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Abstract  
I den här undersökningen analyseras texter skrivna av elever i olika skolår. Skillnader i tex-

terna jämförs på helhets-, menings-, ord- och teckennivå, mellan de olika skolåren. Tjugo 

texter, tio från skolår 3 och tio från skolår 5, analyseras funktionellt och strukturellt. Elevur-

valet har jämn könsfördelning och hälften har ett annat modersmål än svenska. Resultatet vi-

sar att skillnaderna mellan skolåren är små och främst finns på menings- och ordnivå. I skolår 

5 skriver eleverna fler fullständiga meningar, använder fler långord och färre särskrivningar 

men textlängderna varierar mer än i skolår 3. Oavsett skolår använder eleverna sagans berät-

telsestruktur, avslutar meningarna med punkt och använder initial versal. Några elever skriver 

korta texter, har en enkel syntax eller skriver inte enligt skriftspråkets normer, vilket kan tyda 

på att eleverna har språksvårigheter eller svenska som andraspråk. 
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1. Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att analysera texter skrivna av elever i olika skolår och jämföra 

skillnader i texterna. Analysen sker på textnivå, menings- ord- och teckennivå. Tjugo berättel-

ser analyseras med avseende på funktion och struktur. Texterna är skrivna av tio elever från 

skolår 3 och tio elever från skolår 5. Elevurvalet är jämt fördelat mellan könen och hälften har 

annat modersmål än svenska. Analysen fokuserar följande textkomponenter: 

 Helhet: Hur fungerar texten som en berättelse med början, innehåll och slut? 

 Meningsbyggnad: Använder eleverna fullständiga eller ofullständiga meningar? 

 Ordbruk: Hur ser förhållandet mellan textlängd och antal långord ut? Förekommer sär-

skrivning? 

 Interpunktion: Använder eleverna versal i början och punkt i slutet av meningarna? 

 

 

2. Bakgrund 
 

Bakgrunden behandlar sambandet mellan muntligt språk och skriftspråklig utveckling samt 

skrivinlärning och fortsatt skrivutveckling. Vidare tar kapitlet upp svenska som andraspråk, 

skolans styrdokument och presenterar en textanalysmodell. 

2.1 Muntligt språk, läsning och skrivande hör ihop 
 
Skriftspråkets funktion är att människor ska kunna meddela sig med varandra över tid och 

rum, i en form (skrivtecken) de har kommit överrens om (Dahlgren m.fl.1999:5). Den skrivna 

texten utgår från att det finns ett tal: ”Tal och skrift är som två grenar på samma språkliga 

stam” (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001:7) och skriftspråkets båda sidor läsning och skriv-

ning är beroende av varandra. 

   När barn försöker lära sig att läsa och skriva uppstår en medvetenhet om språket, men sam-

tidigt förutsätter det också att en språklig kompetens i någon form redan finns hos barnet. 

Språklig medvetenhet innefattar kännedom om hur skriftspråket används och byggs upp samt 

medvetenhet om bokstavsljuden (Dahlgren m.fl. 1999:80). Skriftspråksinlärning sker i skolan 

i formella sammanhang. Men många barn börjar nyfiket och aktivt utforska skriftspråket långt 

före skolstart. De lär sig skriva och läsa utan undervisning och ”…skriftspråksinlärningen 
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skall ske utifrån barns behov och erfarenheter och i för barn naturliga och vardagsnära sam-

manhang” (Dahlgren m.fl.1999:7). Att tala, rita och skriva är utåtriktade konkreta aktiviteter 

och barnen kan samtidigt som de skriver resonera om hur skrivandet går till. Skriften går att 

visa upp, spara och återkomma till. 

   Vid skolstart behärskar barn omedvetet språkets struktur, när de använder och lyssnar till 

talspråket, vilket underlättar övergången från det välkända ”örats” tal till utforskande av 

”ögats” skriftspråk. De barn som inte har förstått att skriftspråket är ett system för talat språk 

och dessutom enbart får möta ljudmetoden i skolan, kan få lässvårigheter. De riskerar att bli 

mekaniska avläsare och avkodar texten utan att bearbeta innehållet (Allard, Rudqvist och 

Sundblad 2001:42 ff.). Ett mål enligt Lpo 94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

är ”att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna 

och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo 94 1998:12). 

2.1.1 Skrivinlärning och skrivutveckling 
 
Barn upptäcker tidigt att det finns text och de börjar skrivandet med s.k. klotterskrivning. Där-

efter skriver de sina namn och något senare även enkla ordbilder som de känner igen. Oftast 

använder de versaler och blandar in gemener på olika ställen. Vartefter de lär sig bokstäver 

och bokstavsljud skrivs orden fonologiskt, så som eleverna uppfattar att det låter (Höien & 

Lundberg 1997:85-89).  

   Eleverna har efter en tid kommit så långt i sitt skrivande att de inte längre behöver tänka på 

alla ords fonem. Många ord är automatiserade och barnen ser framför sig hur det ska skrivas, 

det går fort och lätt. Då kan barnen också börja använda sin lexikaliska ordkunskap. De vet att 

vissa ord ska bestå av ändelser och skriver utan att behöva ljuda eller tänka (barn, barnen 

osv.). De har lärt sig urskilja morfem, som är den minsta betydelsebärande delen i ett ord, och 

drar nytta av det när de skriver (Höien & Lundberg 1997:85-89).   

   Skriftspråket är ett nytt medium, inte ett nytt språk, för barnen att uttrycka sig i. De gör det 

på samma sätt som när de lär sig tala (Allard & Sundblad 1991:295). Det sätt vuxna stöder 

barns talspråksutveckling på, är lika användbart som stöd för skriftspråksutvecklingen (Dahl-

gren m.fl. 1999:36). Istället för att betona språkliga fel, upprepas och omformuleras barnens 

uttalanden och de får höra det korrekta uttryckssättet i naturliga sammanhang.  
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   Följande tre villkor är viktiga för elevernas skrivutveckling (Allard & Sundblad 1991:291-

192). 

1. Skriftspråkets funktioner. Det är viktigt att läraren visar på skriftens funktion i olika 

sammanhang, med skriftspråkliga aktiviteter på barnens villkor. När barnen skriver och läser, 

blir de bättre på att skriva och läsa. 

2. Socialt samspel. Barn utvecklas i ett socialt samspel med andra, främst vuxna, som funge-

rar som förebilder för barnen. Det barnen gör tillsammans med andra idag, kan det klara själv 

i morgon, enligt Vygotskys begrepp om den ”närmaste utvecklingszonen” (1991:292).  

3. Utveckling tar tid. Det tar tid för barn att lära sig läsa och skriva, ändå förväntas de att 

efter bara några års skolgång ha förmågan att ta in kunskap via skriftspråket, vilket blir svårt 

för dem som kommer igång sent (1991:296).  

    Högläsning ger eleverna modeller för hur skriftspråket används och hur sammanhang och 

grammatiska strukturer byggs upp. Genom eget läsande tar barnen så småningom till sig orto-

grafi och övriga konventioner och kring 12-års ålder tar de skriftspråkliga influenserna över 

de muntliga (Allard & Sundblad 1991:297). 

   Skriftspråket utvecklas i takt med kognitiv mognad och språkutveckling. En ung elev skri-

ver om, för dem, närliggande händelser. De utgår från sin värld och använder av naturliga skäl 

det ordförråd de behärskar. De skriver korta texter och de är talspråkliga. Med ålder och mog-

nad blir texterna längre vilket syns tydligt när man mäter uppsatslängd från lägre år i grund-

skolan till äldre år. Eleverna skriver också längre satser och mer sammanhängande text. En 

äldre elev har med fler beskrivningar, värderingar och känslor i sina texter, eftersom de har ett 

mer utvecklat språk (Pettersson 1989:161-165). Skrivgenre avgör ordvalet. I dikter och tid-

ningsartiklar används t.ex. inte samma typ av ord. I kursplanen i svenska står det att skolan 

ska sträva efter att alla elever ”utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter…”(Grundskolans 

kursplaner och betygskriterier 2000:97). 

   Det är inte bara textlängd och satslängd som ökar, eleven utvidgar sitt ordförråd och får 

även längre ord att använda. Sammansatta ord har här stor betydelse, t.ex. kan ett bord som är 

gjort av trä istället beskrivas som ett träbord (Josephson m.fl.1990:51). De långa orden s.k. 

långord har sju bokstäver eller fler, och är i skolår 3 i snitt 11 procent och 12 procent i skolår 

5. Långorden ökar långsamt i de lägre åren men takten höjs desto mer då elever kommer upp i 

gymnasiet. Grammatiken förändras, satserna blir längre och har mer innehåll då hela språket 

utvecklas i takt med ålder och mognad (Pettersson 1989:166-167). 
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2.1.2 Annat modersmål  
 
Det är svårt att lära sig behärska svenskans ordföljdsmönster för dem som lär sig svenska som 

andraspråk Man kan jämföra språkanvändningen hos förstaspråkinlärare och andraspråksinlä-

rare genom att se hur de använder rak och omvänd ordföljd. Omkring 60 % av meningarna vi 

använder i det svenska språket har rak ordföljd och 40 % omvänd ordföljd. Barn med svenska 

som andraspråk använder i högre grad rak ordföljd. Redan i tvåårsåldern behärskar barn med 

svenska som förstaspråk omvänd ordföljd (Håkansson 2003:160). 

   Andraspråket växer fram via ett interimspråk som är ett språk med inlärarnas olika varianter 

av andraspråket. Det bär spår av inlärarnas förstaspråk (modersmål) och innehåller olika ut-

vecklingsdrag. Oavsett modersmål är de utvecklingsdrag som förekommer hos andra-

språksinlärare av svenska: rak ordföljd efter adverb, negation placerad före verbet och oböjda 

former av ord. Verb som har en allmän och grundläggande betydelse överanvänds ofta av 

andraspråkselever eftersom de kan ersätta flera andra verb. Exempel på sådana s.k. kärnverb 

är t.ex. ”komma” och ”gå” som handlar om förflyttning (Håkansson 2003:180). 

   Hos en andraspråkinlärare av svenska antas grammatiken utvecklas efter bestämda steg. 

Processbarhetsteorin är en utveckling av interimspråksteorin. Processbarhetsteorin kan ses 

som en trappa med fem steg där andraspråkinläraren går vidare till nästa steg när en nivå har 

automatiserats. På den första nivån använder eleverna stereotypa fraser (den ska komma här) 

och oböjda former av substantiv och verb (jag komma). De fortsätter på den andra nivån, den 

lexikala, med att böja ord. På nivå tre vet eleverna att orden i en fras påverkar varandra och 

kan därmed använda kongruens i fraser (en gul bil – två gula bil-ar). Satser inleds med adverb 

och rak ordföljd (här hon har mer). På fjärde nivån inser eleverna att fraser hänger samman i 

en grammatisk konstruktion och kan använda omvänd ordföljd i svenska. På den sista nivån 

klarar eleverna att använda bisatsordföljd i bisatser, t.ex. med negation före verbet (Håkans-

son 2003:172). 

2.1.3 Vad säger styrdokumenten?  
 
Som lärare i grundskolan är det en skyldighet, enligt Läroplanen för det obligatoriska skolvä-

sendet, Lpo 94, (hädanefter Lpo 94) att se till att eleverna ”behärskar det svenska språket och 

kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 1998:12). Lärarna ska också i undervisningen sträva mot 

att eleverna ”utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift…” och även ”utvecklar sin för-

måga att bearbeta sina texter…” (Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000:97). 
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Läroplanen lyfter fram vikten av att eleverna uppmuntras att vara aktiva i att använda språket, 

för att det ska bli ett funktionellt verktyg att bruka för olika syften i olika situationer. Den 

formella delen i skriftspråket lär sig eleverna också genom att själva skriva. Ett mål att sträva 

mot är att eleverna ”genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och 

grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer 

i olika sammanhang” (Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000:97).  

   I kursplanen för svenska som andraspråk står bl.a. att skolan ska sträva efter att eleverna ska 

”kunna skriva olika sorters texter i de sammanhang som behövs för arbetet” (Grundskolans 

kursplaner och betygskriterier 2000:102-103). Här betonas textens funktion mer än den for-

mella delen av skrivandet. 

 

2.2 Skriftspråksanalys  
 
Analys av texter kan göras på olika sätt beroende på vad man vill studera. Josephson m.fl. 

