4, 6 och 8. 

Resultatet visar att textlängden ökar under hela skoltiden. Dessutom blir orden längre. 

Medelvärdet för textlängden i en text i årskurs 2 är ca 70 ord. Granat och Östling (2012) 

undersöker i sitt examensarbete elevtexter från årskurs 1. I deras material består de 

handskrivna texterna av i genomsnitt 82 ord och de datorskrivna av 149 ord. 

 

Lars Sigfred Evensen (2005b) och Ewa Bergh Nestlog (2009:130) undersöker elevtexter 

utifrån reliefteorin. Evensen (2005:235b) har undersökt perspektiv på innehållet i 

berättande elevtexter och konstaterar att eleverna behärskar textstrukturen för 

tidsförlopp i berättande text. Det som skiljer elever på olika prestationsnivåer är hur 

utvecklad bakgrunden är. Förekomst av bakgrund är således en kvalitetsaspekt i 

elevtexter som bidrar till textens djup och berikar innehållet. Bergh Nestlog (2009) har 

undersökt mellanstadieelevers argumenterande texter. Fokus i analysen är att fånga 

texterna i sin helhet. Tre olika perspektivdimensioner har identifierats: relief, hierarki 

och sekvenser. Dessa utvecklas i olika grad i texterna. I välutvecklade texter är reliefen 

uppbyggd av en tydlig förgrund som understödjs av en utvecklad bakgrund. En central 

slutsats är att medveten undervisning gör skillnad för hur väl texterna skrivs. Både 

Evensen (2005b) och Bergh Nestlog (2009) konstaterar att välutvecklade elevtexter är 

uppbyggda av en tydlig förgrund som understöds av en utförlig bakgrund. Tillsammans 

bildar förgrund och bakgrund textens relief. 

 

Sammanfattningsvis visar studierna att elevtexter blir längre när de skrivs på datorer 

(Dybdahl m.fl.1997; Goldberg m.fl. 2003; Lewin 2008; Sundgren & Svärdsudd 2009; 

Granat & Östling 2012). Elever känner sig oftare som lyckade skribenter när de skriver 

på datorer eftersom texterna blir lättare att läsa och redigera (Hultin & Westman 2015). 

Datorn som skrivverktyg verkar också leda till större skrivlust (Lewin 2008; Granat & 

Östling 2012). För övrigt syns inga större skillnader i texter skrivna med olika 

skrivverktyg, men det framkommer att skrivundervisningen är väsentlig för elevernas 

fortsatta skrivutveckling (Dybdahl m.fl 1997; Goldberg m.fl. 2003). Studierna visar 

också att välutvecklade elevuppsatser är tydligt strukturerade, och i de välutvecklade 

texterna är bakgrunderna mer utbyggda än i de mindre utvecklade (Evensen 2005b; 

Bergh Nestlog 2009). Även förmåga att behärska skrivtekniska knep som dialog och 

förmåga att binda samman meningar ses som kvalitetsmått i elevuppsatser (Nordlund 

2016).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs 

dialogismen, som utgör undersökningens övergripande teoretiska perspektiv. I 

dialogismen grundar sig reliefteorin, ur vilken de mer precisa ramarna hämtas för 

textanalysarbetet. Reliefteorin presenteras sist i kapitlet. 

 

3.1 Dialogism 

Dialogismen har sitt ursprung i Bachtins arbeten (1981; 1986). Dialog är ett centralt 

begrepp för Bachthin och fungerar som den grundläggande principen för all 

kommunikation. Dialogiskt perspektiv på text utgår från att skribenten är i dialog med 

sig själv och andra och att det finns ett samspel mellan dessa individer och den kontext 

som skribenterna ingår i (Bachtin 1997). Alla yttranden, muntliga som skriftliga, kan 

ses som uttalanden i en ständigt pågående dialog. Evensen (2005:155a) beskriver detta: 

There is a dialouge going on between each specific writer and each equally specific reader, 

as social interactionism highlights. 

Teorin gäller både för muntliga och skriftliga texter. I den här studien är det skriftliga 

texter som avses. 

 

Varje text förhåller sig till en tänkt läsare utifrån de sociala mål skribenten har med den. 

I denna interaktion med sina läsare måste skribenten välja innehåll och språkliga 

strukturer utifrån att dialogen ska fungera, det vill säga så att läsaren ska kunna förstå 

texten på ett lämpligt sätt (Ajagán-Lester m.fl. 2003; Bergh Nestlog 2016). Dialogen 

gäller oavsett om texten läses av tänkt läsare eller ej, och i min analys går jag i dialog 

med elevtexten.  

 

Texter bygger samtidigt på genrekonventioner, på det som skrivits tidigare, men riktar 

sig samtidigt framåt och bildar utgångspunkt för nya kommande texter (Igland & 

Dysthe 2003). Skribenten kan anpassa sig till dessa konventioner eller utmana 

konventionen. Utan dessa konventioner skulle det vara svårt för läsaren att förstå texten. 

Men skribenten är inte heller enbart bunden till konventioner för då skulle genre-

konventionerna inte utvecklas (Bergh Nestlogh 2016). I min analys av elevtexterna 

undersöker jag hur eleverna förhåller sig till genrekonventionen som gäller sagans 

struktur.  
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Varje interaktion bygger således på erfarenheter från dialoger i tidigare texter med de 

konventioner och normer som där framstår. Texter ingår därmed i intertextuella 

relationer med varandra.”Varje text förutsätter andra texter” skriver Luis Ajagán, Per 

Ledin och Henrik Rahm (2003:203) och texter kan innehålla något från andra texter 

eller påverka andra texter och är på så sätt intertextuell. I den här studien innebär det att 

eleverna kan använda sig av mönster från andra sagor (Bergh Nestlog 2009:19). Men 

eleverna kan även utmana dessa mönster och skriva på annat sätt. Då kan sagan 

uppfattas som svår att läsa men den kan också uppfattas som nyskapande och intressant. 

  

Eleverna gör dessutom språkliga val för att visa sin stämma i sina yttranden genom 

ordval. Olga Dysthe (1999:13) skriver att en stämma är ”alltid uttrykt frå ein 

synsvinkel” och formad beroende på vem yttrandet är riktat till. Ett kännetecken för ett 

yttrande är dess riktning till någon, dess adressivitet. Det innebär att skrivna texter alltid 

är riktade till någon och efterfrågar läsarens reaktioner (Bachtin 1986:99). 

I den här studien har eleverna ett klart syfte och är väl medvetna om sina läsare när de 

skriver sina sagor eftersom sagorna ska läsas av andra läsare på skolans bibliotek. I 

nästa avsnitt följer en genomgång av den teori som ligger till grund för analysen av 

elevtexterna.  

 

3.2 Reliefteorin 
Den  dialogiska kopplingen mellan social interaktion med läsaren och språklig 

konvention i form av genredrag, innebär att de båda aspekterna av språklig 

kommunikationen korsas och mening skapas i gränssnittet (Bergh Nestlog 2016:22–24). 

Det är rimligt att en textanalys på något sätt bör fånga detta samspel och därför 

använder jag reliefteorin, som grundar sig i dialogismen, för att analysera texterna i 

undersökningen.  

