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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka elevers berättelseskrivande i relation till 

lärarens skrivundervisning på lågstadiet utifrån de resurser som erbjuds i 

undervisningen och som kan stötta eleverna i textskapandet. Studien baseras 

på ett observerat lektionstillfälle och på analyser av elevtexter. Av de texter 

som samlats in analyserades fyra på djupet. 

 

Det övergripande resultatet visar att det finns spår av lärarens undervisning i 

elevernas texter. Exempelvis syns spår av den textstruktur som läraren delgav 

eleverna vid genomgången och andra resurser som fanns till hjälp under 

aktiviteten. Studiens slutsats är att lärarens ordval och de resurser för 

meningsskapande som används i skrivundervisningen verkar ha påverkat 

elevernas texter och i viss mån styrt texternas innehåll. 
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1 Inledning 

Berättelser vandrar ofta genom generationer och ger på så sätt barn olika 

erfarenheter av vad en berättande text kan innehålla och hur den kan 

struktureras (jfr Thorsten, 2018:5). I läroplanen anges att elever ska ges 

förutsättning till vidareutveckling av både tal- och skriftspråk. Lärarens roll är 

att motivera och öka elevers intresse för att läsa och skriva. Lärarens 

engagemang krävs för att ge elever möjlighet att utveckla sina tankar i olika 

texter, både på papper och digitalt (Skolverket, 2019:257).  

 

I dagens skola skriver elever ofta texter med hjälp av datorer eller lärplattor. 

Det är något vi har uppmärksammat under vår verksamhetsförlagda utbildning 

och det har väckt ett intresse hos oss.  

 

Forskning visar att undervisningen och de resurser läraren erbjuder både kan 

berika och begränsa elevers textskapande (Thorsten, 2018:19, Skantz Åberg, 

Lantz-Andersson & Pramling, 2013:10). Lärare och lärarstudenter behöver 

kunskaper i hur de kan berika elevers textskapande. Därför vill vi studera 

sambandet mellan lärarens undervisning och elevernas digitalt skrivna 

berättelser.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka elevers digitala texter i relation till lärarens 

undervisning, samt de resurser som läraren erbjuder i undervisning. 

 

I studien undersöks följande frågor: 

•Vilka resurser för att skapa text erbjuds i undervisningen? 

•Hur framstår innehållet och textstrukturerna i elevtexterna? 

•Vilka spår av lärarens undervisning finns i elevtexterna? 
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2 Tidigare forskning 

I det inledande avsnittet presenteras hur lärarens undervisning kan påverka 

elevers texter. Därefter beskrivs hur elevernas erfarenheter och förutsättningar 

inverkar på språket i textskrivandet. Slutligen presenteras forskning om 

elevers textskapande. 

2.1 Lärarens påverkan 

Forskning visar att innehållet i lärarens undervisning åskådliggörs i elevers 

texter. Är läraren otydlig i sina förväntningar kan texterna få en otydlig och 

spretig struktur som kräver omarbetning (Thorsten, 2018:19). Yassin Falk 

(2017) anser att eleverna behöver en tänkt mottagare till sina texter. En känd 

mottagare kan bidra till att eleverna skriver en mer sammanhängande text med 

ett tydligt syfte, vilket kan leda till ett mer utvecklat textskapande (Yassin 

Falk, 2017:39). 

 

Genom ett förutbestämt ämne och innehåll, samt genom rättning och 

kommentarer, kan man se det som att läraren bli en medförfattare i elevers 

texter (Thorsten, 2018:15). Studier visar också att elever påverkas av lärarens 

ordval i presentationen av en uppgift. De ord som används kan då begränsa 

elevers tankar om vad som förväntas av dem och hur den färdiga produkten 

kan och ska se ut (Skantz Åberg, Lantz-Andersson & Pramling, 2013:10). 

Även Thorsten (2018) påpekar att ett starkt styrande från läraren kan påverka 

eleverna negativt, vilket kan leda till minskad skrivglädje som begränsar deras 

skrivande (Thorsten, 2018:18). 

2.2 Textskapande 

Enligt forskning främjar användandet av digitala verktyg elevers textskapande 

och underlättar för elever med motoriska svårigheter vid skrift. Tillika kan 

digitalt skrivande vara motivationsfrämjande på grund av delnings-

möjligheterna, eftersom digitala texter kan delas med en större mängd 
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mottagare och redigeras på ett enkelt sätt (Yamac & Ulusoy, 2016:76; 

Dahlström, 2019:4). Den digitala skrivundervisningen kan bli flexibel 

eftersom eleverna arbetar mer självständigt med hjälp av olika skrivprogram 

(Takala, 2013:17,18, Dahlström, 2019:4,7; Yamac & Ulusoy, 2016:61,62). 

 

Samtidigt påpekar Dahlström (2019) att de digitalt skrivna texterna inte 

nödvändigtvis innehåller samma mängd beskrivande ord för känslor som 

handskrivna texter. I de handskrivna texterna kan känslor och tankar få större 

utrymme, vilket kan bero på att handskrivning är en långsammare, kroppslig 

process som leder till eftertanke och reflektion (Dahlström, 2019: 3–4, 7–8). 

 

Studier visar hur elever genom diskussion av lästa berättelser kan bli medvetna 

om texters strukturer. Texter är uppbyggda av olika delar och läraren bör 

bedöma varje del för sig. Delbedömningen kan underlätta för eleven i 

förståelsen av responsen och de delar av texten som behöver bearbetas 

(Jönsson, 2007:238; Schmidt & Grönte, 2017:5–9).  

2.3 Elevers erfarenheter och förutsättningar 

Thorsten (2018) skriver att de flesta elever har med sig erfarenheter av olika 

berättelser vid skolstart, genom exempelvis högläsning, muntliga berättelser, 

dataspel och filmer. Strukturer som elever på så sätt får erfara kan sedan 

användas när de skapar egna texter. Elevers skrivutveckling tenderar att börja 

med texter som innehåller få djupgående detaljbeskrivningar, för att sedan 

utvecklas till texter med mer beskrivande detaljer, utifrån de livserfarenheter 

eleverna samlar på sig. Skrivutvecklingen sker genom arbete med väl 

strukturerade texter och en stor mängd eget skrivande (Thorsten, 2018:9–10, 

17). 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket, nämligen socialsemiotisk 

teori. Denna teori rymmer systemisk-funktionell lingvistik, vilken vi också 

presenterar.  