(1990:8) menar att det finns två sätt, det strukturella och det funktionella. I det här delkapitlet 

behandlas även disposition, berättarteknik, syntax, långord, sär- och sammanskrivningar, 

tecken samt versaler.  

2.2.1 Funktionell och strukturell analys 
 
I en funktionell analys ser man på hur väl en text passar till sitt ändamål och når sitt syfte. 

Josephson m.fl. (1990:8) menar att det finns tre dimensioner att analysera funktionellt, den 

kommunikativa, den kognitiva och den sociala. Den kommunikativa dimensionen handlar om 

vad författaren kan förmedla till läsaren och om läsaren förstår vad som skrivs utan att behöva 

fråga. Den kognitiva dimensionen är ett verktyg för tänkandet och kan vara svår att mäta. Den 

dimensionen finns främst i de texter som eleven skriver för sin egen skull, t.ex. i minnesan-

teckningar och dagboksskrivande. I den sociala dimensionen använder författaren språket för 

att uttrycka sin sociala tillhörighet. Den typiska tonårstexten innehåller t.ex. speciella ord som 

inte vuxna använder (Josephson m.fl.1990:13). 

    I en strukturell analys ser man på mindre detaljer i skriften. Analysen delar upp texten och 

studerar den på olika nivåer. På meningsnivå ser man hur meningen är uppbyggd med huvud-

satser och bisatser eller i grafiska eller syntaktiska meningar. På ordnivå ser man till ordkun-

skap och korta eller långa ord. På teckennivå granskas om skiljetecken är rätt placerade. 
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Josephson m.fl. (1990:58) tillägger också att man kan analysera på ännu högre nivåer såsom 

stycken eller hela texter. 

2.2.2 Disposition och berättarteknik 
 
Den kronologiska principen skildrar händelser i tidsordning och elever skriver oftast sina 

texter på det sättet. Den berättande texten har ett visst mönster. Texten innehåller en inledning 

som är neutral, denna byggs upp med lite spänning, en konflikt som leder mot en avgörande 

brytpunkt, och därefter följer ett lyckligt slut. Det finns olika sätt att förändra den kronolo-

giska principen. Skribenten kan t.ex. göra ett avbrott mitt i den spännande delen och göra en 

beskrivning av något slag. Ett annat sätt är att börja en text med mycket dramatik eller med att 

beskriva parallella händelser som vävs samman i slutet (Josephson m.fl.1990:14-16).  

   Berättartekniskt finns det olika sätt att skapa texter på, t.ex. med tretalet och replik-relation. 

Med tretalet kan en berättelse byggas upp kring tre huvudpersoner eller tre händelser efter 

varandra. Detta sätt att berätta används i hela världen. Replik-relationsberättandet innebär att 

huvudpersonen får komma till tals i en replik. Berättaren släpper då sin egen framställning en 

liten stund (Josephson m.fl.1990:17). 

 
Replikerna har flera funktioner: 

• de skapar omväxling gentemot relationen 

• de ger ett direktare intryck - speciellt vid dramatiska ordväxlingar 

• ordvalet i replikerna ger möjlighet att karakterisera de talande personerna 

• nyckelreplikerna kan ge eftertryck åt särskilt viktiga händelser eller föra handlingen framåt 

(Josephson m.fl. 1990:17) 

 

Elever börjar gärna berättelser i tredje person, men när de grips av historien övergår de ofta 

till första person. Berättelser som är skrivna i tredje person har större utsikter att lyckas. Ele-

verna kan då skriva utan att huvudpersonen blir för personlig och nära dem själva (Josephson 

m.fl.1990:17).   

 

2.2.3 Syntax  
 
Hur meningarna byggs upp i texten avgör vilket flyt berättelsen får. Meningar kan skrivas 

som påståenden, frågor eller uppmaningar. De två senare meningstyperna är mer talspråkiga.  
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En grafisk mening innefattar allt från den första stora bokstaven till det sista tecknet, vanligt-

vis punkt. En syntaktisk mening är i stort sett en huvudsats med eller utan en eller fler 

bisatser. En bra grafisk mening innehåller minst en syntaktisk mening. När eleverna skriver 

korta ofullständiga syntaktiska meningar, meningsfragment, beror det ofta på deras bristande 

kunskaper om textplanering och interpunktion. Den ovane skribenten radar upp huvudsatser 

på varandra, satsradning, utan skiljetecken eller bindningsord, eftersom de vanligtvis bara 

skriver ner sina tankar som de kommer (Josephson m.fl.1990:28-32). 

2.2.4 Långord, sär- och sammanskrivning   
 
Istället för att uttrycka något med många korta ord är det effektivare att använda ett längre 

ord. Långord har minst sju bokstäver och kan t.ex. vara ovanliga ord, substantivformer av  

verb och adjektiv eller sammansättningar. De vanligaste felen bland äldre elevers skriftspråk 

är sär- och sammanskrivning, t.ex. snö boll vilket kan bero på att elevernas språkliga med-

vetenhet inte räcker till och att de inte skiljer på vad som är ord eller morfem i ordet (Joseph-

son m.fl. 1990:57).  

2.2.5 Tecken och versaler 
 
Det är inte självklart att elever behärskar att sätta ut interpunktion och versaler i sina texter. 

Tecken är allt från bokstäver till skiljetecken och siffertecken. Man delar de två senare i sym-

boltecken och funktionstecken. Symboltecken är de tecken som används istället för ord, t.ex. 5 

som står för fem. De tecken som anger olika grammatiska villkor kallas funktionstecken (t.ex. 

punkt, talstreck, frågetecken och utropstecken). De används som gränssignaler, är lätta att 

glömma bort, används fel och tar tid att lära sig. Tecken kan överanvändas för att markera 

känslofulla yttringar. När versaler används på fel ställe handlar det för yngre ovana skribenter 

oftast om okunskap medan äldre elever gör slarvfel. Betydelsebärande ord kan anses så vik-

tiga att de skrivs med versaler initialt (Josephson m.fl.1990:58).  

 

3. Metod 
 
Uppsatsens undersökning innebär en jämförelse mellan olika grupper, en grupp från skolår 3 

och en från skolår 5. Studien är komparativ vilket innebär att vi analyserar tjugo elevtexter 

och redovisar likheter och skillnader mellan dem. I granskningen av texterna används en 

funktionell och strukturell analys, enligt Josephson m.fl. (1990).  
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   Vi har valt att undersöka elevtexter ur två klasser, en klass i skolår 3 och en klass i skolår 5.  

Eleverna inspireras att skriva en berättelse utifrån en bild (se bilaga 1) och tio elevtexter ur 

varje klass analyseras funktionellt och strukturellt. Urvalet av elever är jämt fördelade mellan 

könen och hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska.  

   I den funktionella analysen granskas hur texten fungerar som en berättelse med inledning, 

handling och avslutning. I den strukturella analysen undersöks på meningsnivå förekomsten 

av fullständiga och ofullständiga meningar. På ordnivå studeras förhållandet mellan textlängd 

och antal långord, och förekomsten av särskrivningar samt på teckennivå synas användningen 

av versaler i början samt punkter i slutet av meningarna. Ordet ”skolår” förkortas till ”så”. 

 

3.1 Urval      
 

Analysen behandlar tjugo elevtexter. Tio texter är från en klass i skolår 3 och tio från en klass 

i skolår 5. Klasserna ligger i två olika skolor, som ligger nära en större stad i Mellansverige, 

och har ett elevantal på 28 respektive 26 elever. Skolorna ligger centralt på orten och i upptag-

ningsområdet finns en kulturell och social spridning. Vi valde att eleverna skulle ha två skolår 

emellan sig för att möjliggöra tydliga skillnader i textanalysen. 

   När vi gjorde urvalet av texter prioriterade vi i första hand att de skulle vara skrivna av lika 

många pojkar som flickor, därefter bestämde vi att ungefär hälften av eleverna skulle ha 

svenska som modersmål och hälften ett annat modersmål. Urvalet av elever är representativt 

för elevsammansättningen i de klasser som deltog i undersökningen. Föräldrarna tillfrågades 

via ett frågeformulär om samtycke till att använda deras barns texter. Vi skrev upp namnen på 

de elever där vi hade fått föräldrarnas medgivande och delade in eleverna i fyra grupper: 

flickor med svenska som modersmål, pojkar med svenska som modersmål, flickor med annat 

modersmål och pojkar med annat modersmål. Därefter drog vi två namn ur varje hög och fick 

då åtta namn ur varje klass. Efter detta gjorde vi en flick- och en pojkhög av de resterande 

namnlapparna och drog ett namn ur varje, vilket blev sammanlagt tio elevtexter ur klassen i 

skolår tre medan det saknades några texter i skolår fem. Vi kontaktade därför några föräldrar 

vars barn motsvarade den kategori vi saknade och fick samtycke till att använda deras barns 

texter.  
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3.1.1 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Vi har följt gällande etiska regler vid forskning, enligt Johansson & Svedner (2001:23) och 

informerat elever och föräldrar om uppsatsens syfte och metod, samt garanterat elevernas 

anonymitet (se bilaga 2). Föräldrarna har fått våra namn och telefonnummer för att de 

personligen skulle kunna ställa frågor till oss. De har lämnat skriftliga och muntliga godkän-

nanden till att vi får använda elevernas texter.  

 

3.2 Genomförande 
 
För att eleverna skulle vara väl förberedda hade klasslärarna fått i uppdrag att i förväg berätta 

om skrivuppgiften. I god tid före skrivtillfället distribuerades via lärarna en förfrågan hem till 

föräldrarna om att vi skulle få använda elevernas texter (se bilaga 2). Vid skrivtillfället på-

minde vi eleverna om vikten av att få in föräldrarnas tillstånd och en till två veckor efter 

skrivtillfället fick läraren dela ut en påminnelse (se bilaga 3) till dem som inte hade svarat. Vi 

ringde även upp några föräldrar för att få in tillräckligt många svar som motsvarade det urval 

vi önskade ha. 

   Färgbilden (se bilaga 1), som eleverna kunde använda som inspirationskälla, är medvetet 

vald utifrån att det ska finnas ett tydligt uppslag till en berättelse. Bilden delades ut till var och 

en vid skrivtillfället.  

3.2.1 Skrivtillfället 
 
Vid skrivtillfället presenterade vi oss som lärarstuderande och berättade för eleverna att vi 

behövde deras hjälp. Genom att få ta del av deras texter kunde vi öka kunskapen om hur ele-

ver i skolår 3 och 5 skriver en berättelse. Vi hänvisade till blanketten och att vi måste ha för-

äldrarnas tillstånd att se på deras texter. Eleverna fick veta att de skulle få en bild att se på 

som inspiration till att skriva en berättelse, och att de kunde anteckna stödord om de ville. De 

informerades om att skrivtiden var upp till en dryg timme och vad de skulle göra då de var 

klara. Eleverna skrev mellan femton minuter och en timme och tio minuter. Alla, utom en 

elev, ansåg sig vara färdiga efter den utsatta tiden. Läraren fanns med i rummet och slussade 

vartefter över eleverna till andra arbetsuppgifter. 
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3.2.2 Textbehandling och bearbetning 
 
Elevernas berättelser är inskrivna i digital form precis som de skrevs i original, det vill säga 

med felstavningar etc. Ny rad har markerats med ett snedstreck (/). Texterna har kodats så att 

första siffran står för skolår och den andra för kön. Den tredje siffran rangordnar texterna efter 

längd, 1-5, där den lägsta siffran visar den kortaste texten. Förkortningen ”am” står för annat 

modersmål.   

   I den funktionella analysen, som vi kallar Helhet, har vi undersökt hur eleverna har lagt upp 

sina berättelser med inledning, handling och avslutning. Vi har även noterat vilka delar av 

bilden de har använt sig av i sina texter. Bilden kan sägas bestå av sex delar: två barn av olika 

kön, snö som representerar aktuell årstid, spår, skog, grotta och en mörk himmel som marke-

rar kvällstid. I de lägre årskurserna berättar barn gärna historier via bilder och en situation 

som har hänt i förfluten tid kan därigenom placeras i nutid. Bilden ger också information om 

personers utseende och den omgivning de befinner sig i, vilket gör att barnen kommer ifrån 

att beskriva det i ord (Hultman 1989:134). 

