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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka vilka resurser som erbjuds i undervisningen 

inför och under textskapandet av berättande texter. Vidare syftar studien att 

undersöka vad som karaktäriserar de berättande elevtexter som skapas i 

undervisningspraktiken samt vilka samband som synliggörs mellan 

elevtexterna och lärarens undervisning.  Det empiriska materialet i studien 

utgörs av observationer, fältanteckningar och elevtexter. Studien bygger på 

socialsemiotisk teori, där språket beskrivs som ett sätt att i ”sociala 

sammanhang skapa betydelser och kommunicera” (Holmberg & Karlsson 

2019:201). I elevtexterna har ord och bilder analyserats med hjälp av verktyg 

från systemisk-funktionell lingvistik, en språkmodell som beskriver hur 

språket fungerar i kommunikativa sammanhang (Holmberg, Karlsson & Nord 

2011:10). Studien visar att det finns en del tydliga samband mellan lärarens 

undervisning och elevernas texter. Det kunde även iakttas ett generellt mönster 

i elevtexterna utifrån innehållet och uppbyggnaden av texterna. Vidare visar 

resultaten att bilderna ofta uttrycker samma som orden i texten och att läraren 

verkar lägga störst fokus på den verbala texten.  

Nyckelord 
Skrivundervisning, berättelseskrivande, lågstadiet, skrivprocess, 

berättelsestruktur, textskapande, multimodala texter 

Keywords 
Teaching of writing, narrative writing, elementary school, writing process, 

teaching strategies, multimodal texts 



 

English Title 

“Once upon a time there was a Youtuber”. Narrative writing in elementary 

school.  

Tack 
Stort tack till den lärare och klass som vi besökte under vår fallstudie. Vidare 

vill vi tacka våra kurskamrater för stöd och feedback under skrivandet. Ett stort 

tack till vår handledare Ewa Bergh Nestlog som gett oss relevant handledning 

under hela arbetes gång. Slutligen vill vi tacka nära och kära för all stöttning 

genom arbetet.   
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1 Inledning 

Med den här fallstudien, som är inriktad på arbetet med berättande texter i 

årskurs 2, vill vi bidra med kunskap om elevers textskapande och de resurser 

som erbjuds i undervisningen om berättande texter. Med berättande texter 

avses här texter som skapats för att underhålla eller ge läsaren en möjlighet att 

leva sig in i en värld av händelser, vilka kan utgå från fantasi och verklighet 

(Bergh Nestlog & Danielsson manuskript). I föreliggande studie undersöks 

elevers texter från ett multimodalt perspektiv med fokus på verbalspråk (ord) 

och bild. Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle där texterna har utvecklats 

och blivit mer multimodala, vilket har fått till följd att det är vanligt att tala om 

ett vidgat textbegrepp. Idag kan en text bestå av flera olika resurser såsom 

verbal text, illustrationer, talad verbal text och gester (t.ex. genom filmklipp i 

digitala texter), som tillsammans bildar textens helhet (Danielsson & Selander 

2014:13–18). Danielsson (2019) skriver att i textskapande görs olika val 

gällande modaliteter såsom bild, skrift, tabeller med mera. Dessa val är 

kopplade till textens funktion och de olika modaliteterna samverkar för att 

skapa en helhet (2019:117). På grund av multimodala texters utveckling bör 

även undervisningen i skolan uppmärksamma multimodalitet i elevernas 

textskapande. I kunskapskraven för åk 3 står det att eleverna ska kunna skriva 

berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. De ska även 

kunna kombinera sina verbala texter med bilder för att förtydliga och förstärka 

sina budskap (Skolverket 2019:263).  Trots det visar tidigare forskning att 

lärare inte använder sig av begreppet multimodalitet varken i undervisningen 

eller i diskussioner med lärarlaget eller föräldrar (Andersson 2014, Godhe 

2014, Tønnesen 2011).  

Utifrån erfarenheter från tidigare verksamhetsförlagd utbildning verkar en del 

elever tycka det är svårt att komma igång med skrivandet av berättande texter. 
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Vidare verkar betydelsen av vilka tillvägagångssätt och verktyg som läraren 

väljer för att undervisa om textskapande underlätta skrivprocessen, vilket även 

viss forskning pekar på (Thorsten 2018). Det har lett till en nyfikenhet hos oss 

att undersöka hur undervisning i att strukturera och skapa en berättande text 

kan hjälpa eleverna i processen att utveckla sina berättande texter. Det har även 

väckt ett intresse att undersöka hur lärare arbetar med multimodala texter. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här fallstudien är att undersöka vilka resurser som eleverna i 

en årskurs 2 erbjuds i undervisningen för att skapa en multimodal berättande 

text i ord och bild. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärarens 

undervisning speglas i elevernas berättande texter och hur undervisningen kan 

relateras till de texter som eleverna skapar. 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande: 

 Vilka resurser för att skapa multimodala texter erbjuds i 

undervisningen inför och under textskapandet av berättande texter? 

 Vad karaktäriserar de berättande elevtexterna som skapas i 

undervisningspraktiken?  

 Vilka samband blir tydliga mellan elevtexterna och lärarens 

undervisning? 