3.1 Socialsemiotisk teori 

Inom socialsemiotisk teori är man inriktad på att studera hur kommunikationen 

mellan människor organiseras, genom exempelvis resurser som bilder och 

skriftspråk. Resurserna kombineras och samspelar på olika sätt för att skapa 

betydelse i kommunikationen. Dessa resurser är ofta multimodala: exempelvis 

olika färger som symboliserar betydelse i bilder, olika teckenstorlek på 

rubriker och brödtext i skrivet verbalspråk och betydelsebärande gester.  

(Danielsson & Selander, 2014:23, 30).  

 

I en multimodal textanalys analyseras exempelvis verbalspråk och bilder, för 

att utläsa hur dessa resurser samspelar. Verbalspråk och bilder kan vara 

redundanta (när verbalspråk och bild uttrycker i stort sett samma sak), 

fördjupande (när verbalspråk eller bild ger en djupare beskrivning av 

händelsen), utvidgande (när verbalspråk eller bild bidrar med ny information) 

och kontrasterande (när verbalspråk eller bild ger motsatt information) 

(Danielsson & Selander, 2014:52ff). 

3.1.1 Systemisk-funktionell lingvistik  

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är en funktionell teori om språk, som i 

första hand är inriktad på hur språket fungerar. Inom SFL ser man på text 

utifrån tre olika metafunktioner som rör ideationella, textuella och 

interpersonella perspektiv. De tre perspektiven rör vad texten handlar om 

(ideationellt perspektiv), hur informationen organiseras till en sammanhållen 

enhet (textuellt perspektiv) och hur interaktionen mellan skribent och tänkt  
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läsare framstår i texten (interpersonellt perspektiv) (Holmberg & Karlsson, 

2019:10–11, 18). I föreliggande studie analyseras elevtexterna med inriktning 

på ideationellt och textuellt perspektiv. 

 

I det ideationella perspektivet riktas uppmärksamheten på hur processer, 

deltagare och omständigheter samverkar i texter. Processerna kategoriseras i 

fyra typer, nämligen materiella-, mentala-, verbala- och relationella processer 

i texten (se tabell 1 nedan).  

 

Tabell 1. Översikt över olika typer av processer  

Process Materiell Mental Verbal Relationell 

 
En handling 
eller en 
händelse 
(försiggår i 
den yttre 
världen). 

Tankar, känslor 
och 
sinnesintryck 
(försiggår i en 
inre värld). 

Yttre språkligt 
formulerade 
skeenden.   

Binder 
ihop 
deltagare. 

Exempel Cyklar, går Tänker, tittar Säger, förklarar Är, finns 

 

Till processerna kopplas berättelsens deltagare, exempelvis människor, djur 

och andra ting (Holmberg & Karlsson, 2019:73).  

 

Det textuella perspektivet rör hur innehållet i en text uttrycks och hänger 

samman som en logisk enhet genom textbindning. En analys av textbindningen 

visar hur exempelvis ord, meningar och bilder är kopplade till varandra (Bergh 

Nestlog & Danielsson manuskript, 2020). 
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4 Metod och material 

I kapitlet presenteras studiens urval, etiska ställningstaganden, genomförandet 

av studien, insamlingsmetod och material, beskrivning av analysmetoderna 

och metodkritiken. 

4.1 Urval 

I studien deltar en lärare och 20 elever från en årskurs 3. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes (jfr Denscombe, 2016:77). Valet att observera en 

årskurs 3 grundas i att eleverna har kommit igång med sitt skrivande och kan 

således producera längre och mer utvecklade texter i jämförelse med elever 

från lägre årskurser (jfr Thorsten, 2018:9–10, 17). Samtliga elevtexter 

samlades in för övergripande analys, därefter valdes fyra texter slumpmässigt 

för närmare analys. Vår bedömning är att dessa fyra texter speglar de texter 

som skapades i klassen.  

4.2 Etiska ställningstaganden 

Studien följer de fyra forskningskraven; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011:6). Elever och 

vårdnadshavare fick skriftlig information om studien och möjlighet att 

kontakta oss för eventuella frågor. I informationen framkommer det att 

lektionen filmas med fokus på lärarens undervisning. Deltagande elever fick 

tillsammans med vårdnadshavare via en blankett ge tillåtelse för eleven att 

delta i studien (se bilaga 1). Deltagarna informerades om att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan. Läraren och rektorn informerades både muntligt 

och skriftligt om studiens innehåll och om rätten att avbryta sitt deltagande (se 

bilaga 2 och 3). Elevernas texter behandlas anonymt, vilket innebär att namn 

och skola inte nämns i studien. Uppgifterna kommer inte användas i annat 

syfte än för denna studie (jfr Vetenskapsrådet, 2017:40).  
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De insamlade texterna benämns i studien som elevtext 1–4. Elevernas namn 

är utbytta mot en bokstav och läraren benämns som läraren. 

4.3 Genomförande  

Studien har en kvalitativ ansats, i det här fallet innebär det ett 

observationstillfälle i en klass. Lektionen filmades av två videokameror som 

var riktade mot läraren. Videokamerorna placerades i mitten av klassrummet 

och filmningen pågick under hela lektionstillfället. Observationen 

genomfördes som en deltagande observation, där läraren studerades utan att 

påverkas i sitt agerande, av två tysta observatörer (jfr Denscombe, 2016:293). 

Under observationen fördes fältanteckningar av båda observatörerna. Dessa 

jämfördes senare och sammanställdes. Fältanteckningar och filmer användes 

senare i analysen av undervisningen. Elevernas texter, både skrift och bild, 

samlades inför senare analys. 

4.4 Insamlingsmetod och material 

I studien genomförs observation av lärarens undervisning, där videoinspelning 

och fältanteckningar används för dokumentation av lektionen. De insamlade 

resurserna resulterade i ett analysmaterial, vilket ger en möjlighet att även i 

efterhand studera lärarens och elevernas agerande (jfr Denscombe, 2016:308). 