   I den strukturella analysen har vi granskat fullständiga och ofullständiga meningar. Detta 

benämns Meningsnivå. En fullständig mening är en mening som består av en huvudsats, med 

eller utan bisatser eller två samordnade huvudsatser, även om de inte initialt har versal. Under 

rubriken Ordbruk ser vi på långord och särskrivningar. Antalet långord (ord på minst sju bok-

stäver) ses i relation till textens längd. Begreppet långord tolkas efter ordets korrekta stavning, 

även om eleven har stavat ordet fel (t.ex. gråtan - grottan) och redovisas i bilagorna 4 och 5. 

Talspråksvarianter av verb, där tempusformen kan vara oklar (t.ex. ramla - ramlade), har räk-

nats som långord när eleven har skrivit ut preteritumändelsen. I övrigt analyseras inte stav-

ningskonventioner i texterna. Vi har även sett på förekomsten av versaler i början och punkter 

i slutet av meningar, vilket rubriceras Interpunktion.  

 

3.3 Metodkritik       
 
Vid skrivtillfället gick vi till varsin klass och presenterade uppgiften. Informationen till ele-

verna kan alltså oavsiktligt ha givits på något olika sätt. Ett exempel på detta är att eleverna i 

skolår 3 uppmanades att skriva en titel på sin berättelse när de lämnade in den, vilket inte 

gjordes i skolår 5. Eleverna i skolår 3 skrev på morgonen, medan eleverna i skolår 5 skrev på 

eftermiddagen under sitt sista lektionspass. Tidpunkten kan ha inverkat på texternas resultat 
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eftersom eleverna kan ha varit tröttare och mer okoncentrerade på eftermiddagen. Vi ville ha 

möjligheten att kunna ställa frågor till eleverna, varför informationen till föräldrarna i ett ti-

digt skede utformades som en förfrågan om att dels få analysera elevernas texter, dels få ställa 

enkätfrågor till dem. Vi avstod dock från att använda enkätfrågor eftersom syftet med under-

sökningen bygger på textanalyser. Vi kan ha fått föräldrars samtycke på den ena punkten men 

inte på den andra som har bidragit till att vissa föräldrar svarade nej eller inte lämnade in nå-

got svar på förfrågan. På grund av att flera föräldrar inte svarade, begränsades urvalet av tex-

ter, men det kan också ses som en slumpfaktor.  

   Antalet elevtexter i urvalet är litet och kan endast ge en fingervisning om hur skriftspråket 

kan utvecklas från skolår tre till skolår fem.  
 
 

4. Analys 
 
I kapitlet redovisas elevtextanalyser samt sammanfattningar, först för skolår 3 och sedan för 

skolår 5. Elevtexterna är kodade efter skolår, kön, textlängd och annat modersmål och ko-

derna används även i sammanfattningarnas diagram. Analyserna följer ordningen: Helhet, 

Meningsnivå, Ordbruk och sist Interpunktion. Med uttrycket ”nya långord” avses de långord 

som inte upprepas. Ordet ”skolår” förkortas till ”så”. I bilaga 4 och 5 redovisas elevernas 

långord och särskrivningar.  

 

4.1 Elevtexter och analyser skolår 3 
Den kortaste elevtexten ligger först och den längsta sist.  

 

 

Elev 3p: 1  
Pojken och flickan 

Det var en gång två / barn som var ute / i skogen. När dom / kom långt in i skogen / såg dom björn spår. / Sen 

hörde dom gevär./ Sen såg dom en / mörk mörk gråta. / när dom gick  in / i gråtan såg dom / en enorm björn / 

björnen såg farlig / ut. Men björnen var / inte farlig. Den var / räd för jägare för / hon hade tre ungar. / Doms 

föräldrar var / döda. Dom fick bo / hos björnarna. 

 

Helhet. Eleven utgår från fyra komponenter i bilden: två barn, spår, skog och en grotta. Histo-

rien är uppbyggd som en saga med två namnlösa barn långt inne i skogen och avslutas hastigt 
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med en ny upplysning om att barnen är föräldralösa och får bo hos björnarna. Historien skrivs 

i preteritum, 3:e person i kronologisk ordning. 

 

Meningsnivå. Åtta av nio meningar är fullständiga. I en mening förkommer satsradning, när 

dom gick in i gråtan såg dom en enorm björn björnen såg farlig ut. Två meningar har bisatser 

t.ex. Det var en gång två barn som var ute i skogen. 

 

Ordbruk. Texten består av 75 ord med 8 % långord, fem långord är nya och det finns sex 

sammanlagt. Det finns en särskrivning: björn spår.  

 

Interpunktion. Av nio meningar har alla punkt och åtta initial versal. 

 

 

Elev: 3p: 2 am 
Cirkusen i underjorden. 

Det var en gång / en pojke som hette Anders / och en flicka som hette /Sofia. Dom var ute och / lekte sent på 

kvällen. / Då såg Anders konstiga  / fotspår…Sofia och Anders / gick in och hämtade en / ficklampa. Dom 

följde / spåren och kom till / en hiss i skogen. Va? /sa Anders. Båda gick in / i hissen och då började / hissen 

åka neråt. Det verkade / som om att de hade / kommit till en cirkus./ Cirkusdirektören frågade/ om de ville 

titta på / och de sa gärna./ När cirkusen var slut / så gick de hem. Cirkusen / var deras lyckligaste / stund i 

hela deras / liv.  

 

Helhet. Eleven utgår från fem komponenter i bilden: två barn, spår, kväll, skog och en grotta. 

Berättelsen följer sagans struktur och presenterar i inledningen vad barnen heter, vad de gör, 

tidpunkt och miljö. Den fortsätter med mystik och spänning och med att barnen gör en över-

raskande upptäckt. Cirkusen skildras positivt men utan detaljer och sagan får ett snabbt avslut. 

Historien skrivs i preteritum i 3:e person i kronologisk ordning.  

 

Meningsnivå. En fråga och ett svar återges indirekt i texten. Alla meningarna är fullständiga. 

Det finns en bisats i en mening Båda gick in i hissen och då började hissen åka neråt.  

 

Ordbruk. Textens längd är på 103 ord och har 13,5 % långord, varav 12 är nya långord och 

två upprepas t.ex. cirkusen, varför det finns 14 långord sammanlagt i texten. 
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Interpunktion. De 17 meningarna har inledande versaler och avslutas med punkt. Mystiken 

framhävs med användningen av tre punkter efter mystiska fotspår… Ett utrop Va? med frå-

getecken finns mitt inne i den löpande texten. 

 

 

Elev: 3p: 3  
Sagan om björnen Beorn 

Det var en gång en björn. Han / bodde i en skog. Skogen hette / mörkmården. I den skogen levde / bara tre 

andra sorters varelser / en björnar. Alver, svartalver och / vargar. En dag när beorn lufsade / omkring i skogen 

så märkte han att / två barn hade gått vilse i skogen. / Han var en snäll björn men barnen / var rädda för 

honom. Till slut kunde / Beorn gå fram tull barnen utan att / dom sprang iväg. Beorn lyfte upp / barnen på 

hans rygg och bar tillbaka / dom till deras by. Där gedde byborna / honom en massa mat i lädersäckar / som 

de fäste på honom. 

 

Helhet. Eleven utgår från två komponenter i bilden: skog och två barn. Historien byggs upp 

som en saga, med en björn som huvudperson. I skogen bor andra varelser (t.ex. alver och 

svartalfer) vilket ger associationer till fantasygenren och skapar en förväntan om en konfron-

tation. Berättelsen slutar mitt i en situation som inte förklaras eller avrundas och som läsare 

vill man veta mer. Historien är skriven i preteritum, 3:e person i kronologisk ordning.  

 

Meningsnivå. I en uppräkning förekommer ett meningsfragment Alver, svartalver och var-

gar. Men för övrigt är meningarna fullständiga och flera har även bisatser t.ex. Där gedde 

byborna honom en massa mat i lädersäckar som de fäste på honom. 

 

Ordbruk. Det är 104 ord i hela texten och 10,5 % långord. Det finns 11 långord sammanlagt 

t.ex. svartalver. 

 

Interpunktion. Avslutande punkter och initiala versaler finns i alla elva meningar.  

 

Elev: 3f: 1 am 
Pojken och flickan 

Det var en gång en flicka och en pojke / de var syskon. när de gick ut för att leka – / såg de fotspår av ett – / 

djur. de kollade det var / från en björn men flickan / och pojken trodde att / det var från en hare så / de följde 

efter fot sp-/ åren men då kom de till / en grotta. de gick in i den / och då såg de en björn / med sin mamma 

de blev jä / tte rädda och började / springa men då rammlade / pojken och tappade / sin sko men då tog han / 

på sig den igen och de / började springa hem och när / de kom hem åt de middag. 
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Helhet. Eleven utgår från tre komponenter i bilden: två barn, spår och en grotta. Berättelsen 

följer sagans struktur med nyfikna barn och avlutas med en dramatisk språngmarsch. Slutet 

kommer hastigt och middagen signalerar att allt är som vanligt igen. Historien skrivs i prete-

ritum i 3: e person i kronologisk ordning. 

 

Meningsnivå. I texten finns fyra långa meningar med satsradningar, varav en är på 50 ord 

vilket motsvarar halva texten.  

 

Ordbruk. Hela texten består av 109 ord med 8,2 % långord, varav sju är nya långord och det 

finns nio sammanlagt. Av två särskrivningar, jätte rädda och fot spåren, förekommer det ena 

även sammanskrivet som fotspår. 

 

Interpunktion. Punkter används endast två gånger i hela texten, en gång mitt i och en i slutet. 

Den enda initiala versalen som finns är i inledningen till texten. 

 

 

Elev: 3f: 2 am 
Sagan om en pojke och en flicka. 

 Det var en gång en/ snöjig dag en flicka var/ i skogen och lekte där/ Såg flickan en pojke / Som leker med en 

sten./ Flickan heter Lisa./ Pojken heter Per/ Per frågade Lisa varför / hon kollar? Men Lisa bara / kollade på 

Per. Per tyckte / att det är inte kul att/ kolla hela tiden. Då sa han/ - Du varför kollar du / hela tiden? sa , Per./ 

- Men jag vill kolla/ Vad du gör. Sa, Lisa. / - okej du får kolla,sa,Per./ Då sa Lisa att hon ska / snart hem och / 

äta mat.- vill du följa med och / äta mat?,sa,Lisa./ -Okej vad snäll du är, sa, Per./ När dom var hema/ och åt 

mat hoss/ Lisa. Sen gick dom/ ut och lekte./ SLUT 

  

Helhet. Eleven utgår från tre komponenter i bilden: två barn, snö och skog. I inledningen pre-

senteras barnen med namn och miljön som finns med på bilden. Det är en odramatisk historia 

som handlar om ett kontaktförsök med en ny vän som avslutas med att de går hem och leker. 

Berättelsen skrivs i 3:e person i kronologisk ordning. Tempus byts från preteritum till presens 

i några meningar, t.ex. när eleven skriver vad pojken gör och vad barnen heter. 

 

Meningsnivå. Det finns ofullständiga meningar i berättelsen: När dom var hemma och åt mat 

hos Lisa. I första meningen radas flera satser på varandra. 
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Ordbruk. Texten består av 129 ord och har 3,1 % långord. Tre långord är nya och texten har 

fyra långord sammanlagt t.ex. flickan. 

 

Interpunktion. Berättelsen består av 15 korta meningar och har 14 initiala versaler, 12 punk-

ter och tre frågetecken. 

 

Svenska som andraspråk: Negationens placering och tempusblandning: Per tyckte att det är 

inte kul att kolla?  