 

När en läsare tolkar en text är läsaren i interaktion med texten och samtidigt är texten i 

dialog med tidigare texter genom de genredrag som skribenten tillämpat i texten. Det är 

i den här dialogen som textens relief framträder. Skribenten har anlagt sitt perspektiv 

medvetet eller omedvetet och skribentens perspektiv framstår mer eller mindre tydligt 

när läsare tolkar textens övergripande struktur och därigenom anlägger textens relief. 

Teorin bygger på att texter kan betraktas utifrån att de har förgrund och bakgrund.  
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I förgrunden framträder det som läsaren uppfattar som tydligt innehållsligt fokus. I 

bakgrunden utvecklas det innehållsmässiga genom bland annat specificeringar som 

fördjupar resonemangen. Evensen (2005b) förklarar förgrund och bakgrund så här: 

En god tekst har altså en slags ”forgrunn”, et tekstlig meningsfokus som får sin 

gjennomgripende mening nettop gjennom at den blir satt i relieff mot en kulturell 

”bakgrunn”. Dette samspillet mellom forgrunn och bakgrunn vil jeg omtale som tekstens 

”relieff”. (Evensen 2005:191b) 

I berättande texter samspelar händelseförloppet, med bland annat beskrivningar och 

dialoger. Händelseförloppet kan ofta ses som textens förgrund och beskrivningarna och 

dialogerna som textens bakgrund. Tillsammans bildar förgrund och bakgrund textens 

relief (Evensen 2005b). Reliefen omfattar alltså texten som helhet och visar hur läsaren 

kan skapa mening med texten (Bergh Nestlog 2009:26).  

 

I den här studien betraktar jag precis som Evensen (2005:190–192b) och Bergh Nestlog 

(2009:24–29) elevtexterna utifrån detta samspel mellan förgrund och bakgrund eftersom 

det är en kvalitetsdimension i väl fungerande kommunikation. Jag undersöker även 

kvaliteter i elevtexterna på olika textnivåer och för att kunna avgöra kvaliteter på global 

textnivå behövs ett analysredskap som utgår från texterna i sin helhet vilket reliefteorin 

alltså erbjuder (Evensen 2005b; Bergh Nestlog 2009).  

 

 

4 Material och metod 
I detta kapitel presenterar jag elevtexterna, som är studiens empiriska material, och det 

sammanhang dessa skrivits inom. Jag redogör också för analysprocessen och 

analysmetoderna. Kapitlet avslutas med metodkritik.  

 

4.1 Material 
Det empiriska materialet i studien utgörs av 46 elevtexter, vilka är insamlade   

i en undervisningsgrupp under vårterminen 2016. Urvalet är ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman 2011:194). Undervisningsgruppen går på en kommunal  

F–9 skola i sydöstra Sverige och skolan har cirka 600 elever. I terminsplaneringen för 

svenskämnet ingick ett skrivprojekt om sagor och det är inom det projektet som 

elevtexterna är skrivna. Klassen består av 24 elever, 14 flickor och 10 pojkar, i årskurs 

2. En elev deltar inte i studien på grund av anpassad studiegång. Av de 23 deltagande 

eleverna har nio elever svenska som andraspråk.  
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4.1.1 Skrivuppgift 

Eleverna fick först en skrivuppgift att skriva en saga för hand. Läraren repeterade då 

den typiska sagostrukturen (se 1.1). Några veckor senare fick eleverna i uppgift att 

skriva en saga på surfplatta. När de skulle skriva sin andra saga repeterade läraren 

återigen sagostrukturen. Det som skiljde de två olika tillfällena från varandra var att vid 

det första skrivtillfället skulle eleven skriva för hand och vid det andra tillfället skriva på 

surfplatta. Eleverna hade fyra 60-minuters lektioner till sitt förfogande för varje saga. 

Det första momentet var att göra en planering för sin saga där eleven bestämde 

huvudperson, plats, problem, lösning och slut. När sagan var klar fick eleven en 

checklista som skulle hjälpa eleven att granska sin text. Checklistan innehöll ett antal 

punkter att granska i sina texter. Sedan lämnade eleven sin text till en kamrat för 

respons. Responsen utgick från en mall där eleverna skulle skriva ned två styrkor i 

kamratens text samt ett tips hur kamraten kunde förbättra sin text.  Därefter fick 

eleverna möjlighet att bearbeta sina texter. Det sista momentet var att illustrera texten. 

Enligt instruktion skulle klassens samtliga sagor sättas samman till en sagobok som 

sedan skulle bli möjlig att låna på skolans bibliotek.  

 

Varje deltagande elev har alltså skrivit två berättande texter, en för hand med penna på 

papper och en på surfplatta. Eleverna använde sig av appen Skolstil på surfplattan. 

Stilen liknar handskrift. De 46 texterna, som analyseras, är elevernas slutversion i 

skrivprocessen.  

 

4.2 Textanalysmetoder 
Det empiriska materialet har jag läst och analyserat med reliefteorin som övergripande 

analysverktyg och på så sätt fångat den globala textnivån. Jag har läst texterna som 

välvillig läsare med stort intresse och engagemang, och inte som en felfinnare där fel 

och brister står i fokus. Jag har dessutom läst texterna i sin helhet flera gånger. Jag har 

även förfinat analysen av texterna och deras relief genom att analysera mellanliggande 

och lokal textnivå (se punkt 4 och 5 nedan). Under arbetet med textanalyserna har jag 

arbetat systematiskt i en process som illustreras i figur 1.  
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Figur 1. Arbetsprocess vid textanalys 

De olika momenten i arbetsprocessen beskrivs nedan. 

1. I det första momentet skrev jag in både de handskrivna och texterna skrivna på 

surfplatta i worddokument. Alla texter avidentifierades och texterna numrerades 

löpande. De handskrivna texterna benämns med H och texter skrivna på 

surfplatta med S.  

 

2. I det andra momentet analyserades texterna på global textnivå utifrån 

reliefanalys, vilket innebar att jag närläste texterna flera gånger. 

 

Figur 2. Analyser på tre textnivåer (jfr Dysthe, Herzberg & Hoel 2011:41) 

 
Processerna att definiera textenheter och analysera förgrund och bakgrund löpte 

parallellt. Som analysenhet i reliefanalysen används begreppet textenhet. En 

textenhet ”är den minsta enhet som möjliggör för läsare att skapa mening i 

1
• Samtliga texter skrivs in i worddokument för att avidentifiera texterna.

2

• Texterna närläses.

• I texterna markeras textenheterna som förgrund eller bakgrund så att 
reliefen framträder.

3
• Texternas sorteras i tre kategorier utifrån hur reliefen framträder.

4 

• Texterna som helhet analyseras utifrån kvaliteter på olika textnivåer: 
global, mellan och lokal.

5

• Texterna jämförs utifrån de olika skrivverktygen med avseende på relief, 
dialoger och konnektiver och antal olika ord och antal löpord.

förgrund, bakgrund
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texten och som för läsaren har en identifierbar kommunikativ funktion” (Bergh 

Nestlog 2009:26). Den här funktionella definitionen av textenhet  passar väl 

ihop med dialogistisk teori. Texterna i studien är skrivna i en sagogenre och 

sagans typiska kännetecken framträder i förgrunden enligt en narrativ sekvens. 