Kamerorna riktades mot läraren. Videoinspelningarna användes för att 

analysera de olika aktiviteterna och deras innehåll, och även för att se hur 

resurser användes i klassrummet. Texterna skrevs med hjälp av appen Skolstil, 

vilket är ett skrivprogram där eleverna använder sig av ett talande tangentbord 

(Ohlis, 2019). När texterna var färdiga skrevs de ut och samlades in. De bilder 

eleverna ritar fotograferas för senare analys. 
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Eleverna i föreliggande studie skrev berättande texter. Ledin (2000) anger 

följande så kallade textsekvenser som typiska för berättande texter: 

introduktion, komplikation, upplösning och avslutande evaluering. 

Introduktion och avslutande evaluering ramar in berättelsen (Ledin, 2000:72). 

 
Tabell 2 Material i studien 

Material Funktion 

Observation av 
undervisningen 
(75 minuter) 

 Videoinspelning med fokus på läraren 
 Fältanteckningar förs av båda 

observatörerna 

Elevtexter skrivna på 
lärplattor 
(20 stycken) 

Skrivs ut och samlas in  

Bilder tecknade för hand 
(20 stycken)  

Fotograferas 

Det insamlade materialet innefattar 20 elevtexter och 75 minuters inspelad 

lektionstid. 

4.5 Analysmetoder 

I det följande avsnittet presenteras de metoder som används i analysen, dels av 

undervisning, dels av elevtexter. 

4.5.1 Undervisning 

Undervisningen analyseras utifrån vilka aktiviteter lektionstillfället var 

uppbyggt av. En aktivitet utgör en enhet som definieras utifrån hur elever och 

lärare agerar och vad de riktar sin uppmärksamhet på. Exempelvis kan en 

aktivitet utgöra ett klassamtal som leds av läraren och i en annan aktivitet 

arbetar eleverna individuellt med sina texter (jfr Danielsson, 2017:91–92).  

 

Efter att ha definierat aktiviteterna analyseras varje aktivitet med fokus på 

vilka resurser som erbjuds och används och som sedan kan utgöra ett stöd för 

eleverna under textskapandet. 
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4.5.2 Elevtexter 

Elevtexterna, som handlar om två elevers ovänskap på en öde ö, analyseras 

utifrån ideationellt och textuellt perspektiv, där bilder och verbalspråk 

studeras. Granskningen av det ideationella perspektivet i texterna sker genom 

analys av processer. Processerna analyseras utifrån de fyra kategorierna 

materiella processer, mentala processer, verbala processer och relationella 

processer (se avsnitt 3.1.1 och tabell 1).  

 

Det textuella perspektivet analyseras med fokus på textbindningen i 

elevtexterna. För det första undersöks hur bilder och ord samspelar, det vill 

säga om bilderna är fördjupande, redundanta, utvidgande eller kontrasterande 

i förhållande till det som uttrycks med verbalspråk (se avsnitt 3.1) (Danielsson 

& Selander, 2014:52ff). För det andra undersöks textbindningen så som den 

framstår verbalspråkligt i texterna. Centrala deltagare i texterna bildar 

ledfamiljer. En ledfamilj består av samtliga benämningar för samma deltagare 

(Bergh Nestlog, Danielsson & Krogh, 2020:19). Exempelvis bildar deltagarna 

“apa” och “Apis” en ledfamilj i en av de studerade elevtexterna. En annan typ 

av textbindning utgörs av konnektivbindningar, det vill säga bindningar som 

visar på logiska samband. Konnektivbindningar kan vara av olika slag. Vissa 

visar tidens gång i texten, som exempelvis sedan och därefter. I berättande 

texter är tidsmässiga samband särskilt viktiga eftersom de för textens handling 

framåt. Sådana konnektivbindningar visar således läsaren ordningen på 

händelserna i berättelsen (Bergh Nestlog & Danielsson manuskript, 2020). Det 

gör också omständigheter som indikerar tid, så som dagen efter och på kvällen. 
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Tabell 3. Sammanställning av analysverktyg för elevtexterna 

Ideationella perspektivet  Textuella perspektivet 

 Processer 
o Materiella  
o Mentala 
o Verbala 
o Relationella 

 Textbindning 
o Ord och bild 
o Ledfamiljer 
o Konnektivbindning 

4.6 Metodkritik  

Studien är en fallstudie, där en lärare och dennes undervisning analyseras. 

Resultatet kan således inte användas för någon form av generalisering. 

Studiens omfattning grundas utifrån den förutbestämda tidsramen på 10 

veckor. Vår erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning säger oss att det är 

troligt att lärare kan relatera vårt resultat till undervisning i andra klassrum och 

till andra elevtexter. Därmed kan studien rimligen vara överförbar till andra 

klassrum.  

 

De slumpmässigt utvalda texterna återspeglar ett genomsnitt av samtliga 

elevtexter. Det resultat som redogörs i denna studie kan därför antas vara ett 

genomsnittligt resultat för samtliga elevtexter i klassen. Dock finns det en 

möjlighet, att resultatet varit annorlunda, om några andra elevtexter valts ut. 

 

För att stärka trovärdigheten i fråga om textanalyserna granskades elevtexterna 

av handledare och andra studenter vid ett seminarium. Denna triangulering 

visade en överrensstämmelse i hur vi hade gjort analyserna. På så sätt anser vi 

att trovärdigheten är hög i analysen av de insamlade texterna (jfr Denscombe, 

2016:223). 
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5 Resultat 

I resultatavsnittet redovisas analysen av den observerade undervisningen och 

de insamlade elevtexterna. Resultatet utgår från forskningsfrågorna och syftet 

med denna studie. I det första avsnittet presenteras resultatet som rör 

undervisningen och dess aktiviteter. I det följande avsnittet redovisas analysen 

av ideationella och textuella perspektiv i elevernas texter. Den första och andra 

forskningsfrågan besvaras i avsnitt 5.1 respektive 5.2. Den tredje 

forskningsfrågan har vi valt att redovisa i samband med analyserna av 

elevtexterna, i avsnitt 5.2. 

5.1 Undervisning 

Den observerade undervisningen pågår i 75 minuter och byggs upp av tre olika 

aktiviteter: inledning med genomgång av skrivuppgiften, textarbete där 

eleverna skriver berättelser på lärplattor, och avslutning med gemensam 

sammanfattning av lektionen (se tabell 4). Denna indelning blir tydlig då 

läraren instruerar nya arbetsmoment, där arbetsuppgifterna förändras och 

elevernas fokus för uppmärksamhet växlar mellan gemensamma och enskilda 

aktiviteter.  