 

 

Elev: 3f: 3  
SAGAN OM LISA O PETER 

Det var en gång två/ barn som hätte Lisa och Peter./ En dag skulle barnen gå/ ut på en promenad./ Dom 

promenerade lite / över allt. Det börjar / bli mörkt, kan vi inte gå / hem sa Lisa. Okej då / sa Peter. Men dom 

hitta / inte hem men de letade./ När de letade stanna / Peter upp. Titta en / gråtta. Lisa stanna upp/ Ja titta och 

det är / spår utan för. Båda gick / fram och tittade. Äfter en / stund sa Peter: Jag tror / att det är björn-spår / 

ååååååå sa Lisa tänk om/ det finns björn-ungar där/ inne, kan vi inte gå in / Snälla. Nej det kan / vara faligt sa 

peter./ Pricis då kom barnens / mamma och sa: Där är / ni ju jag har letat / överallt. Men vi kom / vilse och 

inte hitta / hem sa Lisa. Men det / är tur att jag hittade / er kom så går / vi hem sa mamma./ När de var 

hemma / la de sig i sängen och / somnade direkt 

 

Helhet. Eleven utgår från fyra komponenter i bilden: två barn, grotta, kväll och spår. Berättel-

sen är skriven som en saga och presenterar först vad personerna heter. Spänningsmomentet är 

ett samtal om att gå in i grottan eller ej. På slutet kommer mamma och de går hem och sover. 

Historien skrivs kronologiskt i preteritum i 3: e person. 

 

Meningsnivå. Av 17 meningar är tio repliker, varav två repliker kommer efter ett kolon t.ex. 

Äfter en stund sa Peter: Jag tror att det är björn-spår. 

 

Ordbruk. I hela texten finns 164 ord varav 9,3 % är långord. Av dessa är tio nya och inga 

långord används fler än en gång. Två ord särskrivs (över allt och utan för) och ett av dem 

förekommer både sär- och sammanskrivet (överallt) och ett par sammanskrivningar har även 

bindestreck björn-spår och björn-ungar. 
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Interpunktion. Versaler finns initialt i alla meningar men punkt saknas i den sista meningen. 

Ett utrop förstärks genom att det skrivs med sju gemener: ååååååå.  

 

Elev 3p: 4  
Skänarna och häxan. 

En gång var det en / elak gammal trol paka. / hon för trola alla som / kom. En dag kom trebarn / det var en 

prinsessa / och två känare. Dåm / kom till den elaka häxans / stuga bå sa prinsessan / stana utanför prinsesan / 

gick in haxan stor där och / vakta när hon kom in / så var häxan så arj hon / hade aldrig sät not liknande. / hon 

för trola direkt hene / till en Björn. När känarna / hörde oväsendet dlev de förskrekta / och ut kom en Björn. / 

de sprang efter men de insåg at mot formlän / moste finnas i häxans hus. / De gick försiktikt tillbaka. / de 

förstod att de moste / lura hon. och de hita på / en briljant plan. Dom / skule föst kläut sej / till gud för de 

viste / att alla häxor alltid var / räda för gud. Dom gjck / iu häxan blev såren / att hon gjch ner på knä./ -Vi 

vill ha motjift till / en björn skepnad. Det är / puktuk sa häxan. Dåså / hejdå. De tog av sej drekten./ De följde 

efter spåren ./ De hita hene och sa/ Puktuk då blev hon fri / från för banelsen. ett sånt / äventyr har jag aldrig 

haft. 

 

Helhet. Eleven utgår från två komponenter i bilden: spår och barn. Historien signalerar i för-

sta meningen att det handlar om en saga, med orden trollpacka och förvandla och följer sa-

gans struktur. Den avslutas med orden ett sånt äventyr har jag aldrig haft, men vem som sä-

ger slutorden är oklart. Handlingen är fantasifull och medryckande. Vid konfrontationen mel-

lan de utklädda tjänarna och häxan blir berättelsen otydlig: Dom gjck iu (= in?) häxan blev 

såren (= så ren, i betydelsen renad?) att hon gjch ner på knä. Historien är skriven i preteritum, 

3:e person i kronologisk ordning. 

  

Meningsnivå. Flera meningar innehåller bisatser. Även satsradningar förekommer t.ex. Dåm 

kom till den elaka häxans stuga bå sa prinsessan stana utanför prinsesan gick in haxan stor 

där och vakta när hon kom in så var häxan så ars hon hade aldrig sät not liknande. Den 

fjärde meningen är på 35 ord och har flera satser radade på varandra. Av fyra repliker i texten 

markeras en med talstreck på ny rad.  

 

Ordbruk. I hela texten är det 192 ord varav 8,8 % är långord, där 15 är nya långord och det 

finns 17 sammanlagt t.ex. prinsessan.  

 

Interpunktion. Av 20 meningar med punkt har 16 versal initialt.   
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Elev: 3f: 4 am  
SAGAN OM LINA OCH PETER 

 Det var en gång en pojke som hette / Peter och en flicka som hette Lina./ De bodde med sin mamma och 

pappa i ett / litet hus. En dag ville Lina och Peter gå / ut i skogen. De gick ut i skogen för att / leka de lekte 

och lekte. Tills det blev / lite mörkt så tänkte de att de skulle gå / hem men de hittade inte hem. Så de / fick 

leta efter någon stans att sova. De / hittade en grotta men så såg de björn / spår och Lina blev så rädd. Peter / 

gick in i grottan för att se om det var / en björn där inne. Det tog några minuter / också kom han ut med en 

björnunge i sin / famn. Björn ungen hade nog tappat bort / sin mamma. När de hade lekt lite med / 

björnungen så kom hans mamma och / tog till baks hennes barn. Lina saknade / sin. Mamma och pappa. Men 

de sov i/ grottan till nästa dag så kom de ihåg/ vilken väg det var att gå så att de/ kom hem de kom hem och 

de var / så hungriga så de fick gröt när de/ kom hem. 

 

Helhet. Eleven utgår från fyra komponenter i bilden: kväll, skog, grotta och spår. I inled-

ningen presenteras barnen med namn, var de bor och ska göra. Berättelsen skrivs som en saga 

med spänning och äventyr och ett lyckligt slut. Berättelsen skrivs i preteritum i 3:e person i 

kronologisk ordning.  

 

Meningsnivå. Det förkommer ofullständiga meningar som endast består av meningsfragment 

eller har satsradningar. Ett exempel är: De gick ut i skogen för att leka de lekte och lekte. Tills 

det blev lite mörkt så de fick leta efter någon stans att sova och Lina tänkte på sin.  I den sista 

långa meningen på 39 ord radas satserna på varandra. Det finns fyra meningar med bisatser. 

t.ex. Peter gick in i grottan för att se om det var en björn där inne. 

 

Ordbruk. I hela texten finns 194 ord varav 4,6 % långord, med sju nya långord och nio sam-

manlagt. Det finns fyra särskrivningar i texten (någon stans, björn spår, björn ungen och till 

baks) varav björnunge även finns sammanskrivet. 

 

Interpunktion. Versaler finns initialt i alla de 14 meningarna, liksom avslutande punkt. 

 

Elev 3p: 5am  
Guldyxan 

Det var en gång en människa han heter / Laban. han var fattig  varje dag går han / till en stor skog och hyger 

träd./ bredvid skogen ligger en hav . en dag / blir Laban sjuk. Han säger till sin / barn att gå till skogen jag 

hög träd./ Hans barn säger varför vad ska ja / göra der da. hans pappa säger gå och / hyg träd. Så går han ditt. 

han hittar / en träd som ligger bredvid havet. han / hyger hyger sen så blir han trött. han / sätter sig på gräsen 

och tittar på havet / han råkar knufa yxan Så att den faller/ ner i havet. han skriker nej vad har/ jag gjort. Sen 

 20  



så sitter där och gråter/ en fisk dyker upp och säger varför/ gråter du han Säger min yxa ramla / ner i havet. 

Fisken säger gråt inte jag kan / hämmta den till dig. fisken dyker ner och / hämmtar en guld yxa. han säger 

nej det är / ej den. han går och hämmtar en silvrit / yxa  han säger nej det är ej den. fisken / hämmtar hans 

egen då säger han ja! Den / är min. fisk tycker synd om honom/ och ger honom alla yxa en Guldig och en/ 

silvrig pojken säger tack och går hem./ Sen går han och säljer de så blir han rik/ och lever lyckliga i alla sina 

liv.    

 

Helhet. Eleven utgår inte direkt från bilden men använder skogen och en pojke som underlag 

för sin historia och använder sagans karakteristiska uttryck och struktur. Far och son är fattiga 

och modern är död. Sonen tar över faderns syssla och gör ett misstag men får oväntad hjälp 

som gör dem rika. Sagans typiska tretal används i dialogen med fisken, som återkommer tre 

gånger. Historien är skriven i 3:e person i kronologisk ordning och börjar i preteritum med 

Det var en gång men fortsätter sedan genom hela sagan i presens. 

 

Meningsnivå. Berättelsen består av 21 meningar och innehåller satsradningar i ett flertal me-

ningar. Eleven sammanfogar huvudsatser med varandra, t.ex. Sen går han och säljer de så 

blir han rik och lever lyckliga i alla sina liv. Nio repliker skrivs i den löpande texten och det 

anges innan vem som talar han säger, fisk säger. Nio repliker skrivs i den löpande i texten och 

en replik återges indirekt Han säger till sin barn…. 

 

Ordbruk.  Textens längd är på 221 ord och innehåller 3,6 % långord, sex ord är nya långord 

t.ex. silvrig och det finns åtta sammanlagt. Eleven har skrivit en särskrivning, guld yxa. 

 

Interpunktion: Punkter finns i 21 meningar och versaler finns initialt i elva av dem. I en me-

ning finns ett utrop: fisken hämmtar hans egen då säger han ja! 

 

Svenska som andraspråk: Eleven saknar ord i meningar: Sen så sitter där och gråter och 

Han säger till sin barn att gå till skogen jag hög trä, samt skriver utan kongruens i fraser med 

fel artiklar, ändelser och pluralform t. ex.: en hav, sin barn, gräsen, fisk tycker, alla yxa och 

en silvrig yxa. 
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Elev: 3f: 5  
Lisa och Olle 

Det var en gång två små barn som / var ute i skogen för att hitta ved. Flickan / heter Lisa och pojken heter 

Olle. Dom gick / och dom gick och till slut var dom vilse. / Det blev kväll och dom var mycket / trötta fast 

dom ville inte sova i skogen / så dom var nästan vakna hela natten. På / morgonen så sov Lisa men inte Olle. 

Så Olle / väckte Lisa och sa: jag vet vad vi kan göra / för att hitta hem. Vaddå frågade Lisa / sömnigt. Vi kan 

följa efter våra fotspår. / Ja! Ropade Lisa. Så dom började med att / titta under deras skor för att titta vilka / 

mönster dom hade. Olle hade små runda / ringar och Lisa hade hjärtan så dom började/ leta dom hittade lite 

av deras spår men / inte mångas så dom hittade inte ut./ Åh nej: stönade Lisa. Vad gör vi nu frågade-/ Olle? 

Det undrar jag med sa Lisa. Men/ just då kom det förbi en kille som var / ute med sin hund. Lisa gick fram 

till/ honom och frågade: vet du vilket håll/ vi ska gå åt om vi ska hitta ut ur den/ här skogen? Ja sa killen och 

skrattade. Följ/ med mig bara. Och så följde dom med,/ dom gick i bara två minuter sen var dom/ framme. 

Där bor vi sa Olle och pekade/ på ett hus. OK sa killen och så gick dom / dit. Nu var dom utanför dörren på 

huset/ och dom ringde på mamma öppnade. Hon/ kramade dom  hela tiden. Sedan släppte hon/ dom och 

tackade den där killen för/ hjälpen och sen levde dom lyckliga i / hela sitt liv. 

 

Helhet. Eleven utgår från fyra komponenter i bilden: två barn, spår, kväll och skog. I inled-

ningen presenteras barnen med namn, var de är och vad de gör. Berättelsens första hälft är 

skriven i sagogenren där barnen ska hämta ved, medan den andra hälften övergår till nutid när 

skribenten uttrycker sig Men just då kom det förbi en kille som var ute med sin hund. Berättel-

sen är ett äventyr där dilemmat består i att hitta hem och avslutas med att de gör det. Berättel-

sen skrivs kronologisk ordning i 3:e person förutom i andra meningen där skribenten berättar 

vad barnen heter i presens medan allt annat skrivs i preteritum. 

 

Meningsnivå. Det finns tre meningar med satsradningar och flera meningar som har bisatser 

t.ex. Det blev kväll och dom var mycket trötta fast dom ville inte sova i skogen så dom var 

nästan vakna hela natten. Tio meningar består av repliker där två inleds med kolon och det 

finns två utrop med utropstecken. Tre meningar är frågor och två har frågetecken t.ex. Vad 

gör vi nu frågade Olle? Replikernas talspråkskaraktär markeras av kommatecken, utrops-

tecken, frågetecken och kolon.   