3 Forskningsbakgrund 
I nedanstående kapitel presenteras forskning om framgångsrik 

skrivundervisning med fokus på berättande texter samt multimodala texter i 

klassrummet.  
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3.1 Framgångsrik skrivundervisning i lägre årskurser 

Anja Thorsten (2018:5–8) lyfter fram olika faktorer för en framgångsrik 

skrivundervisning inom berättelseskrivande. Hon poängterar att undervisande 

om textskapande av berättelser kräver kunskap om vad en berättelse är och vad 

det innebär att skriva berättelser. Thorsten skriver om berättande texter utifrån 

begreppen funktion, innehåll och form. Funktion kan till exempel vara att 

underhålla, innehåll kan innebära att berättelsen har en handling med händelser 

samt karaktärer och form innebär att berättelsen kan formas på olika sätt 

beroende på vem som är mottagaren.  

Även Roy Corden (2007) beskriver vad som kännetecknar en framgångsrik 

skrivundervisning där mentorstexter kan förbättra elevernas kunskap om 

textskapande samt kvalitén på elevernas berättelseskrivande (jfr Thorsten 

2018). Med mentorstext menas att kända texter skrivna av skickliga författare 

används som textförebilder för eleverna. Studien visar att med hjälp av 

lärarens stöttning i att tillhandahålla modeller för textskapande (exempelvis att 

bearbeta texter genom olika utkast), demonstrera och uppmärksamma 

funktioner i mentorstexterna, samt genom gruppdiskussioner, utvecklas 

elevernas medvetenhet om texters uppbyggnad. Vidare poängterar Thorsten 

(2018) vikten av att undervisa om berättelsestruktur och hur en berättelse kan 

byggas upp, exempelvis med ett problem och en lösning. Genom att undervisa 

om hur en berättelse kan struktureras, kan elevernas möjligheter att utveckla 

innehållet i sina berättande texter främjas. 

3.2 Multimodala texter i klassrummet 

Märtha Andersson (2014) har i sin studie undersökt dels hur eleverna skapar 

mening i sina multimodala berättelser, dels hur lärarna uppfattar multimodalt 

berättande. Resultatet visar att eleverna hämtar inspiration till sina berättelser 

från sin gemenskap med vänner, föräldrar och den kultur de befinner sig i. De 

hämtar även material från till exempel sagor, tv-spel, filmer och tv-program. 
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Eleverna visar vidare på en förmåga att använda olika modaliteter som till 

exempel olika material och uttrycksformer, samt en förmåga att växla mellan 

dessa. Därutöver väljer eleverna även att illustrera fiktionens värld i 

berättelserna. 

Carina Fast (2007) tar i sin studie upp elevers tidigare erfarenheter av 

multimodalitet samt i vilken mån barnen får använda sina tidigare erfarenheter 

av texter i skolan. Det framkommer i studien att barn i förskola och skola redan 

tidigt i livet kommer i kontakt med olika slags texter i hemmet genom bland 

annat kultur, religion, media, och fritidsintressen. Många av texterna som 

barnen möter utanför skolan är multimodala och redan när de börjar skolan är 

många barn vana vid att använda digitala verktyg. Studien visar att vissa av 

barnen i studien får ta in nästintill alla sina erfarenheter och kunskaper medan 

andra barn får lämna sina erfarenheter och kunskaper utanför klassrummet 

eftersom dessa inte värderas av läraren. Lärare tycks omedvetet värdera vad 

barnen har med sig för kunskaper och erfarenheter från hemmet, och 

modersmål annat en svenska är en av kunskaperna som lärare tycks värdera 

lågt. Ytterligare erfarenheter som tycks värderas lågt av lärare är barns 

fritidsintressen så som leksaker och tv-program (2007:181,189).  

Resultatet i Anderssons (2014) studie visar även att lärare inte använder eller 

diskuterar begreppet multimodalitet varken i lärarlaget eller med föräldrar och 

elever. Det behöver inte betyda att de inte använder det utan kan signalera att 

det uppfattas som ett komplicerat begrepp. Lärarna i studien anser sig ha för 

lite utbildning för att använda estetiska uttrycksformer (bland annat bild) och 

upplever det svårt att bedöma dessa. Däremot visar studien att lärarna 

ser berättande som ett viktigt pedagogiskt verktyg.  

Även Anna-Lena Godhe (2014) drar slutsatsen att lärare är ovana vid hur 

multimodala texter ska bedömas. Många lärare saknar erfarenhet av hur 

exempelvis bild ska bedömas vilket leder till att multimodala texter i hög grad 
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blir bedömda utifrån de skrivna orden vilket i sin tur leder till att den verbala 

texten även värderas högst i skolan (2014:151). Likaså sammanfattar Elise 

Seip Tønnesen (2011) att i de multimodala texter som eleverna kommer i 

kontakt med är det de skrivna orden som värderas högst inom skolan. Bilder 

får ofta ta en stor plats i början av skoltiden men försvinner gradvis när 

eleverna knäcker läskoden och börjar läsa.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att i en framgångsrik 

skrivundervisning kan det vara fördelaktigt att eleverna får möta 

“mentorstexter” som kan fungera som textförebilder för eleverna. Vidare visar 

forskningen att elever kommer till skolan med olika slags erfarenheter av 

modaliteter men att alla inte får ta med sig det in i klassrummet. Forskningen 

visar att lärare upplever det svårt att bedöma multimodala texter och att det 

skrivna ordet värderas högst inom skolan. Med föreliggande studie är 

förhoppningen att bidra med ytterligare kunskap inom området.  

4 Teori 
I nedanstående kapitel presenteras studiens teoretiska ram, nämligen 

socialsemiotisk teori som även omfattar multimodala perspektiv. I kapitlet 

beskrivs även för den här studien relevanta delar av systemisk-funktionell 

lingvistik, en språkvetenskaplig teori inom det övergripande teoretiska 

ramverket. 