Tabell 4. Sammanställning av aktiviteter och erbjudna resurser under 

undervisningspasset 

Aktivitet  Resurs Tidsåtgång  

Inledning  Genomgång av skrivuppgift (verbal resurs). 
 Tankekarta på whiteboardtavlan. 
 Stödbilder med textstrukturen. 

10 minuter 

Textarbete  Eleverna skriver texter på lärplattor. 
 Läraren vägleder eleverna (verbal resurs). 
 Tankekarta och stödbilder används till hjälp 

i elevernas berättelseskrivande. 

6o minuter 

Avslutning  Läraren sammanfattar lektionen (verbal 
resurs). 

 Återkoppling till tankekarta och bildstödet. 

5 minuter 
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Tabell 4 visar sammanställningen av lektionens aktiviteter samt respektive 

aktivitets tidsåtgång, dessutom visas i mittenkolumnen vilka resurser läraren 

erbjuder eleverna inom respektive aktivitet.  

 

Inledning 

I genomgången av skrivuppgiften använder läraren sig av elevernas egna 

tankar om hur det känns att vara ovänner. Fokus ligger på de känslor eleverna 

kan känna, exempelvis ilska och sårbarhet. I figur 1 visas lärarens anteckningar 

från genomgången av aktiviteten. 

 

Figur 1. Anteckningar och bildstöd på whiteboardtavlan 

 

Vid lektionstillfället använder läraren sig av bildstöd i form av cirklar i olika 

färger, vilka symboliserar de olika textsekvenser som läraren säger ska ingå i 

berättelsen och som sätts upp på whiteboardtavlan. På så sätt tydliggörs 

textstrukturen för elevernas berättande texter. Läraren har valt att benämna 

textsekvenserna enligt följande: huvudkaraktär, problem, hjälpare, lösning och 

slut1. Lärarens genomgång förstärks av en gemensam tankekarta, vilken 

skapas genom diskussion i helklass. Tankekartan består av olika stödord och 

känsloord som exempelvis “sårad”, “arg” och “ledsen”. Läraren ger även  

  

                                                      
1 Vi tolkar det som att dessa textsekvenser kan jämföras med Ledins (2000:72) beskrivning av 
textstruktur i berättande text (se avsnitt 4.4). 
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förslag på hur meningar kan gestalta personers känslor, exempelvis “Viktor 

blev alldeles röd i ansiktet. Han gick iväg med tunga steg” (se figur 1). 

Lärarens muntliga språk, i kombination med det som skrivs och fästs upp på 

tavlan i form av skrift och bildstöd, blir till en resurs i undervisningen. Vid 

genomgången diskuteras förslag på hur ett problem kan lösas i berättelsen. Ett 

förslag är att ta hjälp av ett djur för att lösa konflikten. Det förslaget anammas 

av alla elever i klassen, där exempelvis apor, grisar och koalor hjälper till att 

återställa vänskapen mellan de två eleverna. Läraren påpekar vikten av att 

skriva så att mottagaren förstår vad skribenten vill förmedla med sin text.  

 

Textarbete 

Efter genomgången får eleverna skriva sina texter enskilt på lärplattor, vilket 

är en obligatorisk resurs under skrivaktiviteten. Texterna skrivs i programmet 

Skolstil, där eleverna kan lyssna på vad de skriver med hjälp av ett talande 

tangentbord. Läraren cirkulerar i klassrummet och vägleder eleverna genom 

att exempelvis hänvisa till anteckningarna och bildstödet på tavlan. Läraren 

ger samtidigt positiv feedback genom att berömma de delar av texterna som 

följer den instruerade textstrukturen. Eleverna hjälper även varandra med att 

komma igång med skrivandet och stavningen, samt ger förslag på handling. 

Ljudnivån i klassrummet är låg under textarbetet. Eleverna viskar frågor till 

läraren. Vi uppfattar arbetsmiljön som lugn och eleverna engagerade i 

uppgiften.  

 

Avslutning 

I den avslutande aktiviteten sammanfattar läraren tillsammans med eleverna 

vilka fördelar och nackdelar de upplever med bildstödet, exempelvis om det 

är svårt att följa den angivna textstrukturen eller om den är till hjälp i 

skrivandet. Den skriva texten på tavlan används som en återkommande resurs 

för att sammanfatta lektionen och diskutera de texter eleverna skrivit under 

arbetspasset. 
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Sammanfattande kommentar om undervisningen 

I inledningen hålls en genomgång om textens uppbyggnad utifrån lärarens 

önskade textstruktur. Eleverna får resonera om berättelsens handling och ett 

förslag om att använda djur som hjälpare anammas. Läraren belyser även 

vikten av att skriva så mottagaren förstår vad skribenten vill få fram i sin text. 

Under textarbetet cirkulerar läraren runt och hjälper eleverna när de skriver 

sina texter på lärplattor. Hjälpen sker genom att läraren uppmanar eleverna till 

att följa den givna textstrukturen och använda ett beskrivande språk med stöd 

av tankekartan. Samtidigt får eleverna positiv feedback för sitt arbete. I den 

avslutande aktiviteten sammanfattas gemensamt den angivna textstukturen, 

och eleverna får diskutera fördelar och nackdelar med användandet av 

tankekarta och bildstöd på tavlan. Läraren återkopplar till den inledande 

genomgången under samtliga av lektionens aktiviteter.  

5.2 Elevtexter 

I kapitlet presenteras analysen av processer i elevtexterna. Därefter redovisas 

analysen av textbindning. Resultatet bygger på de fyra utvalda elevtexterna 

och hur dessa påverkas av lärarens undervisning.  

 

Processer 

I elevtexterna förekommer de fyra processtyperna i olika kombinationer och 

mängd. I exemplen nedan är processerna kursiverade, både i blockcitat och 

löpande text. De analyserade elevtexterna återfinns som bilaga 4, 5, 6 och 7.  
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De materiella processerna utgörs av händelser och handlingar i texten och kan 

konkretisera, det vill säga måla upp en bild för läsaren. I elevernas texter 

används flera olika materiella processer, som exempelvis sprang, leta och 

hoppade. Dessa processer bidrar till att skapa rörelse och dynamik i texten.  