Enligt det typiska mönstret består en narrativ sekvens av följande drag: 

introduktion, utgångssituation, komplikation, händelsekedja, upplösning, 

slutsituation och avslutande evaluering (Adam i Ledin 2000:72).  

 

I texterna markerades textenheter som förgrund där jag uppfattade att textens 

fokus framträdde. Förgrunden markerades med fetstil. Med hjälp av en elevtext 

ur studien, som visas i figur 3, visar jag reliefen och de olika textenheterna. 

 

Elevtext     Narrativa drag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              

 

Figur 3. Elevtext S18 med reliefen markerad och de narrativa dragen 

  

Jag har definierat de narrativa dragen i varje textenhet. De narrativa dragen var 

en hjälp för mig att se förgrunden och ska inte ses som en separat analys. Övriga 

textenheter tolkade jag som tillägg och specificeringar till förgrunden, och de 

framstod därmed som textens bakgrund. Bakgrundens textenheter markerades 

med kursiv stil. Parallellt med att analysera förgrund och bakgrund ställde jag 

upp texten så varje textenhet stod på en egen rad. Genom reliefanalysen 

framstod förgrunden tydligt som en narrativ textsekvens. Analysen av 

bakgrunden fortsätter i steg 4. 

Sagan om den gamla häxan 
En gon för lenge sedan fans en gamal häxa  introduktion 

Hon var över 1000 år    utgångssituation 

och hon bode i en gamal grota.   tillägg 
Häxan va elak och ville förtrolla hela värden  komplikation 

Hon tar 7000000000 kr pär dag.   specificering 
När häxan va på väg att gå till stade så kommer en riddare  händelse 

som va en tjej.    tillägg 

Rdaren ståpade den gamla häxan.   händelse 

Men häxan kom förbi ridaren och förtrollade hela värden. händelse 

Sedan tåg häxans kraft slut   upplösning 

Och allt blev vanlit igen    slutsituation 

Och häxan jik hem och kom aldrig tillbaka mer.  evaluering  
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3. I det tredje momentet sorterades texterna i tre kategorier utifrån reliefen som 

framträder i texterna. I den första kategorin har texterna enbart förgrund eller 

högst en textenhet som bakgrund. Kategorin benämns som enkel relief. I den 

andra kategorin är bakgrunden utbyggd med flera textenheter i bakgrunden. Den 

kategorin benämns som utvecklad relief. I den tredje kategorin är bakgrunden 

utbyggd med ytterligare fördjupningar för att ge beskrivningar och 

fördjupningar. Kategorin benämns som komplex relief.  

 

4. I nästa moment analyserades texterna utifrån kvaliteter på mellanliggande och 

lokala textnivåer. 

 

 
   

Figur 4. Analyser på tre textnivåer (jfr Dysthe, Herzberg & Hoel 2011:41) 

 

I förgrunden finner jag händelseförloppet det vill säga den narrativa sekvensen 

och i bakgrunden är tilläggen, specificeringarna och dialogerna. Först studerade 

jag vad som karaktäriserade förgrunden och sagans typiska kännetecken enligt 

den narrativa sekvensen undersöktes. På mellanliggande textnivå undersökte jag 

kvaliteter i textenheterna. Den mellanliggande textnivån utgörs av stycken och 

meningar. Jag har på denna nivå studerat hur textenheterna binds samman och 

undersökt sambandsmarkörerna eftersom dessa markörer markerar vilken sorts 

information som ges i bakgrunden. Jag har utgått från följande fem kategorier 

och analyserat förekomst av dessa: 

 

1. Det relativa pronominet ”som”. Detta inleder relativsatser, och innebär ett 

tillägg (additiv) (Lipson 2006). 

2. Konnektiver ”och”, ”även”, vilka visar på tillägg, additiv.  

3. Konnektiver ”sedan”, ”sen”, ”när” och ”då”, vilka visar på tidssamband, 

temporal. 

förgrund och bakgrund

sambandsmar-
körer, dialoger

ord

Global textnivå 
 

 
Mellanliggande textnivå 
 

Lokal textnivå 
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4. Konnektiver ”därför”, ”för” och ”för att”, vilka visar på orsakssamband, 

kausal. 

5. Konnektiver ”men”, ”fast”, ”utan”, vilka visar på motsatssamband, 

adversativ (Hellspong 2001:29–31).  

 

Jag analyserade dessutom förekomst av dialoger i textenheterna. I analysen på 

lokal textnivå analyserade jag antal olika ord och antal löpord i hela texterna. Jag 

använde ett digitalt verktyg, www.lix.se, för dessa analyser.  

 

5. Slutligen jämfördes analyserna av de handskrivna texterna med analyserna av 

texterna skrivna på surfplatta för att se hur resultatet skiljer sig mellan texterna 

skrivna med olika verktyg. 

 

4.2.1 Metodkritik  

I den här studien har avgränsningen inneburit att det är elevtexter från en klass som har 

studerats och analyserats. En följd av denna avgränsning är att undersökningsmaterialet 

är begränsat. Givetvis kan resultatet bli ett annat med ett större urval av texter, om 

texterna var av en annan texttyp, eller om de undersökta texterna skrivits i en annan 

årskurs eller på andra skolor.  

 

Texterna har inte alltid varit lätta att analysera och jag är även medveten om att det är en 

utmaning att använda reliefteorin som analysmetod. Blåsjö (2010:42) poängterar att: 

en läsare kan tolka in olika bakgrund och förgrund beroende på sina förutsättningar. På 

grund av det senare kan analysen få olika resultat för olika lässituationer och blir därmed  

något svårhanterlig, men kan ge intressanta perspektiv.  

 

Det beror alltså på vilket perspektiv jag som läsare intar. Jag har i den här uppsatsen 

intagit det textorienterade perspektivet där jag utgår från att den narrativa sekvensen bär 

berättelsen framåt. Reliefanalysen visar att den typiska narrativa sekvensens drag (se 

kapitel 4.2) framstår i textens förgrund. För att stämma av mina tolkningar gentemot 

andras har jag vid uppsatsseminarium låtit deltagarna tillsammans med mig göra 

textanalyser för att få en samstämmighet.  

 

En annan utmaning är att läsa lågstadieelevers texter eftersom de inte alltid följer 

svenskans skriftkonventioner. Eleverna använder versaler och blandar in gemener på 

http://www.lix.se/
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olika ställen på ett sätt som inte följer konventionen. Orden skrivs ofta fonologiskt, så 

som eleverna uppfattar att det låter och det är inte alltid enligt gällande stavningsregler 

(Höien & Lundberg 2013:68). När man använder automatiserade beräkningar måste 

man korrigera stavfel för annars räknas det felstavade ordet som ett annat ord. Jag ser 

mig som en välvillig tolkare eftersom det är elever i utveckling och min långa erfarenhet 

som lågstadielärare hjälper mig vid tolkningsarbetet. Jag är van vid att elevtexter inte 

alltid följer konventionen och därför ser jag inte detta som ett problem i analysarbetet.  