4.1 Socialsemiotisk teori 

Studien utgår från ett socialsemiotiskt perspektiv där språket beskrivs ”som ett 

sätt för människor att i sociala sammanhang skapa betydelser och 

kommunicera” (Holmberg & Karlsson 2019:201). Inom det socialsemiotiska 

perspektivet anses människans kommunikation alltid mer eller mindre 

multimodal och texter ses som multimodala fenomen där skriften samverkar 

med andra visuella tecken och skapar en helhet, sammanhang och struktur 
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(Danielsson & Selander 2014:17–18). Selander och Kress (2017) poängterar 

att multimodalitet innefattar resurser såsom föremål, gester, ord och symboler 

vilka skapar sin betydelse i det sociala sammanhang som de används i 

(2017:26). Vidare tar Bergh Nestlog och Danielsson (manuskript) upp 

exempel där flera modaliteter samspelar och bildar en helhet, exempelvis att 

ett innehåll uttrycks genom olika modaliteter, såsom verbal text och visuella 

illustrationer.  

Analysen av elevtexterna i den här studien görs utifrån systemisk-funktionell 

lingvistik (SFL) (Halliday 1978). Grunden inom SFL är en funktionell 

språksyn, det vill säga att språket studeras utifrån hur det fungerar i texter 

(muntliga och skrivna). Genom språk kommunicerar människor med varandra 

om ett visst innehåll som framställs på ett visst sätt. Genom språket i texterna 

skapas sammanhang. Inom SFL ser man på grammatik utifrån hur språkliga 

strukturer fungerar i sitt sammanhang och inte systemet i sig (Holmberg, 

Karlsson & Nord, 2011:7–9, 10–12). 

Inom systemisk-funktionell lingvistik studeras språk genom tre övergripande 

perspektiv; det ideationella perspektivet (vad som framställs i texterna), det 

textuella perspektivet (hur innehållet framställs) och det interpersonella 

perspektivet (hur kommunikationen fungerar i texten) (Holmberg & Karlsson, 

2019: 10–11). Utifrån det textuella perspektivet kan exempelvis textbindning 

analyseras (se kapitel 5.4 nedan) (Berge & Thygesen 2014:70–72). I det 

ideationella perspektivet analyseras texter utifrån processer, deltagare och 

omständigheter (Holmberg & Karlsson 2019:73). För att få reda på vad som 

karaktäriserar elevtexterna gällande innehåll och struktur analyseras det 

ideationella perspektivet genom processer samt det textuella perspektivet 

genom textbindning (se kapitel 5.4 nedan).  
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5 Material och metod 

I nedanstående kapitel redovisas de olika metoder och material som använts i 

studien. Urval, datainsamlingsmetod, genomförande samt en beskrivning av 

analysmetoderna presenteras. Därefter framförs metodkritik och slutligen 

etiska ställningstaganden.  

Frågeställningarna i undersökningen besvaras genom observation av en lärares 

undervisning samt analyser av utvalda elevtexter. Eftersom studien utförs vid 

endast ett lektionstillfälle i en klass, med fokus på en djupgående beskrivning 

av vad som sker, är studien småskalig och kvalitativ (jfr Denscombe 2018).  

5.1 Urval 

Lärarens undervisning undersöktes genom observation, där vi som deltagande 

observatörer deltog i två undervisningssituationer. Denna metod används 

oftast inom kvalitativa studier då den utgår från ett inifrånperspektiv där 

deltagandet sker i den vardagliga situationen och i den naturliga miljön 

(Denscombe, 2018:297). Studiens deltagare valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe 2018:71). Bekvämlighetsurvalet innebär i 

detta fall att deltagarna är kända för oss sedan tidigare genom 

verksamhetsförlagd utbildning. Vi valde studera en årskurs 2 eftersom 

eleverna då antas ha kommit igång med skrivandet och kan producera längre 

och mer innehållsrika texter än en årskurs 1. Kriterierna som låg till grund för 

urvalet var att den deltagande läraren skulle ha behörighet att undervisa i 

ämnet svenska på lågstadiet och undervisa i en årskurs 2.   

5.2 Insamlingsmetod 
 
I föreliggande studie observerades två undervisningstillfällen för att besvara 

forskningsfrågan om vilka resurser som erbjuds inför och under textskapandet 

av berättande texter i en årskurs 2. Det undervisningstillfälle där läraren höll 

en genomgång dokumenterades med videoinspelning av lärarens undervisning 
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för att lättare kunna gå igenom materialet i efterhand. Båda 

undervisningstillfällena dokumenterades med fältanteckningar. Vidare 

samlades elevtexter in för att ge möjlighet att besvara forskningsfrågorna om 

vad som karaktäriserar elevtexter i arbetet med berättande texter samt vilka 

samband som blir tydliga mellan elevtext och undervisning (se 

sammanställning av material i tabell nedan). 