 

Ordbruk. Hela texten består av 274 ord, med 8,3 % långord varav 19 långord, t.ex. stönade, 

är nya och det finns 23 sammanlagt. 

 

Interpunktion. Alla meningar har initial versal och punkter är utsatta där det inte finns annat 

skiljetecken.  
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4.2 Sammanfattning av texter skolår 3 
 
Textanalyserna från skolår 3 sammanfattas på olika nivåer och utgår från Helhet, Menings-

nivå, Ordbruk och Interpunktion.  

 

Helhet. Eleverna i skolår 3 har i sin historia utgått från två till fem delar, av bildens sex kom-

ponenter. De flesta har använt fyra delar. Alla tio skriver om barn och majoriteten har även 

med skog, spår och grotta. Endast en elev nämner snö (3f: 2 am). Åtta elever skriver texter 

som i huvudsak överensstämmer med bilden, medan två elever använder barn, men i ett annat 

sammanhang än vad bilden visar (3p:4, 3p:5 am). Alla berättelser har rubriker. Fem elever 

presenterar barnen i sagan med namn, en elev berättar fars namn och en annan vad en björn 

heter.  

   Nio av tio berättelser inleder historien med sagans typiska uttryck ”Det var en gång”. I den 

tionde sagan vänder eleven på formuleringen och skriver: En gång var det…(3p: 4).  De flesta 

berättelserna använder sagans struktur och innehåller ett spänningsmoment eller ett dilemma 

och får, i de flesta fall, en dramatisk upplösning och ett lyckligt slut. En av de tio skribenterna 

avslutar med att skriva ut slut. De flesta eleverna skriver att barnen följer ett spår, kommer till 

en grotta och möter en björn eller att de går vilse. Två odramatiska historier är en fantasyins-

pirerad och oavslutad historia om en björn (3p:3) samt en historia som skildrar hur två barn 

tar kontakt med varandra (3f:2 am).  

   I sex texter används repliker. I tre av texterna används replik-relation, där dialogen för fram 

berättelsen. En text använder sagans typiska tretal, där upprepningar sker tre gånger (3p:5 

am). Alla berättelserna skrivs i kronologisk ordning och i tredje person, men i en saga övergår 

skribenten i sista meningen till första person och yttrar: ett sånt äventyr har jag aldrig haft 

(3p:4).  Nio texter skrivs i preteritum och en i presens. Två elever går tillfälligt över från pre-

teritum till presens i några meningar var (3f:5, 3f:2 am).  

 

Meningsbyggnad. En elev skriver fullständiga meningar genom hela sin berättelse och två 

elever har bara någon enstaka ofullständig mening. Ofullständiga meningar förekommer i nio 

texter. Eleverna radar satser på varandra utan skiljetecken eller använder fel interpunktion 

vilket skapar meningsfragment och bisatser som står för sig själva. Några av de elever som 

har svenska som andraspråk har meningar som är felkonstruerade, de använder omvänd ord-

följd, har felplacerad negation, har oböjda former av ord och byter tempus: Per tyckte att det  

 23  



är inte kul att kolla och Per frågade Lisa varför hon kollar? (3f:2 am). En annan elev skriver 

Han säger till sin barn att gå till skogen jag hög träd. (3p:5 am). 

 

Ordbruk. Texternas längd är mellan 75-274 ord vilket ger en medellängd på 156,5 ord.  

 

Textlängd och långord i skolår 3
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Fyra elever skriver mellan 100-130 ord och tre skriver mellan ca 160-190 ord. Eleverna an-

vänder mellan sex till 23 långord i sina berättelser (11 ord i snitt) med få upprepningar av 

samma ord. Andelen långord i texten omräknat till procent, varierar bland eleverna från 3,1 % 

till 13,5 % och snittet ligger på 7,4 %.  

   En till fem särskrivningar t.ex. björn spår, fot spår, förekommer i sex av de tio texterna (15 

ord ger ett snitt på 1,4 särskrivningar per elev) och i några fall skrivs ordet även sammanskri-

vet av samma elev.  

 

Interpunktion. En elev skriver inte punkt i den sista meningen och fyra elever utelämnar 

tillsammans initial versal i 20 meningar.  

 

4.3 Elevtexter och analys skolår 5 
Den kortaste elevtexten ligger först och den längsta sist.  

 

Elev: 5p: 1     
Barnen som följde efter fotspår 
Det var en gång/två barn som var/ute i skogen. Dom såg/fotspår på marken dom/följde efter det dom/kom till 
en grotta/det var doms pappa/som hemta ved./Slut 
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Helhet. Eleven utgår från tre komponenter i bilden: två barn, spår och grotta. Texten är 

mycket kort och liknar mer en sammanfattning än en saga om bilden. Den har med lite spän-

ning kring fotspåren och avslutas med en lustig poäng. Historien skrivs i preteritum i 3:e per-

son i kronologisk ordning. 

 

Meningsnivå. Historien består endast av två meningar varav den andra har flera satsrad-

ningar.  

 

Ordbruk. Textens längd är på 38 ord och har 5,2 % långord. Ett långord, fotspår, upprepas 

två gånger.  

 

Interpunktion. De två meningarna har punkter och initiala versaler. 

 

 

Elev: 5f: 1  
SPÅRET 
En pojke och en flicka/går ut i skogen. Då Ser/dom ett Spår, Spåret är/från en björn dom följer/Spåret djupare 
in i skogen./Spåret leder till en/grotta, Pojken och flickan/vågar inte gå in i grottan/så iStället Sätter dom 
Sig/och underSöker Spåret/närmare. 

 

Helhet: Eleven utgår från fyra komponenter i bilden: två barn, skog, spår och grotta. Histo-

rien är kort och beskriver bilden. Den börjar med att två barn (namnlösa) följer ett spår och 

kommer till en grotta, men här slutar den, precis när den har skapat spänning och förväntan. 

Historien skrivs i presens i 3:e person i kronologisk ordning.  

 

Meningsnivå. I två av de tre meningarna förekommer det satsradningar t.ex. Pojken och 

flickan/vågar inte gå in i grottan/så iStället Sätter dom Sig/och underSöker Spåret/närmare. 

 
Ordbruk. Textens längd är på 50 ord och har 12 % långord, vilket är sex långord samman-

lagt, t.ex. djupare. 

 

Interpunktion. De tre meningarna avslutas med punkt och har initiala versaler. Inne i texten 

finns två kommatecken placerade där det hade varit lämpligt med punkt. 
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Elev: 5f: 2 am  
Det var en flicka och en pojke/som skulle ut på en promenad./De hade en katt som hette/nisse. En dag var 
han borta./De gick in i skogen. Flickan/hade en sak i handen. Efter/ett tag hade hon märkt/att hon hade tappat 
saken/i snön. Pojken grävde och försökte/leta efter saken. Till slut hittade/de sagen. De gick hem och/åt. Efter 
så skulle de sova. SLUT 

 

Helhet. Eleven utgår från tre komponenter i bilden: två barn, skog och snö. Katten Nisse för-

svinner men det är oklart om det är därför barnen går in i skogen. Flickan tappar en sak som 

de letar efter och återfinner, och sedan går de hem. Berättelsen beskriver vad barnen (namn-

lösa) ser ut att göra på bilden men har ingen röd tråd utan hoppar mellan olika företeelser 

(barn, katt, sak).  Historien är kort och skrivs i preteritum i 3:e person i kronologisk ordning. I 

en mening ändras tempus från preteritum till pluskvamperfekt: Efter ett tag hade hon märkt 

att hon tappat saken i snön.  

 

Meningsnivå. De flesta meningarna är korta men det finns ett par längre som har bisatser 

t.ex. Det var en flicka och en pojke/som skulle ut på en promenad. 

 

Ordbruk. Textens längd är på 71 ord och har 5,6 % långord med sammanlagt fyra långord 

t.ex. promenad. 

 

Interpunktion. De tio meningarna avslutas med punkt och har initiala versaler.  

 

 

Elev: 5p: 2 am 
Det var en gång en mycket/Dum tjej. Hon brukade gå med/Kjol på vintrarna och antag-/ligen med overall och 
tjocKtröja/På sommaren. Allt som hon/gick förbi blev mörkt och/depprimerande. När hon blev stor/ville hon 
bli flygvärdinna. och/det blev hon. Hon flög genom /alla länder och allt blev/ 
deprimerande. En dag träffade hon/en pilot som sven Rasmus Bosse/maja. Dom blev Kära och 
börjakyssas./Sen gjorde dom slut och tjejen/dog. Då blev hela världen befriade/från sin Deppiga tid. 

 

Helhet. Eleven utgår från flickan i bilden med en inledning som om det var en saga, men det 

blir en ironisk historia om flickan (utan namn). Allt som flickan passerar blir deprimerande, 

hon blir flygvärdinna och kär i en pilot, de gör slut och hon dör. Historien är relativt kort och 

skrivs i preteritum i 3:e person i kronologisk ordning.  

 

Meningsnivå. En mening har satsradning. I övrigt är det fullständiga meningar och några 

meningar har bisatser t.ex. När hon blev stor ville hon bli flygvärdinna. 
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Ordbruk. Textens längd är på 86 ord och den har 13,9 % långord, varav är 11 nya långord 

och det finns 12 sammanlagt t.ex. deprimerande.  

 

Interpunktion. De tio meningarna avslutas med punkt och det finns nio initiala versaler. 

 

 

Elev: 5p: 3 
Det var en gång två syskon, en bror och/en syster. Det var vinter, och snart jul./syskonen längtade ivrigt. De 
bestämde sig för/att gå ut och åka pulka. De åkte och /åkte, enda till klockan slog 10, och det var mörkt./När 
de kom hem så hoppade de direkt i säng. Nästa/ 
dag så var det julafton tänkte syskonen. De somnade/kvickt. På morgonen så rusade de upp till julgranen/och 
såg paketen som var till dem, och slet/upp paketen. Det var leksaker och godsaker./syskonen  hurrade och 
skrattade. På kvällen/åt de julmat, och hade så trevligt. Slut… 

 

Helhet. Eleven utgår från tre komponenter i bilden: två barn, snö och kväll. Berättelsen utgår 

från barnen (namnlösa) och beskriver en jul i positiva ordval. De åker pulka och på julafton 

öppnade de paket och äter julmat. Historien skrivs i preteritum i 3:e person, i kronologisk 

ordning.  

 

Meningsnivå. Berättelsen skrivs med fullständiga meningar och några av meningarna har 

bisatser t.ex. De bestämde sig för att gå ut och åka pulka. 

 

Ordbruk. Textens längd är på 102 ord och har 18,6 % långord. Av långorden är 16 nya t.ex. 

längtade och det finns 19 sammanlagt.  

 

Interpunktion De elva meningarna avslutas med punkt och tio meningar har initiala versaler. 

Allra sist efter ordet slut finns tre punkter. 

 

 

Elev: 5p: 4 am 
Det var en gång två barn/De gick utt en dag och satte/sig på marken och börja/prata.-men ska vi bara sitta/här 
sa flickan. – ja vi kan /prata och bäretta sagor sa/pojken. – visst jag börjar sa flickan/Det var en gång en tjej 
som/Blev en svan. Men en dag så /kysste en prins svan flickan och/flickan blev en människa. Slut./ Får jag 
berätta nu sa pojken./visst sa flickan. Det var en gång/en tanke läsare och nästa dag blev han synsk slut./Ha 
Ha Ha! visst var den bra Sa/pojken. ja sa flickan. Sedan /kom ett björn och skrämde de. slut 

 

Helhet. Eleven utgår från en komponent i bilden: två barn. Berättelsen handlar att barnen sit-

ter ute och berättar sagor för varandra. Det avslutas abrupt av att en björn plötsligt dyker upp. 

Historien skrivs i preteritum i 3:e person i kronologisk ordning.  
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Meningsnivå. Berättelsen har i huvudsak fullständiga meningar, några med bisatser. Det 

finns sju repliker mitt inne i texten, varav tre markeras med talstreck t.ex. – ja vi kan prata 

och bäretta sagor sa pojken.  

 

Ordbruk. Textens längd är på 109 ord och den har 9,1 % långord, varav fyra är nya och flera 

upprepas, varför det sammanlagt blir tio långord i texten. Två särskrivningar finns: svan flicka 

och tanke läsare. 