 

Ur ett didaktiskt perspektiv är det mer intressant att få mer kunskap om texternas 

strukturer än om stavning och skiljetecken. Dessa ger dessutom ett bristfokus och jag 

har velat ha fokus på vad eleverna verkligen kan. Givetvis kunde dessa ha analyserats 

men jag har gjort den avgränsningen. En annan avgränsning som jag också har gjort är 

att jag endast tittar på det skrivna verbalspråket i mina analyser. Därför är sagornas 

illustrationer inte analyserade. Jag är medveten om att man inom semiotiken ifrågasätter 

den har textsynen eftersom symboler och bilder är minst lika betydelsfulla som det 

skrivna verbalspråket. Mina avgränsningar leder till förslag till fortsatt forskning. 

 

4.3 Etiska överväganden 
De deltagande eleverna och deras vårdnadshavare har fått information om studien i ett 

missivbrev. I brevet inhämtades också elevernas och vårdnadshavarnas medgivande till 

medverkan i studien, och de informerades om möjligheten att ändra sitt beslut. Samtliga 

elever och vårdnadshavare godkände deltagande. Enligt konfidentialitetskravet är 

samtliga elevtexter kodade med siffror så varken skola, klass eller kön syns. Alla elever 

är garanterade anonymitet. Det insamlade materialet kommer inte heller användas till 

något annat än forskning (Vetenskapsrådet 2002).  

 

 

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av textanalysen. Kapitlet inleds med reliefanalyser 

av texterna och därefter analyseras kvaliteter i reliefen för att svara på den första 

forskningsfrågan som rör vilka kvaliteter som texterna som helhet uppvisar genom sina 

strukturer. Den andra forskningsfrågan, som rör skillnader mellan texterna som skapats 

med olika skrivverktyg, utreds i det sista avsnittet där handskrivna texter med texter 

skrivna på surfplatta jämförs.  
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5.1 Relief 

Reliefen i en text framträder när texten som helhet läses och granskas. I det här avsnittet 

visar jag två hela elevtexter för att visa exempel på reliefen i hela texter. Dessutom visas  

utdrag ur olika texter i materialet för att exemplifiera resultatet av analysen. Det är 

samspelet mellan förgrund och bakgrund som ger reliefperspektivet.  

 
Förgrund 

I figur 5 visas reliefen i en elevtext som är ett tydligt exempel på texter som har alla 

narrativa drag och där texten endast presenterar förgrund. 

Det var en gång en prinsesa och Prins   

dåm bode e en slåt.     

Men en dag kåm en drake    

åk tog prinsesan.     

Men en dag kåm en prins    

och tog prinsesan till slåtet.    

Då levde dåm lykliga ialasinadar.  

 
Figur 5. Elevtext H 10 

 

Elevtexten i figur 5 består endast av förgrund. Texten har en enkel övergripande 

struktur. Texten fördjupas inte av några tillägg eller specificeringar. Förgrunden i den 

här texten är karaktäristisk för många av elevtexterna i materialet. Förgrunden i texterna 

följer förgrunden strukturen för narrativa texter, nämligen att de inleds med den 

klassiska sagoinledningen, ”Det var en gång”, och därefter beskrivs utgångsläget för 

huvudpersonen eller huvudpersonerna i form av boplats: ”de bodde på slottet” (S23). 

För att komma vidare i kronologin uppstår en svårighet eller en komplikation: ”så hörde 

hon en varg” (S2). I vissa texter vidareutvecklas strukturen med en eller flera händelser : 

”och sen landade. Draken tänkte äta upp riddaren och ekoren” (H16). Samtliga texter 

innehåller någon slags upplösning och det är oftast till följd av att komplikationen är 

undanröjd: ”som tur var kom en prins och dödade draken” (H23). Den mest 

förekommande slutsituationen är att det blir ett bröllop: ”dom gifter nu alla glad” (S15). 

Nästan alla texter avslutas med det klassiska slutet ” Sen levde han lyckliga i alla dina 

dar” (H12) men andra former av evalueringar förekommer. I två elevtexter saknas den 

avslutande evalueringen.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att förgrunden i texterna följer den narrativa sekvensen 

i alla utom en text. I några texter utelämnas ett eller två led i sekvensen. 
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Bakgrund 
I figur 6 visas reliefen i en elevtext som innehåller alla narrativa drag och som dessutom 

är utbyggd med mer information som ger bakgrund. De textenheter som är markerade 

med kursiv stil utgör bakgrunden. Den narrativa sekvensen framstår även här i 

förgrunden. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Figur 6. Elevtext H21 

 

I bakgrunden underbyggs och utvecklas förgrunden, vilket i dessa texter innebär att den 

narrativa sekvensen fördjupas genom tillägg och specificeringar. Förgrunden är 

hopkopplad med bakgrunden. Bakgrunden är mer eller mindre utvecklad i texterna. För 

att fördjupa analysen av bakgrund har jag valt att även granska hur dessa textenheter 

binds samman. Sambandsmarkörer binder samman förgrunden med bakgrunden och 

spelar på så vis en väsentlig roll i samspelet mellan förgrund och bakgrund. De mest 

förekommande sambandsmarkörena är de additiva, vilka visar på tillägg.  

En textenhet inleds med additiva konnektivet,  ”och” vilket namnger draken, och på så 

sätt ger tillägg i texten. Textenheten som inleds med det adversativa konnektivet ”men” 

visar på en motsatt ståndpunkt som framförs i texten. För att leda texten framåt i 

kronologin inleds en textenhet med ”som tur var” och textenheten som inleds med 

”precis” specificerar både tid och rum i händelsekedjan. En textenhet inleds med ”som” 

vilket ger ett extra tillägg i form av en relativsats för att berätta huvudpersonens namn. 

Analysen visar att texten i figur 6 innehåller fem textenheter som är placerade i 

bakgrunden. 

 

Andra konnektiver som temporala och kausala förekommer i bakgrundens textenheter. 

En temporal konnektiv används för att visa hur händelsen växer fram i kronologisk 

Stor men snäll 

Det var en gång en Tjej   

som hette Ruby.   

En dag när hon gick ut i skogen. Så såg hon något bland målnen. en drake! 

Draken var skadad i vingen.    

Så den föll rakt ner på marken.   

Precis vid henne.    
Ruby blev rädd    

Men ville ändå hjälpa,    
Som tur var      
hade hon lite banage i sin rygsäck.   

Hon la banage runt vingen.   

Och draken fick heta Fire.    

Och så levde det lyckliga i alla sina dar. 
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ordning: ”sen kom jeten ihåg” (H12) och det kausala konnektivet för att tala om varför 

något har skett,  ”för att ni ska riva ramparna!” (H5). 

 

I en femtedel av elevtexternas bakgrunder förekommer också det berättartekniska 

knepet replik, bland annat för att ge eftertryck åt en särskild händelse: ”–NEJ! Ni får 

inte! säger Nicole snabbt!” (H5). Replik används också för att ge ett direktare intryck: 

”De ser så goda ut sa kråkan”(H11) eller för att skapa omväxling: ”sluta och fistöra mit 

slott” (H12). Dessa repliker i bakgrunden ger således en fördjupning av förgrunden.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att bakgrunden utgörs av textenheter som är tillägg till 

eller specificeringar av den narrativa sekvensens typiska drag. Jag konstaterar vidare att 

bakgrundens textenheter ofta inleds med olika sambandsmarkörer, och vanligast är de 

additiva konnektivbindningarna. Näst vanligast är de temporala konnektiverna men 

även kausala och adversativa förekommer i texterna men är inte lika förekommande. 