 

Tabell 1. Sammanställning av insamlat material 

Fältanteckningar  Videoinspelning  Elevtexter 

2 
undervisningstillfällen 

27 minuter inspelat material från ett 
undervisningstillfälle 

19 sagor 

 

5.3 Genomförande 
 
Studien baseras på två undervisningstillfällen i en klass. Under båda 

undervisningstillfällen fördes fältanteckningar. Vid det andra 

undervisningstillfället filmades lärarens genomgång av textskapande så att 

materialet lättare kunde gås igenom i efterhand. Under det andra 

undervisningstillfället var vi som observatörer placerade intill samlingen av 

elever och vi förde båda två anteckningar. Vi valde att inte filma 

introduktionsdelen eftersom eleverna då hade kommit med på filmen, vilket vi 

angett för elever och vårdnadshavare att vi skulle undvika (se kapitel 5.6 

nedan). Under lärarens genomgång placerade sig en observatör framme vid 

tavlan och filmade läraren och tavlan. Den andre observatören placerade sig 

längst ner i klassrummet och förde anteckningar. Under textskapandet gick 

båda observatörerna runt i klassrummet och förde anteckningar. 

Anteckningarna jämfördes efter undervisningspassets slut. När texterna var 

klara kopierades texterna av läraren och skickades till en av observatörerna. 
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5.4 Analysmetoder  

Undervisningen analyseras genom att undersöka vilka aktiviteter den är 

uppbyggd av. En aktivitet utgör ett sammanhållet moment i undervisningen. 

Med det menar vi att en ny aktivitet startar när eleverna byter fokus från att 

exempelvis vara lyssnare till att bli aktiva deltagare för diskussion eller för 

textskapande. (jfr Danielsson 2017:91–92).  

De insamlade elevtexterna analyseras med hjälp av delar av systemisk-

funktionell lingvistik (SFL), nämligen utifrån ideationellt och textuellt 

perspektiv (se tabell 2). Den ideationella textanalysen begränsas till analys av 

processer. Processerna, som uttrycks genom verben i meningarna kan vara 

exempelvis handlingar eller händelser (materiella processer), till exempel att 

cykla. Processer kan även ge uttryck för känslor, tankar och sinnesintryck 

(mentala processer), till exempel att känna. Därutöver kan processer innebära 

uttryck som visar att någonting uttrycks med ord (verbala processer), till 

exempel sa, eller uttryck som visar att någonting finns (relationella processer), 

till exempel är (Bergh Nestlog, Danielsson & Krogh, 2020).  

I det textuella perspektivet analyseras textbindning i form av textbindning 

mellan ord och bild, samt inom verbaltexten. Textbindning visar hur en text 

hänger ihop och för att läsaren lättare ska förstå textens innehåll behöver olika 

delar av texten bindas samman. Det kan exempelvis handla om att binda 

samman bilder, tabeller och figurer med den verbala texten (Bergh Nestlog & 

Danielsson, manuskript). I studien analyseras hur bild och verbaltext 

samverkar. Bild och verbaltext kan vara redundanta (uttrycka i stort sett 

samma sak). Bild eller verbaltext kan också vara fördjupande (specificerar 

eller exemplifierar), utvidgande (bidrar med något utöver, så att de två̊ 

modaliteterna kompletterar varandra) eller kontrasterande (ger motstridig 

information) (Bergh Nestlog, Danielsson & Krogh, 2020). Slutligen 

analyseras konnektivbindning som bland annat kan visa på tidsmässiga 
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samband (exempelvis sen, därefter och till sist) och textbindning som uttrycks 

med tidsmässiga omständigheter (exempelvis nästa dag och på kvällen). 

Sådana är vanliga i berättande texter som ett sätt att binda samman texten 

genom att visa tidens gång i texten. I berättande texter kan det exempelvis 

innebära att berättelsen berättas i en kronologisk ordning (Bergh Nestlog & 

Danielsson, manuskript). 

Tabell 2. Översikt över analysverktyget för textanalys, SFL 

Ideationellt perspektiv Textuellt perspektiv 

Processer 
 
 

 

Textbindning: 
Ord och bild 
Konnektivbindning 
 

 

5.5 Metodkritik 
 
Studiens trovärdighet stärktes genom att ett undervisningstillfälle spelades in 

vilket gjorde det möjligt att uppfatta mer av undervisningstillfället, samt att vi 

var två personer som kunde analysera innehållet och elevtexterna. 

Triangulering har utförts genom att fler personer har granskat delar av 

analyserna vid seminarium med handledare och studenter för att stärka 

studiens trovärdighet (Barajas, Forsberg & Wengström 2013:58). Eftersom 

studien är relativt liten och endast behandlar observation av en lärare och 

elevtexter från en klass är det inte möjligt att generalisera resultaten. Våra 

tidigare erfarenheter av verksamhetsförlagd utbildning säger oss att resultatet 

är rimligt. Däremot finner vi det troligt att lärare kan relatera resultatet till 

liknande undervisningssituationer och egen undervisningspraktik. 

 

5.6 Etiska ställningstaganden 
 
Studien grundas i de fyra grundläggande kraven (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) för forskning 
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(Vetenskapsrådet 2011). Eleverna informerades både skriftligt och muntligt 

vad deras uppgift i undersökningen skulle vara och att studien endast kommer 

användas i forskningssyfte. De informerades också om att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Information kring 

studien lämnades till vårdnadshavare och vi samlade in deras samtycke till att 

filma samt samla in elevtexter. För att tillgodose konfidentialitetskravet 

kommer varken skolan eller kommunen skrivas ut. Läraren benämns ”läraren” 

och eleverna benämns med siffror i elevtexterna. 

6 Resultat 
 
I nedanstående kapitel redovisas resultatet av genomförd analys av 

undervisningstillfället samt de insamlade texterna. I den första delen av 

resultatet redovisas analysen av undervisningen. Därefter redovisas resultatet 

av analysen av elevtexterna.   