 

Interpunktion Två punkter har utelämnats vid meningsslut och det finns versaler initialt i åtta 

av de tolv meningarna. Tre utrop Ha Ha Ha! börjar med versaler och avslutas med ett utrops-

tecken.  

 

 

Elev: 5f: 3 am 
En pojke och en flicka gick/runt i skogen./Pojken såg fotspår och satte sig/ner på snön och kollade ordent-
/ligt på fotspåren./Han såg att det var björnsp-/år./Dem följer efter björnspåren./Så när dem har gått en 
liten/bit så kommer en gråta fram. Pojken och flickan går in i gråtan,/ det är läskigt sa pojken till flickan./Ja 
sa flickan det tycker jag/med, men när spåret är slut/ser dem en jätte björn./Framför sig och dem blir så/rädda 
och springer så snabbt/dem orkar./Men björnen ville inget illa/från människorna./Björnen ville bara att dem 
skulle/gå sin väg./Men björnen somnar om./Pojken och flickan sprang hem./Dem berättade allt för sina 
föräldrar/men dem trode inte då sa mamma/gå och lägg dig nu./Ja sa barnen och gick in och somnade./Slut! 

 

Helhet. Eleven utgår från fem komponenter i bilden: två barn, snö, skog, spår och grotta. Be-

rättelsen använder sagans struktur och bygger upp en handling runt bilden, där barnen går 

efter björnspår och blir skrämda av en björn och springer hem.  Barnen är namnlösa och i 

slutet antyds att de är syskon. Eleven skriver i kronologisk ordning i 3:e person. Historiens tre 

första meningar börjar i preteritum och går därefter över till presens i mittpartiet och sedan 

tillbaka till preteritum.  

 

Meningsnivå. Det finns fullständiga meningar och ett par av dem har bisatser. Det förekom-

mer en satsradning i en mening och en mening är ofullständig på grund av en punkt mitt i den 

t.ex. … men när spåret är slut ser dem en jätte björn. Framför sig och dem blir så rädda… 

Fyra meningar är repliker inne i den löpande texten. 

 

Ordbruk. Textens längd är på 142 ord och har 14,7 % långord med 16 nya långord t.ex. or-

dentligt och 21 sammanlagt. Eleven särskriver ett ord jätte björn.  
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Interpunktion. Alla meningar avslutas med punkt och har initiala versaler. Kommatecken 

finns i två meningar där det istället hade varit lämpligt med punkt. 

 

 Svenska som andraspråk: Eleven skriver så kommer det en grotta fram. Eleven överanvän-

der verbet komma, istället skulle uttrycket ”dyker det upp” kunna användas här.  

 

 

Elev: 5p: 5 am 
Den farliga barnexpeditionen 
Det var en gång två barn/ som bodde hos sin pappa./Deras mamma hade dött av en/sjukdom för ett år sedan 
så/då fick de klara sig själva./Men en dag ville barnen gå ut/och se på djurspår men de/fick inte för sin far, 
men på/kvällen smög de sig ut de hade/en matsäck med sig som de hade/gjort under dagen./De gick i skogen 
och såg björn-/spår de var så ivriga att få se/björnen att de gick vilse./Efter en stund blev de hungriga/och det 
var då de märkte att de/hade gått vilse de försökte/hitta hem men de stötte/på björnen sprang de det/fortaste 
de kunde därifrån/men björnen sprang efter efter/en stund såg de sitt hus de rop-/Age de på sin far och han 
sköt/ner björnen med sitt gevär och/björnen föll död ner och fadern/ sålde björnskinnet och de slapp/sin 
fattigdom/ Slut. 

 

Helhet. Eleven utgår från fyra komponenter i bilden: två barn, spår, kväll och skog. Barnen 

(namnlösa) smyger sig ut, går vilse och möter en björn som förföljer dem hem. Historien är 

strukturerad efter sagans mönster där barnen gör något otillåtet och hamnar i knipa. Fadern 

räddar dem samtidigt som det är barnens förtjänst att fadern får ett björnskinn att sälja. Histo-

rien skrivs i preteritum i 3:e person i kronologisk ordning. 

 

Meningsnivå. Det finns ett par fullständiga meningar i början av sagan och de övriga tre har 

satsradningar. De bisatser som finns hängs på satsradningarna och skapar långa meningar t.ex. 

Men en dag ville barnen gå ut och se på djurspår men de fick inte för sin far, men på/kvällen 

smög de sig ut de hade en matsäck med sig som de hade gjort under dagen. En mening är på 

31 ord en annan är på 72 ord.  

 

Ordbruk. Textens längd är på 161 ord och har 11,8 % långord, varav 14 är nya t.ex. barnex-

peditionen och 19 används sammanlagt.  

 

Interpunktion De fem meningarna har punkt i slutet och initiala versaler. 
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Elev: 5f: 4   
Flickan och pojken 
När jag ser på den här bilden så tänker jag på det här…Det är mörkt ute./Den lila flickan och/pojken ser 
konstiga fot-/Spår i den knallvita snön./Pojken Sätter sig på huk/och uttfårskar Spåren/medans den lila 
flickan/smyger sig efter fotspår-/en./Den lila flickan kom/till ett träd som var i/närheten av pojken. /Det var 
ett hål i trädet/Som man kunde gå in i./Flickan gick in i det /öppna trädet och ropade/- Hallå. /När hon hade 
ropat/så hörde hon sitt egna/eko./När hon gick utt från/gråtan så märkte hon /att mörkret hade komit/och att 
pojken var borta/dom kånstiga spåren/fans inte heller kvar./Hon försökte gå i pojke-/ns fotspår som han/ hade 
gjort när han/ gick hem./Men efter ett tag/Så var spåren borta/ det var som han hade/flygit resten av 
biten./Hon försökte hitta/hem men det gick inte/så bra för att dom bode/backom den stora skogen./Den lila 
flickan rasade/ i hopp i enliten hög i/snön./Hon hade somnat./Flickan sov i ungifär /3 timmar sen vacknade/ 
hon med ett skrik./Hon hade drömt en/mar drömsom handlade/ om hon./Hon hade kollat på ett/foto som var 
på hon/och henes familj./Sen helt plötsligt Så/blev fotot förvanlat/till ett Spöke och/Spöket åt upp henne./Det 
låter inte läskit/men det var det./Sen vacknade hon med /det dära skriket./Det hade blivit mörkare/och 
mörkare utte./Flickan burgade och gråta/för att hon hittade ite /hem./Flickan burgade Springa/och Springa 
men det/kändes som om hon inte/kom nånStanS./TillSlut Så Satte/hon sig på snön/och kollade på /alla 
Skärnor som/var på himilen./Hon hörde ropp./det lät som om /dom ropade efter/henne./Hon försökte 
Springa/men hon Satt Fast/i granen./Det var hennes/Jacka Som hade/Fåsnat./Hon drog i jackan/men den 
Satt/fast ordentligt./Hon hörde att dom/ropade../Hon drog fortare/och fortare men/den ville endå inte/lås Så 
hon ropade/- Mamma och pappa./Hennes mamma/och pappa hörde/och dom kom/Springande och 
hjälpte/henne./Flickan märkte/att allting bara var/en endaste dröm./Han hade tillomed/Drömt om en 
dröm./Slut 

 

Helhet. Eleven utgår från alla sex komponenter i bilden: två barn, kväll, snö, skog, spår och 

grotta. Berättelsen är lång och börjar med en beskrivning av bilden som sedan används som 

utgångspunkt för att utveckla en mardrömslik rysare. Flickan går ensam efter spåren som för-

svinner liksom pojken. Hon somnar i snön och när hon vaknar hittar hon inte hem, utan fast-

nar med sin jacka och hör rop. Historien avslutas med att det bara var en dröm. Egentligen 

behövs inte drömförklaringen eftersom historien har en röd tråd fram till slutet. Skribenten 

verkar inte riktigt lita på sin förmåga att skapa spänning och förklarar att det låter inte läskigt 

men de var det.  Historien skrivs i preteritum i 3: person i kronologisk ordning.  

 

Meningsnivå. Eleven skriver i överlag fullständiga meningar och många meningar har bisat-

ser t.ex. Pojken Sätter sig på huk och uttfårskar Spåren medans den lila flickan smyger sig 

efter fotspåren.   Ett kort utrop finns som börjar på ny rad, med talstreck: - Hallå. 

 

Ordbruk. Textens längd är på 380 ord och har 12,3 % långord, där 31 är nya och 47 används 

sammanlagt). Eleven upprepar nio långord flera gånger, framför allt ordet flickan och springa. 

 

Interpunktion Det finns 34 meningar, alla med initiala versaler och punkt. Tre punkter av-

slutar en liten inledning innan berättelsen börjar och mot slutet i historien förekommer de 

igen, som en effektpaus: När jag ser på den här bilden så tänker jag på det här… 

 

 30  



Elev: 5f: 5 am   
BJÖRNEN 
De två barnen är ute och går/i skogen. Efter en ganska lång stund/ser de björn spår men de är inte/riktigt 
säkra på att det är björn-/spår!/- Kan inte du ta fram ditt förstori-/ngsglas? Sa flickan/-Bra idé! Sa 
pojken./Pojken tog fram sitt förstoringsglas/och tittade på spåren. Det var/ björnspår. De gick en liten bit 
till/sen såg de en grotta. De gick/försiktigt in i grottan. Det var/kallt och ganska mörkt./- Jag är rädd! Sa 
flickan./- Håll mig i handen, sa pojken./De gick och gick men det var som/om vägen aldrig tog slut./Efter en 
lång stund såg de en/björn./- Det är nog den här björnen som/hade lämnat spår efter sig! Sa pojken./-Ja, det är 
det nog! sa flickan./Som tur var hade de en kamera/så att de kunde ta foto på/björnen och så att de kunnde/ha 
bevis på att de hade sett/en björn. För att natuligtvis skulle/ingen tro på att de hade sett/ en björn. De tog ett 
foto och/ blixten kom rakt in i björnens/ ögon och björnen blev rädd och/hoppade till och barnen blev 
rädda/och sprang där ifrån men/ kameran fick de med sig./-Tänk om björnen kommer i kapp/oss och äter upp 
oss? Sa flickan./-var inte så dum! sa pojken./De sprang och sprang och de var/jätterädda. Efter att de 
hade/sprungit en lång stund så stanade/de. De var jättetrötta och helt/ utmatade./- Nu måste vi gå hem och 
berätta/allt för mamma! sa flickan/- Ja, det måste vi! Sa pojken ./De gick långsamt hemåt./Men efter en stund 
märkte de/- att de hade gått vilse!/Flickan grät och grät av sorg och sa/- Tänk om vi aldrig hittar hem/och 
tänk om vi blir kallade för/” Barnen på gatan”. sa flickan./- Du är dum i huvudet. Sa pojken/- Det är väl jag 
inte? Sa flickan/- Jag har min mobil med mig. Sa/pojken./- Då kan vi ringa pappa. Sa flickan/- Bra idé. sa 
pojken/De ringde till pappa och berättade/allt som hade hänt och var de/nu var och de frågade om/han visste 
var de var. Det borde/han veta för han har ju varit/här flera gånger. För det hade/han sagt till barnen./- Jag vet 
precis vart ni är och/jag kommer och hämtar er nu. Sa/pappa. De väntade en ganska/lång Stund men pappa 
kom och/hämtade dem och de åkte hem/och berättade för mamma./- Men gud ni har väl inte skadat/ Er? Sa 
mamma//Nej. Nej du behöver inte vara/orolig. Sa pojken/- Vi hade bara roligt och vi har/ett foto på björnen! 
Vill ni se den/sa, flickan./-Ja, gärna. Sa pappa./När de hade visat fotot på/björnen såg barnen glada ut./Men 
mamma och pappa var inte/alls glada./-Varför ser inte ni glada ut?/Sa pojken./- För att den där björnen 
tycker/om barn blod! Sa mamma./- vi ljuger inte för er vi lovar!/sa pappa./- Den här björnen åt upp 
min/Kompis för ungefär 12 år sedan.Sa mamma./Det var tyst i några minuter./- Ni för-söker väl inte lura/oss? 
Sa pojken./- Vi skulle aldrig kunna lura/våra älskade barn? Sa pappa./Några minuter senare knackade/det på 
dörren. Ingen vågade gå/och öppna. Men pappa gick i alla fall./- Vem är det? Sa pappa./ Fortsättning följer! 