Många textenheter inleds även med det relativa pronominet ”som”. Textenheterna i 

bakgrunden i form av dialog fyller dessutom funktionen att förgrunden fördjupas. Det 

finns inga konnektiver och dialoger i förgrunden och det beror på att dialoger fungerar 

som ett tillägg/specificering och därför finns de inte i förgrunden. Sambandsmarkörerna 

fungerar som expansioner och ger tillägg och specificeringar och förekommer därför 

inte i förgrunden. 

 

Så långt i analysen har jag studerat reliefdimensionen som framträder i form av 

förgrund respektive bakgrund i texterna. Nu går jag vidare och studerar de tre olika 

kategorierna av relief som har framkommit under analysens gång.  

 
 

5.1.1 Enkel relief 

Global textnivå 
Resultatet visar att de flesta elevtexterna, 28 av 46 texter, karaktäriseras av enkel relief. 

Förgrunden i dessa texter för berättelsen framåt och följer den narrativa sekvensen. 

Figur 5 är ett exempel på här strukturen. De allra flesta av dessa texter har ingen 

bakgrund alls men i tre texter förekommer en textenhet som analyserats som bakgrund.  

 
Mellanliggande textnivå 
I tre av texterna med enkel relief är förgrunden utbyggd med bakgrund och i alla tre 

med ett tillägg som berättar vad huvudpersonerna heter. Textenheterna inleds i dessa 
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texter med det relativa pronominet ”som”, vilket ger ett additivt tillägg: ”som hete 

Rosa” (S2). Det förekommer inga dialoger i någon av dessa texter.  

 

Lokal textnivå 

Innehållsorden i texterna är ord utifrån sagovärlden såsom prins, prinsessa, gifta sig, 

elak och snäll. Antalet löpord i texterna är i medeltal 61 och antal olika ord i texterna är 

i medeltal 38.  

 
5.1.2 Utvecklad relief 

Global textnivå 
Analyserna visar att texterna i denna kategori kännetecknas av att reliefen är utvecklad. 

Texterna i den här kategorin följer den narrativa sekvensen i förgrunden och 

bakgrunden innehåller flera textenheter som innehåller tillägg och specificeringar. I 

reliefen syns textens övergripande struktur och det är det här samspelet mellan förgrund 

och bakgrund som är kvaliteten. Det är tio texter som har en utvecklad relief. 

 

I elevtext H14 i figur 7 visas en elevtext med tydlig struktur i förgrunden. Texten inleds 

och avslutas med förgrund, vilket gör det lätt för läsaren att följa händelseförloppet. 

Texten fördjupas dessutom med försök till dialog i bakgrunden, vilka leder 

händelseförloppet framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Elevtext H14 

 

 

Mellanliggande textnivå 
Texterna i den här kategorin har en utbyggd förgrund. Förgrunden byggs ut med 

textenheter i bakgrunden. Dessa tillägg framkommer genom relativsatser  

Det var en gång en Prins och en Prinsessa. 

De bodde i ett slott. 

En dag kom en drake. 

Draken tog Prinsessan. 

Prinsessan sa: Nej! 

Draken tog Prinsessan till en grotta. 

Som tur var  

kom Prinsen  

och slog draken med ett svärd. 

Draken skrek: Iiii. 

Till sist räddade Prinsen Prinsessan. 

De gåck till slottet. 

Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. 
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mellan textenheterna, vilka beskriver vad personen heter: ”som hette Mira” (S21), var 

personen bor: ”som bodde i ett coolt och guldigt slott” (H13). Därefter är additiva 

konnektiver vanligast som ett tillägg för att föra berättelsen framåt: ”och också hjälper 

till att säga till” (H5).  

 

De temporala konnektiverna, vilka visar på tidsföljd, är näst mest förekommande i 

bakgrundens textenheter. Dessa textenheter innehåller olika tidsbegrepp för att utveckla 

förgrunden: ”Sen kom jeten ihåg” (H12), och ”en dag när” (H16).  

 

Även adversativa och kausala konnektiver förekommer fast i liten omfattning. De 

adversativa visar på motsättning och textenheterna innehåller ordet ”men” för att visa på 

motsättningar: ”men häxan va snäll”(S9). De kausala däremot visar på orsakssamband 

och då figurerar orden, ”därför” eller ”för”: ”Därför flög jag hit” (S5) och ”för han ville 

bli förtrollad till en prins” (S17). 

Dialoger förekommer i några av dessa texter: ”vill Du bli ihopp med mig” (H7) 

och”sluta och fistöra mit slott” (H12). 

 

Lokal textnivå 
Antalet olika ord i texterna är i medeltal 40 i elevtexterna med utvecklad relief. De mest 

frekventa innehållsorden är sagoord men en del specifika ord förekommer såsom 

skateboardhallen, ägaren, galning och byn. Medeltal för antal löpord i elevernas texter 

är 61. Det är alltså 40 olika ord av totalt 61 ord i dessa texter. 

 

5.1.3 Komplex relief 

Global textnivå 
Det är färst antal texter i den här kategorin och dessa texter skiljer sig från övriga texter 

genom att ha en större komplexitet. Den narrativa sekvensen följs genom förgrunden i 

alla utom en text i den här kategorin, och bakgrunderna i dessa texter är mer varierade i 

fråga om hur förgrunden fördjupas.  

 

I elevtext S5 i figur 7 är reliefen än mer utvecklad med förgrund som byggs ut av 

fördjupningarna i bakgrunden. Den här texten följer inte den narrativa sekvensen utan 

har flera parallella handlingar i sagan. Strukturen blir därmed otydlig och det är svårare 

och förstå händelseförloppet. Bakgrunden däremot är fördjupad och beskriver platsen, 

barnen, draken och olika händelser. Bakgrunden ger även exempel på hur trollet agerar 

och där visar på orsakssamband. I bakgrunden beskrivs också känslor i form av rädsla 
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och stress. Texten innehåller dessutom alla typer av konnektiver för att koppla samman 

förgrund med bakgrund. Den additiva ger tillägg:”och dom andra såklart”. Den 

temporala ger tillägg genom att följa händelseförloppet i tiden: ”till slut blev Draken 

lugn” och den adversativa hävdar en ståndpunkt genom att argumentera för den: ”men 

inte Amanda”. Den kausala visar på följdverkningar: ”Därför flög jag hit” eller ”för nu 

kommer vargarna och trollet”. Texten innehåller dessutom tillägg i form av en 

relativsats ”som var så rädd att Adrian och Julia blev rädda” . 

 

Det var en gång en man som hade tre barn  

Amanda var 18, Adrian var 12 och Julia var 7.  

En dag när Amanda, Adrian och Julia var ute i skogen så kom en drake                         
som var så rädd att Adrian och Julia blev rädda,  

men inte Amanda,  
hon försökte lugna ner draken.  

Till slut blev Draken lugn  

och berättade att ett troll  
som han råkade väcka  

blivit så arg  
att han var tvungen att flyga till skogens högsta berg, 

men där kom det vargar!  