6.1 Undervisning 
 
En översiktlig analys av undervisningen visar att båda undervisningstillfällena 

bestod av tre aktiviteter, en introduktion som benämns sagostund, en 

genomgång vid tavlan samt en textskapande aktivitet där eleverna skriver 

berättelser. I avsnitten nedan beskrivs inom respektive aktivitet vilka resurser 

för att skapa text läraren erbjuder eleverna som kan antas ha betydelse för 

elevernas texter. 

6.1.1 Aktivitet – Sagostund 

Läraren inledde båda undervisningstillfällena med en sagostund där hon läste 

en känd saga. Vid det första undervisningstillfället lästes sagan om prinsessan 

på ärten och vid det andra undervisningstillfället lästes sagan om 

Pomperipossa. Inför sagostunderna samlade läraren eleverna i ett hörn av 

klassrummet där det fanns en soffa och filtar.  Innan sagorna lästes upp hade 
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läraren ett samtal med eleverna om folksagor och berättelser samt deras 

funktion och innehåll. I samtalet diskuterades hur sagor förr i tiden fungerade 

som en slags underhållning samt ett sätt att sprida kunskap på. Läraren släckte 

ner belysningen och läste sedan med inlevelse för eleverna och visade 

samtidigt bilderna i boken. Därefter ställde läraren frågor om sagans handling 

och eleverna fick räcka upp handen och svara. 

Resurser för att skapa text 

De resurser för att skapa text som förekommer under sagostunden är 

sagoböcker med tillhörande bilder, samtal om folksagor, klassrumsmiljön 

(soffa, filtar och nedsläckt belysning) samt lärarens berättarröst. Samtliga 

resurser kan bidra till att skapa en stämning för sagoberättande, vilket skulle 

kunna påverka elevernas intresse för och motivation till att skriva egna texter. 

Genom presentationen av sagoböckerna samt genom samtalet om berättelsers 

funktion ges eleverna möjlighet att erfara sagogenren genom sagornas innehåll 

och språkliga strukturer. 

6.1.2 Aktivitet – Genomgång 

Under den första lektionen går läraren igenom de tre sekvenserna, som hon 

vill att eleverna ska ha med i sina berättelser, nämligen ”inledning”, 

”handling” och ”avslut”. Därefter får eleverna hjälpas åt att placera handlingen 

i sagan Prinsessan på ärten under rätt sekvens. Läraren skriver kortfattat ner 

sagans handling under respektive sekvens. Under den andra lektionen inleder 

läraren genomgången med att fråga eleverna hur en saga brukar börja. Läraren 

låter eleverna svara och skriver under tiden upp ”inledning”, ”handling” och 

”avslut” på tavlan. Under ”inledning” skriver läraren upp ”person eller djur”, 

”namn” samt ”var bor de?” och låter eleverna ge exempel på vem som kan 

vara huvudperson i en saga och var den kan utspela sig. Under handling skriver 

läraren upp ”vad händer” och ”problem” där läraren låter eleverna komma med 

förslag på olika problem som kan uppstå i en saga. Därefter ger läraren förslag 

på vad som kan hända i slutet på en saga. Läraren låter även eleverna komma 
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med förslag på avslut och skriver upp ”så levde de lyckliga i alla sina dagar” 

på tavlan. Därefter ber läraren eleverna ge exempel på egna sagor. Eleverna 

ger exempel som läraren fångar upp och bygger vidare på med hjälp av 

eleverna. Läraren berättar sedan för eleverna att de ska få skriva egna sagor 

och poängterar att i sagornas värld kan både djur och träd prata. Läraren 

berättar för eleverna att de ska skriva i en mall där första sidan ska innehålla 

en inledning, andra sidan handling och sista sidan avslut. Läraren förklarar 

även att eleverna kan ta hjälp av berättelsekort som består av exempel på 

huvudperson, djur och plats. 

Resurser för att skapa text 

De resurser för att skapa text som framkommer under genomgången är de 

stödanteckningar som läraren skriver på tavlan samt de berättelsekort som 

erbjuds till de elever som känner att de behöver hjälp med att komma igång 

med sagans handling (se figur 1 nedan). Därutöver är kommunikationen 

mellan lärare och elever en resurs där de gemensamt diskuterar hur sagor är 

uppbyggda samt gemensamt kommer på exempel på sagor. De nämnda 

resurserna för att skapa text kan ses som ett stöd i textskapandet. 

 

 

Figur 1. Lärarens anteckningar på tavlan vid genomgång samt berättelsekort 
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6.1.3 Aktivitet – Textskapande 

Under den första lektionen får eleverna med hjälp av stödorden på tavlan 

skriva sagan om prinsessan på ärten. Sagan skrivs i bokform och eleverna får 

rita bilder till varje sida i boken.  Under lektion två får eleverna börja skriva 

sina egna sagor och läraren går under tiden runt och hjälper eleverna. Läraren 

påminner även eleverna under textskapandet att de ska rita ”fina bilder”, som 

stämmer överens med texten, till varje sekvens i sagan. Läraren går runt och 

läser elevernas sagor och bekräftar om de är på rätt väg eller om de behöver 

utveckla till exempel handlingen mer. 