 

Helhet. Eleven utgår från fyra komponenter i bilden: två barn, skog, spår och en grotta. Be-

rättelsen byggs upp med lite spänning till en saga i nutid och historien förs framåt av barnens 

dialog. Barnen (namnlösa) ser björnspår, går in i en grotta och tar kort på björnen, springer 

därifrån och går vilse. Pojken använder sin mobil och ringer efter pappa. När de visar fotot på 

björnen säger föräldrarna att den äter människor och just då knackar det på dörren. Berättelsen 

avslutas med fortsättning följer. Med tanke på hur skribenten avslutar historien, verkar hon 

vara inspirerad av effekter från skräckfilm och rysare. Berättelsen skrivs i 3:e person i krono-

logisk ordning, med de första två meningarna i presens och resten av historien i preteritum.  

 

Meningsnivå. Berättelsen har övervägande fullständiga meningar med flera bisatser och det 

finns samordnade huvudsatser utan skiljetecken t.ex. De tog ett foto och blixten kom rakt in i 

björnens ögon och björnen blev rädd och hoppade till och barnen blev rädda och sprang där 

ifrån men kameran fick de med sig.  Av 28 repliker börjar 27 på ny rad med talstreck.  
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Ordbruk. Textens längd är på 574 ord och har 9,2 % långord, med 33 nya och 53 långord 

sammanlagt. Ett flertal gånger upprepar eleven 5 långord, framför allt ordet flickan. Två sär-

skrivningar används: björn spår och barn blod. 

 

Interpunktion. Punkt saknas tre gånger i de 77 meningarna och 75 har initial versal. Av 28 

repliker slutar åtta med frågetecken och åtta med utropstecken.  

 

Svenska som andraspråk: Felplacerat adverbial: Det är väl jag inte? 

 

4.4 Sammanfattning av texterna från skolår 5 
 
Textanalyserna från skolår 5 sammanfattas på olika nivåer och utgår från Helhet, Menings-

nivå, Ordbruk och Interpunktion.  

 

Helhet. Eleverna i skolår 5 har i sin historia utgått från minst en eller alla sex komponenter i 

bilden. De flesta har använt tre delar. Alla tio skriver om barn och hälften har även med skog, 

grotta, spår och snö. Åtta texter har en handling som överensstämmer med bilden och två har 

ett annat innehåll, varav den ena utgår från barnen och miljön (5p:3) medan den andra avviker 

helt och beskriver flickans liv som vuxen (5p:2 am). Hälften av texterna har en rubrik. Ingen 

av eleverna har namngivit huvudpersonerna, dock har en bortsprungen katt fått namnet Nisse. 

   Fem av tio elevtexter i skolår 5 inleds med orden Det var en gång och fem texter börjar med 

att beskriva var två barn är någonstans eller vad de sysslar med. Majoriteten av berättelserna 

använder sagans struktur och bygger upp en spänning som leder till en upplösning. De två 

längsta historierna verkar vara influerade av rysare och i den ena används kamera och mo-

biltelefon. Den allra kortaste historien ger intryck av att vara en sammanfattning av en histo-

ria, med en viss poäng, eftersom spåren barnen följer visar sig vara pappans, men skribenten 

förutsätter att läsaren kan se var spåren finns (i snö) och att läsaren vet att spåren ser ut som 

djurspår (5p:1). Att läsaren vet att det finns djurspår, fodras också i berättelsen som plötsligt 

slutar när det oförklarligt dyker upp en björn (5p:4 am). En annan text är mer en beskrivning 

av bilden än en historia utifrån den, och saknar också avslutning (5f:1). Den berättelse som 

avviker mest från bilden genom att beskriva en flickas vuxenliv, använder ord som deprime-

rande och kära och kyssas (5p:2 am). Sju av de tio berättelserna avslutas med ordet slut. 
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   Fyra elever använder repliker i sin text och i två av dem förs berättelsen vidare av dialogen, 

replik-relation. Alla elever i skriver i kronologisk ordning och i tredje person. Nio skriver i 

preteritum och en i presens. Tre elever blandar tempus. Den första skriver i preteritum och 

övergår till presens för att sedan gå tillbaka till preteritum i slutet, den andra börjar i presens 

och fortsätter i preteritum och den tredje använder pluskvamperfekt i en mening.  

 

Meningsbyggnad. Alla elever skriver minst en fullständig mening och i tre texter är i princip 

alla meningar fullständiga. Två elever har bara någon enstaka ofullständig mening. I fem tex-

ter finns flera ofullständiga meningar med ett par meningsfragment och bisatser som står för 

sig själva. I fyra texter radar eleverna satser på varandra utan skiljetecken, eller skriver långa 

meningar och hänger på huvudsatser och bisatser med bindeord som och, men och så. Några 

av de elever som har svenska som andraspråk skriver meningar med omvänd ordföljd, Det är 

väl jag inte? (5f:5 am) eller gör ett tempusbyte i samma mening Efter ett tag hade hon märkt 

att hon tappat saken i snön. (5f:2 am). 

 

Ordbruk. Det är stor variation på textlängderna, 38-574 ord ger ett medelvärde på 171,3 ord. 

 

Textlängd och långord så 5
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Fyra elever har skrivit texter på mellan ca 40-80 ord och fyra på ca 100-160. Elevernas an-

vändning av långord har en stor bredd och varierar mellan 2-53 långord (19 ord används i 

snitt). De flesta eleverna upprepar något ord. De två elever som skriver de längsta texterna 

upprepar flera av sina långord. Andelen långord omräknat till procent varierar bland eleverna 

från 5,2 % till 18,6 % och ligger i snitt på 11, 2 %. Särskrivningar förekommer i tre av de tio 

texterna. En elev sammanskriver en särskrivning med bindestreck.  
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Interpunktion. Två elever saknar punkt i några meningar och fyra elever skriver sammanlagt 

nio meningar utan initial versal.  

 

5. Resultat  
 

I resultatet jämförs skillnader mellan texterna från skolår 3 och 5. Redovisningen följer 

samma ordning som i textanalysen: Helhet, Meningsnivå, Ordbruk och Interpunktion.  

 

5.1 Jämförelser mellan skolår 3 och skolår 5 
 
Helhet. De tjugo eleverna i analysen skriver berättelser utifrån en bild (se bilaga 1) och an-

vänder den kommunikativa funktionen i sitt skrivande. En elev i skolår 5 använder skrivandet 

även till att markera sin identitet, den sociala funktionen, genom sitt val av ord och typ av 

berättelse (5p:2 am). De flesta använder tre till fyra komponenter ur bilden. Till de flesta tex-

ter behöver läsaren ställa någon fråga för att bättre kunna förstå innehållet, och i flera fall gör 

skribenten hänvisningar som förutsätter att bilden är känd även för läsaren. Hälften av ele-

verna, sex i så 3 och fem i så 5, associerar spåren och grottan på bilden med björnar, men 

även moderna inslag som kamera och mobil finns med i en historia i så 5 (5f:5 am). I fyra 

texter, två från varje skolår, skrivs historier med ett annat innehåll än den situation som visas 

på bilden och där figurerar en häxa, en fisk, en flygvärdinna och julfirande (3p:4, 3p:5am,  

5p:2 am, 5p:3). 

   Femton elever (nio i så 3 och sex i så 5) inleder sin saga på klassiskt vis med orden ”Det var 

en gång” och de övriga fem har varianter på uttrycket. Sagorna börjar med var huvudperso-

nerna befinner sig och vad de gör. De flesta berättelserna har med ett spänningsmoment då 

barnen t.ex. följer efter spår, går vilse eller möter en björn, men situationerna avslutas lyckligt 

i och med att barnen kommer hem till sina föräldrar och äter mat eller går och lägger sig. Tre 

sagor, två från så 5 och en från så 3, beskriver en situation men saknar en avrundning (3p:3, 

5f:1 och 5p:4 am). Alla elever i så 3 men endast hälften i så 5 har en rubrik till sina berättel-

ser. Ingen elev i så 5 har namngivit huvudpersonerna, bara en elev ger namn på en katt. Där-

emot, i så 3, har huvudpersonerna i sex berättelser fått namn, i fem sagor är det barnen och i 

en saga en björn. I en sjunde saga nämns en far vid namn men sedan övertar sonen huvudrol-

len. Ordet slut avslutar sju berättelser i så 5 och en berättelse i så 3. 
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   De 20 eleverna skriver i kronologisk ordning i tredje person och endast en elev (3p:4) går i 

sin sista mening över till första person. Två elever, en ur varje skolår (3p:5 am och 5f:1) skri-

ver i presens och de övriga 18 skriver i preteritum. Sex elever, tre från varje skolår, byter 

tempus, varav fem tillfälligt i bara något ord eller mening, medan den sjätte eleven går från 

preteritum i inledningen till presens i mitten och åter till preteritum i avslutningen (5f:3 am). I 

tio texter, varav sex är från så 3, förekommer repliker. Dialogen för fram handlingen med 

replik-relation i fyra texter från så 3 och två från så 5. Sagans typiska tretal, där händelser 

upprepas tre gånger används av en elev i så 3. Fisken, eleven skriver om, hämtar först en 

guldyxa, sedan en silveryxa och allra sist den yxa pojken önskar sig (3p:5 am). 

 

Meningsnivå. Ofullständiga meningar, meningsfragment och satsradningar förekommer i 

båda skolåren, men fler elever i skolår 5 än i skolår 3 skriver fullständiga meningar i sina 

texter. Två elever i så 5 (5p:3, 5f:4) och en elev i så 3 (3p:2 am) har övervägande fullständiga 

meningar genom hela berättelsen. I så 5 samordnar fler elever huvudsatser med bindeord och 

fler använder ett större antal bisatser med flyt, medan eleverna i så 3 gör fler satsradningar 

och använder färre bisatser. Satsradningar finns i sju texter i så 3 och i fyra texter i så 5. I tre 

texter, varav två i så 5, finns det meningsfragment som uppstår främst vid felaktig interpunk-

tion t.ex. När hon blev stor ville hon bli flygvärdinna. och det blev hon. Tre elever ur så 5 och 

två ur så 3 skriver syntaktiskt enkla meningar med i huvudsak en huvudsats i varje mening. 

Fyra elever, två elever i respektive skolår med svenska som andraspråk, skriver några me-

ningar med fel ordföljd, placerar negationen fel och har felaktiga ändelser på ord t.ex. gräsen, 

fisk tycker och alla yxa (3p:5 am).  

 

Ordbruk. Eleverna i så 5 har en större spridning på textlängd än vad eleverna i så 3 har. 
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I så 5 varierar textlängden mellan 38-574 ord medan den i så 3 varierar mellan 75-274 ord. De 

tre kortaste berättelserna, respektive de två längsta har skrivits av elever i så 5. De flesta el-

verna i så 5 har skrivit kortare texter än eleverna i så 3, mellan 50 till 150 ord medan majori-

teten av eleverna i så 3 har skrivit texter på mellan 100 och 199 ord. 

 

Långord i procent så 3 och så 5
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Antal långord omräknat till procent visar att eleverna i så 5 (11, 2 %) har en högre andel lång-

ord i snitt i sina texter än vad så 3 (7,4 %) har. Åtta elever i så 5 har fler än nio procent lång-

ord medan åtta elever i så 3 har under nio procent långord. Eleverna i så 5 använder fler lång-

ord (medelvärde 19,3 långord) än vad eleverna i så 3 gör (medelvärde 11,1 långord). I så 5 

varierar det antal långord som används kraftigt mellan de olika eleverna, 2-53 ord, mot 6-23 

långord i så 3. Fler särskrivningar förekommer i så 3 än i så 5. Av tio elever särskriver sex 

elever 15 ord i så 3 (varav en elev fem ord) och fyra elever särskriver sex ord i så 5. En del av 

eleverna både särskriver och sammanskriver orden och använder även bindestreck.  