 

I tre av texterna använder eleverna många materiella processer, vilket skapar 

en mer händelserik text, där läsaren möter ord som beskriver vad som sker i 

större utsträckning än i den fjärde texten. Se exempel nedan där eleven 

använder materiella processer. 

 

                 Elevtext 4: “Vi springer till närmsta träd och tar ner ett palmblad.” (Se bilaga 7) 

 

De mentala processerna utgörs av tankar, känslor och upplevelser hos 

deltagarna i texten. I en av de analyserade texterna använder eleven sig av fler 

mentala processer än de övriga, vilket bidrar till att skapar en text där känslor 

framträder och som gör att läsaren kan följa deltagarnas sinnesintryck. Ord 

som eleverna använder är exempelvis gillar, tittade och tänkte. De mentala 

processerna ger läsaren förståelse av vad som pågår i deltagarnas inre värld. 

Se exempel nedan där eleven använder mentala processer. 

 

Elevtext 2: ”Hon såg arg ut.” (Se bilaga 5) 

 

De verbala processerna representeras av exempelvis sa, frågar, svarar och 

berättar, vilka används i texterna för att beskriva dialogen mellan de två 

eleverna på ön. Genom de verbala processerna klargörs vad deltagare i texten 

uttrycker och hur de uttrycker sig. Ett sådant skrivmönster blir mer tydligt i en 

av elevtexterna, där eleven delvis skriver sin text som en dialog mellan de två 

huvudpersonerna. Se exempel nedan där eleven använder flera verbala 

processer i meningen. 
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Elevtext 1: “Denna gången svarade A han sa: - ja det va jag sa han och 

började skratta.” (Se bilaga 4). 

 

När det kommer till relationella processer används ord som bli, blivit, var och 

har. I text 3 använder eleven fler relationella processer i jämförelse med de 

övriga analyserade texterna. Texter som denna ger oss som läsare ett mer 

stillastående intryck. De relationella processerna hjälper oss inte att skapa en 

konkret bild av händelserna i berättelserna. Se exempel nedan där eleven 

använder sig av olika relationella processer. 

 

Elevtext 3: “Det började med att jag var hungrig och de finns inte mycket mat 

kvar.” (Se bilaga 6) 

 

Textbindning  

Textbindning handlar om hur en text är framställd som en sammanhållen 

enhet. Här analyseras först hur ord och bilder i texterna hänger samman och 

därefter presenteras analysen av ledfamiljer och konnektivbindningar i de 

verbalspråkliga texterna.  

 

Analysen visar att sambanden mellan ord och bild skiljer sig åt i de olika 

elevtexterna. I två av texterna är bilderna fördjupande och ger exempel på 

detaljer som inte nämns i den skrivna texten. Bilderna visar exempelvis hur 

miljön ser ut i berättelsen och hur vädret är där handlingen utspelar sig, vilket 

inte beskrivs med ord i den skrivna texten. Se exempel på figur 2 och 3 nedan, 

där bilden fördjupar det som står med ord i texten. Figur 2 innehåller ett 

händelseförlopp där bilden är uppdelad i natt och dag, vilket visas genom en 

måne och en sol. Miljön förstärks genom bilder på en trädkoja och palmer, 

vilka inte nämns med ord i den skrivna texten (se bilaga 4). 
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Figur 2. En fördjupande bild 

 

Se figur 3 nedan, vilken föreställer eleverna, koalan, ett lila tält och en palm. 

Väderförhållandet i texten visas genom en ritad klarblå himmel. Genom 

färgerna skapas en rikare upplevelse för läsaren så att exempelvis tältet blir 

konkret (se figur 3 och bilaga 7).  

 

Figur 3. En fördjupande bild 

 

Bilderna i figur 4 och 5 är svårare att tolka eftersom de är sparsamma med 

detaljer och är inte så färgrika. Se exempel i figur 4 nedan, vilken innehåller 

symboler som vid en första anblick är svåra att tolka. Det kan vara symboler 

som representerar delar av berättelsen, men dessa blir i så fall inte tydliga för 

läsaren och ger ingen fördjupande information i jämförelse med den skrivna 

texten (se bilaga 6). 
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Figur 4. En redundant bild           

 

Bilden i figur 5 innehåller streckgubbar och det finns ingen färg i bilden. Detta 

kan vara orsaken till att bilden upplevs som sparsam i sin beskrivning. Bilden 

innehåller, enligt vår tolkning, tältet och tre deltagare från berättelsen. Dock 

framkommer ingen utökad information om innehållet i berättelsen (se bilaga 

5). Bilderna i figur 4 och 5 är således redundanta. 

 

Figur 5. En redundant bild  

 

Tre av fyra bilder förstärks verbalt med pratbubblor, där eleverna exempelvis 

skriver hur de bråkar med varandra eller ber om hjälp (se figur 2,3 och 4). 

Pratbubblorna och det som står i dem hade kunnat uttryckas med verbala 

processer och ord i verbaltexten. 

 

Ledfamiljer förekommer i samtliga analyserade texter, dels genom namn på 

karaktärer, men även genom ord som exempelvis han, hon, vi och oss.  Orden 

som används är synonymer för karaktärerna i berättelsen. Dessa ord 
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återkommer genomgående i samtliga av texterna. Alla de fyra texterna har 3 

huvudkaraktärer, vilka skapar ledfamiljer i texterna. Genom de ständigt 

återkommande deltagarna, blir texten sammanhängande och därmed enklare 

för läsaren att följa. 

 

Eleverna använder sig av tydliga tidsmarkörer i sina texter, exempelvis ord 

som sen, på morgonen och på kvällen, så kallade konnektivbindningar och 

omständigheter som indikerar tid. Sådana tidsmarkörer strukturerar innehållet 

och för berättelsen framåt. Elevtext 1 beskriver också den bakomliggande 

orsaken till bråket. Detta innebär att eleven hänvisar bakåt i tiden genom att 

berätta “var som har hänt” (se bilaga 4). 