Därför flög jag hit.  
Men nu måste jag flyga härifrån  

för nu kommer vargarna och trollet  
 –hejdå sa Draken  
– nej Stanna! Sa trollet  

 jag blev stressad  
 för 5 andra väckte mig idag! 

jag vill bli kompis med dig  

och dom andra såklart.  
Sen blev alla kompisar  

och levde lyckliga i alla sina dagar.  SLUT 
 
Figur 7. Elevtext S5  

 
Mellanliggande textnivå 
Textenheterna i bakgrunden inleds ofta med det relativa pronominet ”som” tillägg som 

beskriver huvudpersonernas namn ”som hette Nicole” (H5) eller beskriver 

huvudpersonernas preferenser ”som älskade jordgubbar” (H11). Men även temporala 

konnektiver är vanliga ”Sen när alla spöken var påta” (S20) eller ”när jordggudarna 

hade mognat” (H11).  
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Det som är specifikt i den här textkategorin är att de adversativa konnektiverna är 

vanliga, ”men häxan va snell” (S9) eller ”men hon var inte rädd” (S21). Men även 

kausala konnektiver förekommer ”för vi ska riva ramparna här” (H5). 

 

Dialoger förekommer i nästan alla texter i den här kategorin. I elevtext H5 används 

dialog för att föra berättelsen framåt: ”-Varför gråter du? För att ni ska Riva ramparna!” 

och i elevtext S11 för att ge eftertryck åt en viktig händelse: ”Häxan sa: Jag ska ta dej. 

Nej sa prinsessan.” 

 

Lokal textnivå 
Antal olika ord i texterna är i medeltal 63. Texterna innehåller många sagoord men 

karakteristiskt är förekomsten av många specifika ord i texterna såsom bandage, 

mognat, ramparna, chefen, beskydda och högsta. Medeltalet för antal löpord är 83. Det 

är alltså i medeltal 63 olika ord av totalt 83 ord i den här textkategorin. 

 
Sammanfattning av texternas strukturer 

Tre olika kategorier av texter har identifierats nämligen texter med enkel relief, texter 

med utvecklad relief och texter med komplex relief. Texterna med enkel relief och 

utvecklad relief struktureras i förgrunden genom den narrativa sekvensen. Däremot i 

texter med komplex relief följer inte alltid den strukturen i förgrunden. Till skillnad från 

texter med enkel relief har de två andra textkategorierna en mer eller mindre utbyggd 

bakgrund, i vilken texten fördjupas med främst olika tillägg. Dessa tillägg ger tillägg 

och specificerar det som framkommit i förgrunden. De textenheter som kopplar samman 

förgrund med bakgrund inleds ofta med olika konnektivbindningar och vanligast är det 

additiva konnektivet, ”och” och relativsatser för att ge tillägg. I texter med enkel relief 

förekommer inga dialoger men det gör det i de två andra textkategorierna. Mest 

förekommande är dialoger i texter med komplex relief som ett led i att föra handlingen 

vidare eller för att ge eftertryck åt viktiga händelser. Analysen av antal olika ord visar 

att texterna innehåller till största del innehållsord som är vanliga i sagor och i kategorin 

komplex relief är antalet olika ord som störst. Den textkategorin innehåller dessutom 

flest antal löpord. 

 

5.2 Jämförelse mellan texter skrivna för hand och på surfplatta 
I följande tre tabeller presenteras en översikt av textanalysen i relation till de olika 

skrivverktygen. Tabellerna visar i hur många av elevtexterna som de olika 
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analyskategorierna förekommer. Den första tabellen visar analys på global textnivå, den 

andra tabellen på mellanliggande textnivå och den tredje tabellen visar förekomst på 

lokal textnivå. Den första kolumnen visar de olika analyskategorierna, den andra visar 

förekomst i handskrivna texter och den tredje kolumnen visar förekomst i texter skrivna 

på surfplatta. 

 
Global textnivå 
När texterna jämförs utifrån olika skrivverktyg är det inte så stor skillnad i antal texter 

som karaktäriseras av de tre olika typerna av relief. Sammanställningen i tabell 1 visar 

dock att något fler texter har en mer utvecklad relief när texten skrivs för hand och 

något fler texter har komplex relief när texterna skrivs på surfplatta.  

 

Typ av relief Handskrivna texter Texter skrivna på 

surfplatta 

Enkel relief 13 
 

15 

Utvecklad relief 7 
 

3 

Komplex relief 3 
 

5 

Totalt antal texter 23 23 

Tabell 1. Översikt av fördelning av texter på global textnivå 

 

Det är överlag svårt att dra några slutsatser när det är så få texter och skillnaderna är så 

små. 

 

Mellanliggande textnivå 
Inte heller när texterna jämförs utifrån olika skrivverktyg på mellanliggande textnivå 

framkommer några större skillnader. Sammanställningen i tabell 2 visar att både 

dialoger och sambandsmarkörer förekommer i lika många texter oavsett skrivverktyg.  
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Analyskategorier Förekomst i handskrivna 

texter 

                                                                  

Förekomst i texter 

skrivna på surfplatta                            

Dialog 

 

4 4 

 

 

Sambandsmarkörer 

 

 
19 

 

 
19 

 

Additativa 10 8 

Temporala 6 7 

Adversativa 1 3 

Kausala 2 1 
Tabell 2. Översikt av fördelning av texter på mellanliggande textnivå 

 
Det är lika många dialoger i texter oberoende av skrivverktyg, fyra stycken med 

respektive skrivverktyg. Sambandsmarkörerna också är lika många i handskrivna texter 

och texter skrivna på surfplatta, men av olika sorter, och den vanligast förekommande är 

den additiva, och det gäller båda skrivverktygen, i tio texter skrivna för hand och på 

surfplatta i åtta texter. Övriga skillnader är så små att jag inte kan dra några slutsatser 

från de resultaten. 

 
Lokal textnivå 
Sammanställningen i tabell 3 visar att både antal olika ord och antal löpord är fler när 

texten skrivs på surfplatta än när den skrivs för hand.  

 

Analyskategorier Handskrivna texter Texter skrivna på 

surfplatta 

Antal olika ord Medeltal 
 

 Min 
 
Max 

41  
 

24 
 
72 

Medeltal 
 

Min 
 
Max 

44 
 

23 
 
90 

Löpord Medeltal 
 

Min 
 
Max 

59 
 

34 
 
117 

Medeltal 
 

Min 
 
Max 

67 
 

36 
 
138 

Tabell 3. Översikt av fördelning av texter på lokal textnivå   

 

Antal olika ord är ungefär lika i medeltal, något högre när texten skrivs på surfplatta, 44 

olika ord, och för hand, 41 olika ord. Oberoende av skrivverktyg har de kortaste 

texterna ungefär lika många ord, 23-24. Däremot är det viss skillnad i längd mellan den 

längsta texten som är skriven för hand respektive som är skriven på surfplatta. Texten 
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skriven på surfplatta innehåller 90 olika ord och texten med flest antal ord skriven för 

hand innehåller 72 olika ord. 

 

Antal löpord i texten är flera när texten skrivs på surfplatta i medeltal 44 löpord, och i 

medeltal 41 löpord i handskrivna texter. Det högsta antalet löpord finns i en text skriven 

på surfplatta med138 löpord, och högst antal löpord i en text skriven för hand innehåller 

117 löpord. Lägst antal löpord finns en handskriven text med 34 löpord, och i en text 

skriven på surfplatta med 36 löpord. 