Resurser för att skapa text 

De resurser för att skapa text som erbjuds i aktiviteten är stödorden på tavlan, 

berättelsekort, och lärarens hjälp i klassrummet. Mallarna som eleverna ska 

skriva sina texter i kan ses som en resurs för eleverna att skapa textbindning 

(då de följer en kronologisk ordning). Läraren uttrycker även att eleverna ska 

rita en passande bild till varje sida vilket kan hjälpa eleverna att få bild och 

verbal text att hänga ihop. Därutöver kan den inledande sagostunden under den 

första lektionen ses som en hjälp för att komma ihåg sagan prinsessan på ärten. 

Eleverna kan även ta hjälp av varandra under textskapandet vilket också kan 

ses som en resurs. 

6.2 Elevtexter 

Elevernas egna sagor har översiktligt granskats för att se vilka likheter och 

skillnader som kunde upptäckas. Därefter har sex elevtexter valts ut för en 

djupare analys. De sex elevtexterna visar den spridning som finns i klassen i 

fråga om hur komplexa och utvecklade texterna är. 

6.2.1 Textuellt perspektiv 

 Genom den översiktliga granskningen kan vi se att samtliga elevtexter 

innehåller textbindning mellan ord och bild då de verbala texterna och bilderna 

hänger samman. Elevtexterna innehåller konnektivbindning (exempelvis sen, 
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och när) och textbindning genom att tidsmässiga omständigheter uttrycks 

(exempelvis en dag) vilket tyder på att eleverna kan använda sig av 

tidsmässiga samband som visar tidens gång i texten. Samtliga texter innehåller 

även bilder som framställer de karaktärer som framkommer i de verbala 

texterna och bilderna följer den verbala textens kronologiska ordning. Vidare 

framkommer det i analysen att flertalet av bilderna i elevtexterna är redundanta 

(text och bild uttrycker i stort sett samma sak), se exempel, figur 2 nedan.  

 

 
 
 
Figur 2. Text och bild uttrycker i stort sett samma sak  

 

På bilden kan vi se att eleven skriver i den verbala texten att Signe slår Kalle 

och att Signe blir ledsen. Vi kan även se det på bilderna.  
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Det finns också exempel på bilder som är utvidgande (bilden bidrar med något 

utöver texten, så att de två̊ modaliteterna kompletterar varandra), se exempel i 

figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Bilden säger mer än verbaltexten 

I texten beskrivs hur en flicka går längre fram och ramlar ner i ett taggigt hål 

och att en enhörning trollar upp flickan ur hålet. Bilderna tillför mer 

information än den verbala texten eftersom vi får se att det var regnigt när hon 

ramlar i hålet, samt att hon skadar sig på taggarna.  

Sammanfattningsvis så visar det textuella perspektivet att den verbala texten 

hänger samman med bilderna samt att text och bild innehåller textbindning i 

verbaltexten som tyder på att eleverna kan använda sig av tidsmässiga 

samband. Bilder och verbal text uttrycker i stort sett samma sak i de flesta 

texter men i vissa fall tillför bilderna information som inte finns i verbaltexten.  
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6.2.2 Ideationellt perspektiv 

I den översiktliga granskningen utifrån det ideationella perspektivet ser vi att 

samtliga av de insamlade texterna innehåller många relationella processer, 

som till exempel var, heter, är och bli. Texterna innehåller även många 

materiella processer som till exempel åka, hitta, resa, ramla, köpa, leka, 

trollade och gick. Texter som genomsyras av många materiella processer 

skapar rörelse och dynamik åt texten. De relationella processerna i en text kan 

däremot ge ett stillastående intryck. Texterna innehåller få verbala processer 

som till exempel sa. De innehåller även få mentala processer som till exempel 

såg och kom ihåg. De verbala processerna hjälper läsaren att skapa sig en 

uppfattning om vad karaktärerna säger och hur de uttrycker sig medan de 

mentala processerna ger läsaren en förståelse om vad som pågår i 

karaktärernas inre. 

Tabell 4. Sammanställning av elevtextanalys med fokus på ideationellt perspektiv 

Ideationellt 
Perspektiv 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 

Processer       

Materiella 5 16 15 14 4 12 

Verbala 0 1 3 0 4 0 

Relationella 2 6 7 13 8 6 

Mentala 1 1 2 0 0 1 

 

Tabellen visar en sammanställning av de sex djupanalyserade elevtexterna 

utifrån processer.  De analyserade texterna speglar det mönster som iakttogs i 

den översiktliga granskningen, där exempelvis en av de analyserade texterna 

(elevtext 2) innehåller 16 materiella processer, 6 relationella processer, 1 

mental process och 1 verbal process.  Exempel på relationella processer 

(kursiv stil) i elevtext 2 är: 

Det var en gång en sengångare som hette Cookie. 



 

18(24) 
 

Exempel på materiella processer i elevtext 2 är: 

De kunde inte åka bil till skolan för mamma var trött och de kunde inte cykla 
för det gick också långsamt. men Cookie kunde åka buss.  

I den övergripande granskningen av bilderna framställs materiella processer 

genom karaktärer som utför olika handlingar, (se exempel i figur 4 nedan).  

 

 

Figur 4.  Materiella processer i bilder  

I den verbala texten kan vi läsa om Jägaren som sitter (materiell process) i ett 

jakttorn. Han såg en älg men den sprang (materiell process) iväg. Han blev 

ledsen för han har aldrig skjutit en älg. Bilden visar hur jägaren sitter i 

jakttornet och hur älgen springer iväg. I vissa elevtexter uttrycks även mentala 

processer (karaktärerna i bilderna visar känslor) och verbala processer (bland 

annat genom pratbubblor) i bilderna.  
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I alla elevtexter som har djupanalyserats består bilderna främst av materiella 

processer. Därutöver framhävs alltid karaktärer i bilderna, och i samtliga 

texters inledande textavsnitt ingår illustrationer av huvudkaraktärerna. 