 

De analyserade texterna följer den typiska strukturen för en berättande text, 

det vill säga den struktur som läraren angav vid den inledande aktiviteten. På 

så sätt kan läsaren följa hela händelseförloppet från inledning till avslutning, 

vilket bildar en inramning av berättelsen. Dessutom innehåller elevernas texter 

ett gemensamt problem, vilket är konstruerat av läraren. Problemet får en 

lösning med hjälp av ett djur, vilket leder till ett lyckligt slut av berättelsen.  

Se exempel nedan, där textstrukturen följer lärarens instruktioner utifrån 

inledning, problem och avslutning, vilket kan ses som ett spår av lärarens 

undervisning i elevernas texter (se bilaga 7).  

 

Elevtext 4: 

Inledning: “Det är kväll och jag och A har precis ätit middag och nu ska vi 

sova.” 

Problem: “Men det finns ingen frukost kvar.” 

Avslutning: “Vi pratar lite och A säger att han inte skulle ha ätit upp allt och 

jag säger att det är okej.” 
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Sammanfattande kommentarer om elevtexterna 

I det ideationella perspektivet framkommer vissa skillnader mellan de 

insamlade texterna, där tre av texterna (text 1, 2 och 4) innehåller en större 

andel materiella processer, i jämförelse med den tredje som har störst andel 

mentala processer. I text 3 används dessutom fler relationella processer. De 

verbala processerna är väl representerade i text 1. 

 

Elevtexterna är kopplade till lärarens instruktioner om att skriva en berättande 

text där två elever blir ovänner. Eleverna använder sig av olika ledfamiljer i 

sina texter, som binder samman den skrivna texten. Tidsförloppet beskrivs i 

elevernas texter med hjälp av olika ord, vilket för texten framåt och skapar en 

form av textbindning. 

 

Analysen av bilderna visar att två av dessa är fördjupande och visar detaljer 

som inte nämns i den skrivna texten. I de övriga två texterna innehåller 

bilderna ingen fördjupande information, bilderna är således redundanta och 

visar endast en liten del av den skrivna berättelsen. I tre av de fyra bilderna 

använder eleverna sig av pratbubblor för att förstärka de verbala processerna. 

 

Resultatet visar en variation i hur eleverna använder olika processtyper. 

Materiella processer visade sig vara vanligast. När det gäller bilderna uppvisar 

de skillnader i vilken information de bidrar med i relation till den skrivna 

texten. I elevtexterna visar analysen att bilderna är fördjupande eller 

redundanta.  

 

Samtliga elevtexter visar spår av lärarens undervisning, då de använder sig av 

den förutbestämda textstrukturen. Utöver detta har samtliga elever använt sig 

av den handling som läraren beslutat före lektionsstart. Det som återkommer i 

elevernas texter är att samtliga använder sig av ett djur som hjälper till att lösa 

problemet. Utöver detta får alla berättelser ett lyckligt slut. 
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6 Diskussion  

I elevernas arbete med att skapa texter erbjuds resurser som exempelvis 

tankekarta, bildstöd och lärplattor. Dessa resurser används av eleverna i olika 

utsträckning. Den tankekarta och det bildstöd som användes vid den inledande 

aktiviteten fungerade som en hjälp för eleverna när de skulle utveckla ett 

innehåll och skapa en textstruktur i sina egna berättelser. Med en annan typ av 

instruktion där tankekartan saknats, är det möjligt att innehållet i elevernas 

texter utformats på ett annat sätt. Dock kan användandet av tankekarta bli ett 

stöd och en inspirationskälla för elever i sitt textskapande. Lärplattor, som var 

en obligatorisk resurs, användes av samtliga elever. Studier visar att 

möjligheten för elever att använda lärplattor i sitt textskapande tenderar att ha 

positiv effekt på elevtexterna, eftersom flexibiliteten i användandet av 

skrivprogram kan öka motivationen hos eleverna (Takala, 2013:17–18, 

Dahlström, 2019:4,7; Yamac & Ulusoy, 2016:61–62). Den låga ljudnivån som 

rådde under lektionen kan bero på att skrivandet på lärplattor motiverade 

eleverna till självständigt arbete. Eftersom vi saknar erfarenhet av hur eleverna 

arbetar vid handskrift, kan dock denna slutsats inte säkerställas. Den digitala 

arbetsmetoden kan också skapa komplikationer, eftersom det kan uppstå 

problem med tekniken. Detta har visat sig under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, där exempelvis lärplattor saknat internetuppkoppling eller problem 

med hörlurarna för att lyssna på det talande tangentbordet i appen Skolstil. Ett 

sådant problem blev synligt under den observerade lektionen, när 

utskriftsfunktionen inte fungerade på alla lärplattor.  

 

Samtliga elevtexter innehåller de typiska sekvenser som bygger upp en 

berättande text, nämligen inledning, problem och avslutning. Dessa begrepp  
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kan liknas vid Ledins (2000) tankar om berättande text och den narrativa 

sekvensen, som delar upp innehållet i texten (se 4.4). De begrepp som läraren 

använder kan liknas vid introduktion, komplikation, upplösning och 

avslutande evaluering (Ledin, 2000:72). Innehållet i dessa sekvenser bygger 

upp berättelser, vilka ofta innehåller spår av elevernas tidigare livserfarenheter 

och intressen. Detta blir tydligt då de studerade texterna innehåller begrepp 

som tält, muurikka och sovsäck, vilka troligen kommer från elevernas tidigare 

erfarenheter av friluftsliv. Flera andra yttre faktorer kan också påverka 

innehållet i elevers texter, eftersom elevernas erfarenheter ser olika ut 

(Thorsten, 2018:9–10, 17). De studerade bilderna utgår från den skrivna texten 

i elevernas berättelser, då dessa skrevs först och bilderna ritades i slutet av 

aktiviteten. Bilderna och verbalspråket kan ses som redundanta, fördjupande, 

utvidgande eller kontrasterande (Danielsson & Selander, 2014:51ff). En del av 

elevernas bilder var svårare att tolka än andra, då exempelvis detaljer och 

användandet av färger varierar. De bilderna som innehåller färg, kan lätt ses 

som mer fördjupande vid en första anblick, men så är inte nödvändigtvis fallet. 