 

Sammanfattning av jämförelse mellan texter skrivna för hand och på surfplatta 
När texterna jämförs utifrån olika skrivverktyg, så är det inte så stor skillnad i antal 

texter som karaktäriseras av de tre olika typerna av relief. Dialoger och 

sambandsmarkörer förekommer i lika många texter oavsett skrivverktyg. Både antal 

olika ord och antal löpord är fler när texten skrivs på surfplatta än när den skrivs för 

hand. 

 

 

6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel diskuteras studiens reslutat och analyser i ljuset av de teoretiska 

utgångspunkterna, tidigare forskning och didaktiska konsekvenser, och avslutningsvis 

ges förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet med den här studien har varit att undersöka kvaliteter i elevers berättande texter 

som antingen är skrivna för hand eller på surfplatta. Resultatet visar att texterna i sin 

helhet har fungerande strukturer. Resultatet visar också att det är rätt stora skillnander 

mellan de olika texterna i studien men de skillnaderna kan inte relateras till 

skrivverktygen. 

 

Den skillnad som går att finna i resultatet är förekomst och utbyggnad av bakgrund. I 

kategorierna utvecklad och komplex relief är bakgrunderna mer utvcklade. I kategorin 

enkel relief finns ytterst lite bakgrund eller ingen alls. Både Evensen (2005b) och Bergh 

Nestlog (2009) konstaterar att just utvecklad bakgrund är ett kvalitetstecken i texter. I 

berättande texter har Evensen (2005b) undersökt tidsförlopp och konstaterar att elever 

som är 15–16 år klarar att hålla tidsordningen. Det gör skribenterna även i den här 

studien. Vidare konstaterar Evensen (2005:191b) att:  
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Det som vi i hverdagslige termer kaller perspektiv, framkommer i fortellende  

tekster gjennom et samspill mellom hendelsesforløp på den ene siden og 

beskrivelser, skildring, dialog eller andre former for evaluering på den andre. 

Texterna i denna studie uppvisar också den här strukturen genom ett samspel mellan 

händelseförloppet i förgrunden, och tillägg och specificeringar och dialoger i 

bakgrunden.  

 

Nordlund (2016) däremot konstaterar att de flesta texterna från årskurs 2 saknar tydlig 

struktur med inledning, handling och avslutning och även de flesta texterna från årskurs 

1 och 3 har otydlig handling. Ett exempel på att texten inte följer den narrativa 

sekvensen är elevtext S5 som på så vis får en otydlig struktur. I den texten är det 

parallella handlingar som gör att texten känns rörig och det blir svårt att följa med i 

sekvensen. Den här skribenten tar fler risker i och med att den experimenterar med 

språket genom att använda sig av dialoger, koppla samman förgrunden med bakgrunden 

med olika sambandsmarkörer samt genom att använda många ord och många olika ord. 

Skribenten håller följaktligen på att utveckla sitt skrivande genom att prova sig fram. 

Det kan finnas risk att den texten bedöms vara av lägre kvalitet eftersom den inte följer 

konventionen men det kan också tänkas att texten bedöms som nyskapande och 

intressant och därmed anses ha högre kvaliteter. Evensen (2005a) menar att lära sig 

skriva är mer än en färdighet det innefattar också att utveckla sin identitet och det är nog 

just det som den här eleven håller på att göra. Skribenterna till texter med enkel relief 

tar inte samma risker utan tar det säkra före det osäkra och följer konventionen för 

berättande text, vilket i sin tur ger läsaren av texten en stabil grund eftersom läsaren 

känner igen sig. Det bör understrykas att eleverna i den här studien fortfarande är unga 

och mot bakgrund av detta är det naturligt och förväntat att eleverna har svårigheter 

samt provar sig fram.  

 

Min studie visade inte på några större skillnader mellan texter skrivna för hand och på 

surfplatta och inte heller i tidigare forskning som jämfört elevtexter med olika 

skrivverktyg, har man kunnat påvisa några större skillnader gällande textstruktrer (jfr 

Dybdahl m.fl. 1997; Goldberg m.fl. 2003; Lewin 2008; Sundgren & Svärsudd 2009; 

Granat & Östling 2012). Sundgren & Svärsudd (2009) konstaterar dock att det är fler 

texter som uppnår de högre kvalitetsnivåerna när de är skrivna på datorer än när de 

skrivs för hand. Min studie visar dock att det är något fler texter som har komplex relief 
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när texten skrivs på surfplatta. Men samtidigt är det fler texter skrivna på surfplatta som 

har en enkel relief, så resultatet är inte helt tydligt. Fler texter som skrivits för hand har 

en utvecklad relief. Min studie bekräftar alltså tidigare forskningsresultat när det gäller 

kvalitativa aspekter, nämligen att det inte är några större skillnader som kan hänföras till 

skrivverktyget.  

 

I sagorna är narrativa sekvenser förgrunden där texten har en struktur som håller kvar 

läsaren vid innehållets kärna och ger en tankerikting. För att komma åt de tankar som 

utvecklas i bakgrunden måste de knytas ihop med förgrunden, och det gör skribenterna 

med olika slags sambandsmarkörer. De vanligaste markörerna i studien är de additiva 

följt av temporala, adversativa och kausala konnektiver. Nordlunds (2016) studie visar 

elevtexterna från årskurs 2 med tydlig handling innehåller kausala konnektivbidningar 

och från årskurs 1 främst temporala konnektivbindningar medan texterna med tydlig 

handling från årskurs 3 innehåller både temporala och kausala bindningar. Det som 

skiljer min studie från Nordlunds (2016) är förekomst av de additiva markörerna. 

 

För att skapa omväxling eller ge eftertryck åt särskilda händelser kan dialoger användas. 

Men det är endast en femtedel av texterna i studien som innehåller dialoger men det är i 

fler än vad Nordlund (2016) redovisar. I den studien förekommer dialoger endast  i 

texterna från årskurs 3 och det är i texterna med tydlig handling.  

 

Eftersom det är unga elever som skrivit texterna behärskar de inte skrivtekniska knep 

ännu. Texterna är korta och innehåller talspråkliga drag. Antalet olika ord i texterna är 

nästan lika oavsett skrivverktyg. Genom att variera orden skapas ett bra flyt i texten.  

Jag konstaterar dock att texterna med komplex relief även innehåller störst antal olika 

ord. af Geijerstam (2006) studerar elevtexter från årskurs 5 och 8 och kan inte se några 

större skillnader mellan lågpresterande  och högpresterande elevers texter gällande 

ordvariation men konstaterar att en välskriven text karaktäriseras av en jämvikt av 

användandet av nya ord och en välhållen struktur. Eftersom eleverna i den här studien 

hade deltagit i en undervisning som utgick från ett sagotema där kunskapsområdet kring 

sagor hade byggts upp bland annat genom högläsning och närläsning av olika sagor, är 

det rimligt att deras ordförråd har ökat och att texternas kvalitet kan visas genom stor 

variation av ord. Ordvariationen och antalet olika ord visar att eleven har tagit till sig 

undervisningens innehåll och omsatt den till sin egen kunskap genom att använda orden 
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och begreppen i sin text. Men även antalet ord i texterna kan säga något om skribentens 

kompetens inom området. Skribenten har fått ta del av en undervisning som leder till att 

skribenten har mycket att berätta i sin egen text. 