I den ideationella analysen framkommer det att de verbala texterna främst 

innehåller materiella och relationella processer medan de verbala och mentala 

processerna är få till antalet. Verbala processer förekommer oftare i bilder än 

i den verbala texten. I bilderna framställs de främst genom pratbubblor, (se 

figur 5 nedan). På liknande sätt förekommer det fler mentala processer i de 

ritade bilderna jämfört med de verbala texterna. Bilderna kan visa hur olika 

karaktärer känner sig t.ex. ledsna, glada eller arga utan att den mentala 

processen finns utskriven i den verbala texten. 

 

Figur 5. Verbal process genom pratbubbla samt mental process, hur kungen känner 

sig 
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7 Diskussion 
I nedanstående kapitel diskuteras studiens resultat vilka ställs mot tidigare 

forskning och teori. Kapitlet är uppdelat i rubrikerna undervisning, elevtexter 

samt samband mellan undervisning och elevtexter. 

7.1  Undervisning 

Undervisningen består av tre olika aktiviteter uppdelade på två 

undervisningstillfällen. I den introducerande sagostunden fick eleverna lyssna 

på när läraren berättade en klassisk saga.  Eleverna gavs då möjlighet att höra 

en känd saga som kan liknas vid en mentorstext (Corden 2007) och den kan 

ha inspirerat eleverna inför sitt eget skrivande. Läraren poängterade även vilka 

olika funktioner en saga kan fylla vilket kan vara motivationshöjande för 

eleverna eftersom de så kan få svar på varför de ska skriva egna sagor (jfr 

”funktion” i Thorsten 2018). Att samla eleverna i och kring soffan och skapa 

en mysig stämning inför en sagostund verkade eleverna uppskatta. Eleverna 

fick även dela sina erfarenheter kring sagor vilket kan ha väckt deras intresse. 

När eleverna fick höra sagan och bidra med sina erfarenheter sattes 

arbetsområdet som eleverna skulle arbeta med i ett sammanhang som rimligen 

upplevdes som meningsfullt för eleverna.  

Under genomgången tog läraren upp berättande texters struktur där läraren 

skrev upp; inledning, handling och avslut. Läraren jobbade vidare med den 

klassiska sagan som exempel för att ge eleverna möjlighet att bli medvetna om 

berättande texters uppbyggnad (jfr ”form” i Thorsten 2018). Läraren uttryckte 

inte att eleverna skulle tänka på en speciell mottagare eller vem som skulle 

läsa sagan (jfr ”funktion” i Thorsten 2018). I vissa elevtexter verkar det dock 

som att eleverna har tänkt på en mottagare då de till exempel har skrivit ”kolla 

bilden”. En anledning till att läraren inte diskuterar mottagare kan vara att de 

brukar arbeta med textskapande på ett likartat sätt i olika typer av texter, där 
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eleverna skriver en liten bok som de redovisar för klassen. Så var även fallet i 

berättelseskrivandet och därav är klasskompisarna mottagaren för texterna.  

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att läraren inte verkar lägga lika 

stor vikt vid bilderna som den verbala texten vilket även tidigare forskning 

uppmärksammat (Andersson 2014, Godhe 2014, Tønnessen 2011). Under 

genomgången gav läraren instruktioner om den verbala textens uppbyggnad 

utifrån berättande texter och att eleverna därefter skulle rita en passande bild 

till texten vilket eleverna verkade tolka som att rita redundanta bilder. Det var 

däremot inte många elever som ritade utvidgande, fördjupade eller 

kontrasterade bilder vilket kan ha berott på lärarens instruktioner. Läraren 

pratade inte om vad olika modaliteter kan bidra till, vilket hade kunnat leda till 

att eleverna hade skapat mer utvidgande bilder. En anledning till att läraren 

verkar lägga störst fokus på den skrivna texten kan bero på att styrdokumenten 

fokuserar mycket på den skrivna delen av texten. I kommentarmaterialet för 

svenska (Skolverket 2017) anges det att eleverna ska få undervisning om hur 

olika typer av texter är uppbyggda samt hur de kan skapas. Det förklaras även 

att eleverna ska ges möjlighet att utveckla olika strategier för att skapa olika 

slags texter samt ges möjlighet att även uttrycka sig på andra sätt än det skrivna 

ordet (2017). Det är ändå inte självklart att lärare ser texter som multimodala 

där skriven text och bild samspelar och bildar en helhet tillsammans (jfr 

Danielsson & Selander 2014, Selander & Kress 2017). 

7.2  Elevtexter 

Flertalet elevtexter innehöll ett högt antal materiella processer vilket kan bero 

på att materiella processer är enklare för yngre barn att använda sig av då det 

är något man kan se framför sig, till exempel att någon cyklar, åker tåg eller 

krigar. En sannolik anledning till att elevtexterna innehöll många materiella 

processer är att de skriver en berättelse där de ska berätta om något som 

händer. Elevtexterna innehöll få mentala processer i den verbala texten vilket 
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kan signalera att eleverna upplever det som svårt att uttrycka tankar och 

känslor i skrift. Dock visar bilderna till de verbala texterna fler mentala 

processer, vilket vi tyckte var intressant. De mentala processer som vi upplever 

oss se i bilderna, exempelvis hur någon karaktär känner sig, kan ibland vara 

information som ändå går att få fram genom den verbala texten då 

informationen finns mellan raderna. Ett exempel är elevtext 6, med den verbala 

texten ”Kungen föste upp honom på trollkarlens rum. Precis när kungen skulle 

ge honom en örfil gick han kvickt åt sidan.” Bilden visar att kungen är väldigt 

arg. Intrycket förstärks genom en pratbubbla där kungen säger ”In i ditt rum! 