Variationen på detaljrikedomen i bilderna kan bero på olika omständigheter, 

som exempelvis tidsbrist, ointresse eller motoriska svårigheter. Eftersom 

bildskapandet oftast sker i slutet av aktiviteten, kan detta bidra till att eleverna 

hinner tappa motivationen och därmed tröttna på uppgiften innan bilden är 

färdigställd. 

 

Resultatet av textanalysen visar spår av lärarens ordval från genomgången i 

elevernas texter. Lärares undervisningsupplägg fyller en viktig funktion i 

elevers berättelseskrivande, eftersom kommunikationen och de resurser som 

används i undervisningen samspelar med elevernas färdiga texter. Tidigare 

forskning visar att lärarens fokusområde och tydlighet syns i elevers texter, 

och därför är det viktigt att läraren organiserar undervisningen och uppmuntrar 

eleverna, för att inte texten ska bli spretig och osammanhängande (Jönsson,  
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2007:239, Yassin Falk, 2017:31; Thorsten, 2018:19). Eleverna påverkas av 

lärarens undervisning och sina klasskamraters åsikter och ordval i sitt 

textskapande. Detta gör att flera parter kan bli medförfattare i texten, vilket 

kan innebära både en positiv och negativ effekt på elevers skrivutveckling. De 

elever som har problem med att komma igång med skrivandet på egen hand 

kan uppleva styrningen som positiv, medan en för stark styrning kan hämma 

elevers fantasi och sin tro på den egna skrivförmågan. Även forskningen visar 

att ord som används i undervisningen kan begränsa elevers fantasi, men också 

inspirera till ett mer varierande ordval i texten. Eleverna kan uppleva ett 

negativt styrande av hur texten ska se ut, vilket kan minska skrivarglädjen och 

begränsa elevens eget tänkande i skrivandet (Skantz Åberg, Lantz-Andersson 

& Pramling, 2013:10; Thorsten, 2018:18). 

 

Vi kan också konstatera att en förutbestämd mottagare, i detta fall elevens 

klasskamrat, får en viktig funktion i elevers textskrivande. Mottagaren, vilken 

är välkänd för eleven sedan tidigare, blir viktig, då denna ska förstå innehållet 

vid högläsningen. När eleven skriver till en specifik mottagare, krävs det att 

texten anpassas till denna. En sådan text kräver ett tydligt innehåll för att 

läsaren ska ha möjlighet att förstå.  

6.1 Didaktiska implikationer 

Med utgångspunkt i det ämnesdidaktiska perspektivet kan kopplingar göras 

mellan undervisningen och läroplanen, vilket visar sig genom elevernas 

fokuserade arbete och arbetsron i klassrummet. Arbetsron i det studerade 

klassrummet pekar på att lektionsinnehållet och undervisningen fångade 

elevernas intresse, genom god lärmiljö och engagemang hos läraren och 

eleverna (Skolverket, 2019:9, 257). 
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Vid analysen synliggörs flera kopplingar till det centrala innehållet för åk 1–3 

i läroplanen. Lektionsinnehållet bygger på textskapande, i vilket eleverna får 

skapa strategier för olika typer av textskapande, där ord och bild samspelar. 

Detta textskapande sker genom digitala verktyg i form av lärplattor. Inför 

skapandet av elevernas texter framhålls textens budskap, innehåll och 

uppbyggnad, samt hur en berättande text kan organiseras (Skolverket, 

2019:258 – 259). 

 

Flera av kunskapskraven för åk 3 i svenska bearbetas under lektionen. För det 

första använder läraren ett enkelt resonemang i undervisningen, där ett tydligt 

budskap framgår; hur det känns att vara ovän med någon, vilket eleverna kan 

relatera till utifrån egna erfarenheter. För det andra tränas eleverna under 

lektionen på att ge och ta emot enkla muntliga instruktioner. För det tredje 

utvecklar eleverna också kunskaper i digitalt skrivande och övar på att följa 

textens struktur med inledning, handling och avslut. För det fjärde får eleverna 

träna på att kombinera bild och text för att förstärka berättelsens innehåll 

(Skolverket, 2019:263). 

6.2 Framtida forskning 

Utifrån vår studie har vi sett texters uppbyggnad i form av processer och 

textbindning. Detta har väckt en nyfikenhet hos oss, för att arbeta vidare med 

denna typ av textarbete. Dessutom har vi fått en inblick i hur bilder kan lyfta 

fram och förstärka innehållet i en skriven text. Detta är ett intressant område 

att arbeta vidare med, då det inte har synliggjorts i de klassrum vi hittills mött. 

Avslutningsvis önskar vi att verksamma lärare får möjlighet att ta del av den 

forskning som visar hur undervisningsupplägget påverkar eleverna i deras 

lärande. Detta är något som vi kommit i kontakt med under arbetet med 

studien, men också önskar att studera vidare. 

  



 
 

30(40) 
 

7 Referenser 

Bergh Nestlog, Ewa & Danielsson, Kristina (manuskript, planerad utgivning 

2020). Textskapande i grundskolan. Utveckla funktionella 

skrivpraktiker.  Lund: Studentlitteratur. 

  

Bergh Nestlog, Ewa, Danielsson, Kristina & Krogh, Ellen (2020). 

Multimodala elevtexter i geografiämnet. En textstudie på mellanstadiet. 

HumaNetten, 44, s. 11–44. 

  

Dahlström, Helene (2019). Digitaliseringens betydelse [Elektronisk resurs] 

Elevers textskapande: Del 7 i läslyftsmodulen Digitalt textarbete årskurs 4–9. 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-

35662 (Hämtad 2019-11-27).  

 

Danielsson, Kristina (2017). Vågor och vibrationer – val av lärarresurser i ett 

fysikklassrum. I: Insulander, Eva, Kjällander, Susanne, Lindstrand, Fredrik & 

Åkerfeldt, Anna (red.) (2017). Didaktik i omvandlingens tid: text, 

representation, design. Stockholm: Liber. 

  

Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). Se texten! Multimodala texter 

i ämnesdidaktiskt arbete. Malmö: Gleerups. 

  

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

  

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin (2019). Grammatik med betydelse: 

en introduktion till funktionell grammatik. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 



 
 

31(40) 
 

Jönsson, Karin (2007). Litteraturarbetets möjligheter – en studie av barns 

läsning i årskurs F-3. Lärarutbildningen Malmö Högskola: Malmö Studies in 

Educational Sciences No.33. Tillgänglig på internet: 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4089/Avhandling.pdf;jsessionid=7

1DAA60C4B16EAAB593078C6DF9F93E5?sequence=1 (Hämtad 2019-12-

02). 