 

Resultatet i tidigare forskning som jämfört elevtexter som är skrivna med olika 

skrivverktyg utifrån antal löpord överenstämmer med resultat i denna studie det vill 

säga att texter som är skrivna på datorer innehåller fler antal löpord än texter som är 

handskrivna (jfr Dybdahl m.fl. 1997; Goldberg m.fl. 2003). I den här studien är 

medeltalet för texter skrivna på surfplatta 67 löpord och medeltalet för handskrivna 

texter 59 löpord. Det är dock färre ord än vad Granat och Östling (2012) redovisar i sin 

studie. Men antal löpord i min studie stämmer ganska väl överens med C.H. Björnssons 

studie som visar att en elevtext i årskurs 2 innehåller i medeltal 70 löpord.  

 

Didaktiska implikationer 

Skrivsituationens utformning är en viktig faktor som påverkar elevernas förutsättningar 

när de ska skriva texter. Vid båda skrivtillfällena i den här studien skrev eleverna texter 

med en tydlig och funktionell struktur. Bergh Nestlog (2009:129) betonar just den 

explicita undervisningens betydelse för utveckling av specifika skrivarkompetenser. I 

och med att elevernas sagor skulle sättas samman till en sagobok som sedan skulle bli 

möjlig att låna på skolans bibliotek sattes skrivuppgiften i ett dialogiskt yttrande. 

Eleverna blev på så vis medvetna om läsarna av sina texter. Dessutom utför elever som  

får ett skrivtema, som intresserar dem, och även erbjuds autentiska läsare av sina texter 

en större arbetsinsats vid skrivandet i skolan (Lorentzen 2006).  

 

Läraren förväntas undervisa efter gällande läroplan och forskning. I Lgr 11 betonas 

form och textstruktur för berättande texter genom början, mitt och slut. Utöver dessa 

anvisningar ges inga innehållsmässiga kunskapskrav för elever i årskurs 3. Textens 

syfte och funktion behandlas inte alls i kunskapskravet, trots att det står framskrivet i 

svenskämnets syfte. Yngre elever borde också få ta del av undervisning som utgår från 

att olika texter har olika funktioner och syften. Jag kan med med utgångspunkt i 

elevernas texter säga att flera elever redan behärskar både syfte och funktion eftersom 

skribenterna i studien har fått göra språkliga val för att dialogen ska fungera. 

Skribenterna har använt sig av de språkliga normer och konventioner som finns 

gällande sagor då de har följt den narrativa sekvensen. Det syns tydliga spår av tidigare 
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lästa sagor då skribenterna har lånat idéer från sagor de mött tidigare och sedan skapat 

nya. Texterna med komplex relief är mer avancerade då de innehåller bland annat 

dialoger, olika sambandsmarkörer och fler ord.  

 

Eftersom kursplanen ger fler anvisningar kring form såsom stavning och interpunktion 

är det lätt för att uppmärksamma formen såsom stavning och textlängd vid text-

bedömning, vilket noteras i flera studier (jfr Fast 2007:169; Skoog 2012:155). 

Exempelvis kan det innebära att en text som är rätt stavad och innehåller dialoger lätt 

kan ses som bättre och mer utvecklad i jämförelse med en text som knappt är läslig, 

trots att den kan ha en tydlig och väl fungerande struktur. Reliefteorin kan då hjälpa 

lärare att höja blicken och då kan den knappt läsliga texten användas för modellering av 

strukturer för förgrund och bakgrund. Medan den andra texten kan användas som 

modell för formmässiga aspekter såsom stavning och interpunktion. 

 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att just explicit skrivundervisning framhåller flera 

studier (jfr Dybdahl m.fl.1997; Goldberg m.fl. 2003; Bergh Nestlog 2009; Hultin & 

Westman 2015; Agélii Genlott & Grönlund 2016) som framgångsrik. Dessa studier 

påtalar vikten av att skrivundervisningen är strukturerad och explicit för att eleverna ska 

utvecklas till goda skribenter. Genom högläsning och närstudier av sagor får eleverna 

möta ett varierat och rikt språk, vilket kan utveckla att eleverna använder olika ord i sina 

texter, men också leda till att eleverna utvecklar en struktur för sin text. Texterna som 

befinner sig i kategorin enkel relief följer sagostrukturen men med ett mindre utbyggt 

innehåll. Texterna i denna kategori har således en värdefull bas att utgå från. Men 

samtidigt krävs en progression hos dessa elever för att utvecklas till fullgoda skribenter 

där skrivandet kan användas som ett verkningsfullt kommunikationsmedel.  

 

Jag vill avslutningsvis framhålla att den digitala tekniken i nybörjarundervisningen 

ställer nya krav på läraren och skrivundervisningen. I studien syns inga markanta 

skillnader mellan texter skrivna med olika skrivverktyg, men värt att notera är att 10 

texter som är handskrivna når de två högre kvaliteterna i jämförelse med åtta texter som 

är skrivna på surfplatta. Det väcker frågor som rör den motoriska processen där handens 

rörelse stimulerar hjärnans aktiviteter. Är det så att  fler sinnen aktiveras och 

kreativiteten ökar när vi skriver för hand? 
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Att skriva sig till läsning kan vara ett didaktiskt val lärare kan göra för att ge elever 

skrivuppgifter som är autentiska, motiverande och som ger möjlighet till samarbete 

mellan elever. Emellertid är det primärt att undervisningen är välplanerad och att 

uppgifterna har ett tydligt syfte. Men det går inte att säga något generellt om 

skrivverktygets betydelse för kvaliteter i elevtexter utifrån den här begränsade studien. 

Studien ger dock anvisningar om fortsatt skrivundervisning i form av hur textenheter 

kan byggas ut med olika skrivtekniska knep. I dagens digitaliserade värld blir troligtvis 

surfplattan förstahandsvalet för nybörjarskribenter eftersom den ger stöd i form av 

formande av bokstäver och eleverna kan fokusera på textstrukturen.  

 

 

6.1 Fortsatt forskning 
Den här studien har givit tankar till fortsatta studier av elevtexterna. Med anledning av 

att materialet även innehåller illustrationer till texterna vore det intressant att studera 

även dessa ur ett multimodalt perspektiv. Teknikutvecklingen går fort framåt och barn 

är införstådda med kommunikationen i sociala medier och förhåller sig naturligt till 

både ljud och bild. Områden som skulle kunna studeras är just denna kombination av 

olika medier för textskapande. 

 

Ett annat angreppssätt vore att komplettera textanalyserna med en annan typ av metod 

som elevintervjuer för att få syn på elevernas tankar om skrivverktygets betydelse. 

Eftersom så många i elever i studien har svenska som andraspråk vore det intressant att 

studera texterna utifrån den aspekten.  

 

Stavning och förekomst av skiljetecken i texterna är ytterligare en aspekt att studera för 

att få ännu mera kunskap om kvaliteter i elevtexter skrivna av elever med olika 

skrivverktyg. 
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Bilagor 
 
Bilaga A Antal olika ord  

 

Diagram 1. Antal olika ord 

 

 

 

 

Bilaga B Antal löpord 

 

Diagram 2. Antal löpord 
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