Nu!” (se figur 5 ovan). I det här fallet har eleven inga svårigheter att uttrycka 

sig i verbal text. Eleven är snarare en god läsare och här kan det istället handla 

om att eleven använder sig av bilder samt förmågan att läsa mellan raderna, 

likt mentorstexter (Corden 2007) eleven tidigare stött på.  

Vi kan även se att flertalet elever har hämtat inspiration från olika medier, 

filmer eller tv-spel till exempel elevtext 3 ”Hampus tappar bort sin 

Chromebook” med inledningstexten ”Det var en gång en Youtuber” (jfr Fast 

2007 och Andersson 2014). Vi kan se att eleverna har hämtat inspiration från 

tidigare erfarenheter och egna intressen vilket kan signalera att alla elever har 

fått möjlighet att ta med sina egna erfarenheter in i klassrummet. Att alla 

eleverna ges möjlighet att skriva om egna erfarenheter kan tyda på att läraren 

låter alla elever få använda sig av sina erfarenheter i textskapandet, men det 

kan även vara så att eleverna anpassar sina erfarenheter utifrån vad de tror att 

läraren efterfrågar (jfr Andersson 2014). De elever som hade svårigheter att 

komma på ett innehåll i texten kunde ta hjälp av berättelsekort. Om läraren 

hade utgått från att alla skulle använda sig av berättelsekort hade kanske inte 

elevernas egna intressen framhävts i lika stor utsträckning. Det kan upplevas 

som meningsfullt för eleverna att få möjlighet att utgå från egna intressen och 

erfarenheter i skolarbetet.  
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7.3 Samband mellan undervisning och elevtexter 

Lärarens undervisning, mallen och berättelsekorten har fungerat som resurser 

i elevernas textarbete i skapandet av berättande texter. Med hjälp av dessa 

verkar eleverna ha klarat uppgiften att skapa berättande texter. Textbindningen 

mellan ord och bild i elevtexterna verkar spegla lärarens undervisning när det 

gäller texter där ord och bilder är redundanta; antalet redundanta bilder kan 

bero på elevernas tolkning av lärarens uppmaning att rita en passande bild till 

texten där eleverna kan ha förstått uppmaningen som att rita det som uttrycks 

i texten. Vi kan även se att eleverna har använt sig av textbindning i både 

verbal text och bild på så sätt att de följer en kronologisk ordning. Det kan 

hänga ihop med mallen som eleverna skrev i samt lärarens instruktioner. 

Mallen och instruktionerna kan då ses som resurser i textskapandet. Eleverna 

kan även ha hämtat inspiration från sagan som de hörde under den första 

aktiviteten och efterliknat den i sitt eget textskapande.  

Lärarens instruktioner var att inledningen skulle innehålla en presentation av 

huvudpersonen eller huvudpersonerna, vilket speglas i antalet relationella 

processer som framställs i texterna. De flesta relationella processer 

uppkommer just på den inledande sidan av sagan, och består av ord som till 

exempel var, heter eller hette. (Exempelvis Det var en gång en flicka som 

hette…). 

8 Slutsats och didaktiska implikationer 

Studien har lett till en nyfikenhet hos oss att arbeta vidare med multimodalitet 

eftersom vi tror att i en undervisning där läraren har kunskaper om 

multimodalitet har stora möjligheter att utveckla elevers textskapande. Både 

tidigare forskning och den här studiens resultat visar att verbal text får mest 

utrymme i undervisning där elever skapar texter. Under arbetets gång blev vi 

förvånade över att eleverna hade skapat så detaljrika bilder som i många fall 
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gav lika mycket information som den verbala texten, ibland till och med mer 

information. Vid en intervju hade läraren kunnat ge en förklaring till hur de 

multimodala texterna bedöms och vilken plats bilder får ta i textskapandet. (jfr 

Danielsson & Selander 2014, Selander & Kress 2017) I föreliggande arbete 

har tidigare forskning belyst problematiken kring lärares bedömning och 

användande kring multimodala texter (Godhe 2014, Tønnesen 2011). Ett 

förslag till vidare forskning är att undersöka hur lärare bedömer och arbetar 

med multimodala texter samt vilken roll bilder och ord spelar i bedömningen.  

En didaktisk implikation i arbetet med berättelseskrivande kan vara att utgå 

från mentorstexter och undersöka hur elever exempelvis varierar 

meningsbyggnaden i verbala texter samt hur bild och verbaltext samverkar. 

Därutöver skulle en didaktisk implikation kunna vara att i framtiden arbeta 

mer med processerna i textskapandet genom att synliggöra vad de olika 

processerna kan bidra till i en text. Det skulle kunna ge eleverna möjlighet att 

utveckla de mentala och verbala processerna mer.  

Sammanfattningsvis har studien väckt ett intresse hos oss att arbeta vidare med 

berättande texter utifrån ett multimodalt perspektiv. En önskan från oss är att 

begreppet multimodalitet skulle fördjupas i styrdokumenten och att 

verksamma lärare skulle få möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

multimodala texter i undervisningen. 
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