  

Ledin, Per (2000). Veckopressens historia: del II. Lund: Lunds universitet, 

Institutionen för nordiska språk. 

  

Ohlis, Karin (2019) Skolstil. http://www.skolstil.se/ (Hämtad 2019-11-19). 

  

Schmidt, Catarina & Grönte, Veronica (2017). Berättande texter. Läslyftet: 

Läsa och skriva i alla ämnen F-3. Tillgänglig på Internet: 

https://gup.ub.gu.se/publication/257294 (Hämtad 2019-11-28). 

  

Skantz Åberg, Ewa., Lantz-Andersson, Annika & Pramling, Niklas (2013). 

“Once upon a time there was a mouse”: children´s technology-mediated 

storytelling in preschool class. Artikel i: Early Child Development and Care, 

Volume 184, 2014 Tillgänglig på internet: 

https://doi.org/10.1080/03004430.2013.867342 (Hämtad 2019-10-19). 

  

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011: reviderad 2019. [Stockholm]: Skolverket. Tillgänglig på 

Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 (Hämtad 2019-10-

19). 

  

  



 
 

32(40) 
 

Säljö, Roger (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I: 

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, 

skola, bildning. Grundbok för lärare. 3 rev. och uppdaterade utg. Stockholm: 

Natur & kultur. 

 

Takala, Marjatta (2013). Teaching reading through writing. Support for 

Learning 28(1), 17–23. Tillgänglig på internet: 

http://dx.doi.org/10.1111/1467-9604.12011 (Hämtad 2019-09-26). 

  

Thorsten, Anja (2018). Berättelseskrivande i skolan. Att studera, beskriva och 

utveckla ett kunnande. Linköping: Linköping University Electronic Press. 

Tillgänglig på internet: https://doi.org/10.3384/diss.diva-149806 (Hämtad 

2019-10-19). 

  

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer. Tillgänglig på internet: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2019-09-26).  

  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie. 

ISBN: 9789173071895. Tillgänglig på Internet: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/15294805326

31/God-forskningssed_VR_2017.pdf (Hämtad 2019-09-26). 

  

Yamac, Ahmet & Ulusoy, Mustafa (2016. The Effect of Digital Storytelling 

in Improving the Third Graders' Writing Skills. International Electronic 

Journals of Elementary Education, 9 Tillgänglig på internet: https://search-

proquest-

com.proxy.lnu.se/eric/docview/1895969702/6E1AE6F58154AB7PQ/1?acco

untid=14827 (Hämtad 2019-11-20). 

  



 
 

33(40) 
 

Yassin Falk, Daroon (2017). Skrivundervisning i grundskolans årskurs 

3.  Örebro: Örebro University. Tillgänglig på internet: http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1134122/FULLTEXT01.pdf  (Hämtad 2019-11-

18). 



 
 

34(40) 
 

Bilaga 1 

 



 
 

35(40) 
 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

36(40) 
 

Bilaga 3 

 

 



 
 

37(40) 
 

Bilaga 4 

Elevtext 1 
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Bilaga 5 

Elevtext 2  

  

 



 
 

39(40) 
 

Bilaga 6 

Elevtext 3 

  
 

Ovänner 
Det började med att jag var hungrig och de finns 

inte mycket mat kvar då sa jag till J       jag ta lite 

mat för jag åt ingen frukost. men då så sa J       du 

     får inte ta någon mat du ska äta när det är        

frukost. så jag tog ingen mat jag började gå in mot 

skogen. Jag toenkte leta mat i naturen jag hittade 

inte så mycket mat men jag hittade en död gris så 

     när den ändå va död så kunde jag grilla den. 

men då kom en pinne flygande i luften så jag 

tittade bakom så stod J     där och hon såg ut som 

en tjur av ilska och jag sprang så fort jag kunde 

                       men J       sprang efter. 

Jag va livrädd jag hittade en buske så jag hoppade i 

buske och J      sprang förbi och jag gick ut ur 

busken och då kände jag ett hårt slag i ryggen och 

då så tittade jag bakom mig och där sto tjuren 

J       och då sa jag vad är det då sa J        

du dödar djur bara för att få mat. och då så gick 

vi tillbaka till tältet och vi pratade i nästan 2 

timmar på    vad hade gjort till ex. grisen att den va 

död innan jag kom. och så blev vi vänner igen. 
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Bilaga 7 

Elevtext 4 
 

Ovänner på ön!! 
Det är kväll och jag och A            har precis ätit middag och nu ska  

vi sova. På morgonen därefter vaknar jag och ser att A          äter 

frukost. Jag sätter mig på golvet och börjar med att se vad som finns. 

Men det finns ingen frukost kvar! Jag frågar A          om han åt  

upp allt men han säger ingenting. Då går jag ut från tältet. Jag går en 

liten promenad och känner mig lite bättre. Jag är jättehungrig och 

det rinner tårar ner för mina kinder. Det har gått två timmar sedan vi 

skulle ha ätit frukost. Så jag bestämmer mig för att stanna ute och 

kolla till båten. När jag kommer dit ser jag det! En liten liten koala 

ligger i båten och har blivit skadad! Sen ser jag också en orm inte 

så långt ifrån båten. Jag knyter loss repet till båten och drar båten 

ända bort till tältet igen. Jag springer in och skriker på A         . 

A           kommer ut och ser koalan. Vi springer till närmsta träd 

och tar ner  ett palmblad och tar lite pinnar och virar runt palmbladet 

runt ormbettet och tar in koalan och lägger den på en av  

tjocktröjorna och den öppnar sakta ögonen och vi hämtar lite mat och 

vatten till koalan. Det blir snart kväll och vi ska äta middag. 

A           dukar fram och jag steker lite fisk på muurikkan. Sen äter  

vi och tar lite godisbilar. Vi pratar lite och A         säger att han 

inte skulle ha ätit upp allt och jag säger att det är okej. Sen plockar vi 

undan maten och går till koalan och den har redan somnat. Så då går  

                    vi och stänger tältet och går och lägger oss.   