 

Interpunktion. Det är ett fåtal elever som saknar punkter där avsikten är tydlig att meningen 

tar slut. I så 3 fattas en punkt efter den sista meningen i en berättelse: När de var hemma la de 

sig i sängen och somnade direkt (3f:3) och ett par elever i så 5 saknar några punkter där nästa 

mening är fullständig och börjar med versal. Åtta elever, fyra från varje skolår, skriver me-

ningar utan initiala versaler: han hyger hyger sen så blir han trött (3p:5 am) och syskonen 

hurrade och skrattade (5p:3) . I så 3 är det i tjugo meningar mot nio i så 5. Satsradning före-

kommer mer i så 3 (sju texter) än i så 5 (fyra texter) och här saknas antingen punkt mellan 

satserna eller bindeord. Meningsfragment finns i två texter i så 5 och i en text i så 3, och 

punkterna kan ersättas med kommatecken. 
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5.2 Resultatsammanfattning 
 

Sammanfattningen av resultatet visar att alla tio elever i skolår 3 och fem av eleverna i skolår 

5 inleder sin berättelse med ”Det var en gång”. De flesta av eleverna skriver berättelser som 

följer sagans struktur och använder bilden som stöd. I flera fall förutsätter skribenten att bil-

den kan ses av läsaren. I så 3 är eleverna mer konsekventa i att hålla sig till sagogenrens 

mönster, medan några elever i så 5 skriver en annan typ av berättelser. De har till exempel 

inslag av rysargenren, utgår från sig själva eller markerar sin identitet genom sitt ordval. Alla 

har en inledning som skildrar huvudperson och miljö och beskriver ett handlingsförlopp där 

majoriteten har med en avslutning. De flesta av eleverna skriver fullständiga meningar men 

eleverna i så 5 gör det i högre grad än eleverna i så 3. Den genomsnittliga textlängden är i så 5 

längre än i så 3, men i så 5 finns de största skillnaderna med både de längsta och kortaste 

texterna.  I så 5 är långorden fler och särskrivningarna färre än i så 3. Nästan alla elever i de 

båda skolåren använder initial versal och avslutar meningarna med punkt. 

 

6. Diskussion  
 
Helhet. Elevernas texter fyller i olika grad en kommunikativ funktion i sitt skrivande. Texten 

har ett syfte och eleven förstår att de skriver till någon, vilket Allard & Sundblad (1991:296) 

framhåller tar tid att lära sig. Majoriteten av eleverna i både skolår 3 och 5 förutsätter att även 

läsaren ser bilden. Ett exempel på det är att ordet ”spår” används av 13 elever och endast två 

elever i så 5 uttrycker att de finns i snö.  Flera texter behöver förtydligas för att läsaren bättre 

ska kunna förstå innehållet. En lyckad text är självständig, vilket innebär att mottagaren för-

står utan att behöva ställa frågor (Josephson m.fl. 1990:11; Dahlgren m.fl. 1999:19). En elev 

(5f:2 am) skulle kunna ha hjälp av frågor för att hålla den röda tråden i handlingen, medan en 

annan (5p:1) elev skulle kunna behöva stöd av frågor i att utveckla sin historia med fler de-

taljer. En elev i skolår 5 (5p:2 am) använder även skrivandet till att markera sin identitet, vil-

ket är ett uttryck för den sociala funktionen (Josephson m.fl. 1990:11), genom sitt val av ord 

och typ av berättelse. Han skriver om en mycket dum tjej som är deprimerande och som vuxen 

blir kär och dör.  

   Sagogenren dominerar i undersökningen. Texterna är skrivna enligt den kronologiska prin-

cipen, vilket är normalt att göra i berättande texter. Eleverna skriver texter med en tydlig in-

ledning och har ett varierat innehåll men det svåraste för dem verkar vara att kunna avsluta sin 
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historia. Eleverna tycks ha en glädje i att skriva och oavsett längden på texterna verkar sago-

genren ha påverkat deras skrivande, speciellt i skolår 3. Fem elever i så 5 använder inte ut-

trycket ”Det var en gång” i sin inledning. Att börja berättelsen på ett annat sätt och att frångå 

sagogenren, kan tolkas som tecken på skrivutveckling. Två berättelser i så 5 och en i så 3, 

verkar vara inspirerade av rysare och fantasy. Det kan höra ihop med vad eleverna har med 

sig av muntligt berättande, högläsning, filmer och dataspel, eftersom vad de själva hör och 

läser påverkar hur de skriver. 

 

Meningsnivå. Hälften av alla elever använder repliker mitt i sina texter (fler elever i så 3 än i 

så 5) och en elev ur varje skolår använder talstreck. Eleverna placerar till en början repliker 

mitt inne i texten utan formella tecken (Josephson m.fl.1990:18). Vi anser det vara intressant 

att det är fler elever i så 3 än i så 5 som använder repliker för att föra handlingen framåt, och 

förknippar det med att eleverna i så 3 har en bättre berättarstruktur. 

   Fler elever i skolår 3 än i skolår 5 gör satsradningar, vilket kan bero på elevernas bristande 

kunskaper om textplanering och interpunktion. Några elever i varje skolår använder en me-

ningsbyggnad som tyder på att de har svenska som andraspråk. Per tyckte att det är inte kul 

att kolla (3f:2 am) är en mening där negationen står på fel plats och är typisk för en andra-

språksinlärare av svenska, enligt Håkansson (2003:67). 

 

Ordbruk. Den genomsnittliga textlängden är i så 5 längre än i så 3 och skiljer sig mellan de 

båda könen. Stora variationer kan ses i textlängderna framförallt hos eleverna i så 5. Om den 

längsta respektive den kortaste texten i varje skolår tas bort visar det sig att texterna i så 3 är 

längre än dem i så 5. Petterson (1989:163) menar att med stigande ålder och mognad ökar 

textlängden, vilket bara kan ses i ett fåtal texter i skolår 5. Flickorna skriver längre texter än 

pojkarna. Av de tio längsta berättelserna är sju skrivna av flickor, och av de tio kortaste är sju 

skrivna av pojkar. Den kortaste historien är skriven av en pojke med svenska som modersmål 

(5p:1) och den längsta av en flicka som har ett annat modersmål (5f:5 am). Sex av eleverna 

med annat modersmål skriver mellan 109-161 ord vilket ligger nära genomsnittslängden, me-

dan tre elever har skrivit från 194 ord och uppåt och tre under 100 ord. 

   Analysen visar på en tydlig skillnad i användandet av långord mellan de olika skolåren och 

skiljer sig något mellan könen. Josephson m.fl. (1990:51) menar att elevernas ordförråd ut-

vidgas, längre ord används och att sammansatta ord får allt större betydelse med stigande ål-

der. Det avspeglas i elevernas texter där t.ex. ordet spår finns som långord (se bilaga 4-5) i 

flera olika sammansättningar: fotspår, djurspår och björnspår. Texterna i så 5 har i genom-
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snitt en procentuellt högre andel långord, 11,2 %, i jämförelse med texterna i så 3, vars ge-

nomsnitt ligger på 7,4 % långord. Dessa båda värden är lägre än vad Pettersson (1989:167) 

påvisar, där ett genomsnitt för skolår 5 ligger på 12 % och motsvarande siffra för skolår 3 är 

11 %. Endast en elevtext i skolår 3 ligger över medelvärdet 11 % och tre elevtexter ligger 

under 5 %, de fyra texterna är skrivna av elever med annat modersmål. Däremot har fem 

elevtexter i skolår 5 ett medelvärde på över 12 %, varav två elever har ett annat modersmål. 

Den elevtext som har det lägsta värdet i så 5 ligger på 5,2 % (5p:1).  

   Pojkarna har en högre procentuell andel långord än flickorna. Pojkarna har i snitt 10,3 % 

långord medan flickorna har 8,2 %. Den text som har den procentuellt högsta andelen långord 

är skriven av en pojke och den som har den lägsta andelen är skriven av en flicka. De fyra 

texter som har den högsta procentuella andelen långord, är inte de längsta texterna utan de 

som har en textlängd på mellan 86-142 ord. De tre texter som har den lägsta procentuella an-

delen långord, liksom tre, av de fyra texter som har den högsta andelen långord, är skrivna av 

elever med ett annat modersmål. Genomsnittet ligger något högre för texterna skrivna av ele-

verna med annat modersmål, 9,7 %, i jämförelse med 8,2 % för elever med svenska som mo-

dersmål. 

   Det förekommer fler särskrivningar i så 3 än i så 5, och flera elever i så 3 särskriver och 

sammanskriver samma ord. I en berättelse i så 3 (3p:4) finns det fem särskrivningar vilket 

enligt Josephson m.fl. (1990:57) kan tyda på en ”språklig osäkerhet” och att eleven inte skiljer 

på vad som är ett helt ord eller ett morfem i ordet. Elevtexterna i vår undersökning har relativt 

få särskrivningar och det är ingen skillnad i antal särskrivningar mellan de elever som har 

svenska som modersmål eller som andraspråk. 

   I övrigt har vi upptäckt, vilket vi anser vara intressant och positivt, att några elever i de båda 

skolåren uttrycker sig på ett beskrivande sätt. Skribenterna (5p:3 och 3p:4) levandegör 

berättelserna med uttryck som längtade ivrigt, somnade kvickt, hoppade i säng och slet upp 

paketen och hade aldrig sät nåt liknande, gjck ner på knä och insåg att mot formlän. Proble-

met för de flesta skribenter är att hitta de ord som passar berättelsen bäst, menar Josephson 

m.Fl. (1990:44-45). En av eleverna (3p:4) använder ord som specifikt passar sagogenren t.ex. 

stuga, briljant, motjift, skepnad, skenarna och drekten, fastän han har vissa svårigheter med 

stavning. Här blir textens innehåll och funktion viktigare för eleven än den formella delen, 

med t.ex. stavningskonventioner, vilket vi heller inte i elevanalyserna går in på.  

   En elev (3f:1 am) skriver i sin text en björn med sin mamma vilket vi antar betyder en björn-

unge. En skribent som har ett litet ordförråd, som kan betyda att eleven har svenska som and-

raspråk, använder ord med ungefärlig betydelse eller beskriver företeelser med omskriv-
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ningar, anser Josephson m.fl. (1990:54). Den näst längsta texten i så 3 är skriven av en elev 

(3p:5 am), med svenska som andraspråk och uppvisar utvecklingsdrag som enligt Håkansson 

(2003:172) är typiska för elever med svenska som andraspråk, t.ex. oböjda former av ord och 

utan kongruens i fraser. Meningen: fisk tycker synd om honom och ger honom alla yxa en 

Guldig och en silvrig visar att orden i en fras påverkar varandra, vilket eleven ännu inte upp-

märksammat. Eleven följer tydligt folksagans struktur och vågar även använda beskrivande 

ord, vilket vi anser vara en språklig tillgång trots att han inte gör det korrekt, t.ex. en guldig 

yxa, istället för guldyxa. 

 

Interpunktion. Majoriteten av eleverna i de båda skolåren använder versal i början och punkt 

i slutet av meningarna, vilket är bland det första eleven lär sig om det formella skriftspråket. 

Versaler används ibland på ett felaktigt sätt, mitt i meningar eller ersätts i initial position av 

gemener, och enligt Josephson m.fl.(1990:58) kan det bero på okunskap hos yngre elever me-

dan äldre elever ofta slarvar. Vi menar att eleverna borde ha en större kunskap om interpunk-

tionsregler, speciellt i skolår 5. 

 

6.1 Sammanfattande diskussion 
 
Sammanfattningsvis var skillnaderna mellan skolåren inte så stora som kunde ha förväntats. 

Däremot var skillnaderna mellan elevtexterna i skolår 5 större än vad vi räknat med. I skolår 5 

finns både de längsta och kortaste texterna och de största skillnaderna i hur många långord 

eleverna använder. Det ska då tilläggas att underlaget var litet, endast en text per elev vid ett 

tillfälle, och ett lågt antal elevtexter totalt. Flera av eleverna i de båda skolåren använder språ-

ket med glädje och skriver av lust och har även en del skrivkonventioner klara för sig. Ett 

antal elever i såväl skolår 3 som i skolår 5 skriver korta texter i förhållande till den förfogade 

tiden. Mest anmärkningsvärt är att det är fler elever i så 5 som skriver korta texter, eftersom 

de förväntas ha fler skriverfarenheter än eleverna i så 3. Man kan spekulera om vad det beror 

på; om det är ämnet som är ointressant eller om det är själva skrivandet som är problemet. Har 

eleverna för få erfarenheter av att uttrycka sig skriftligt och bearbeta sitt skriftliga språk eller 

handlar det om elevernas bristande skriftspråkliga förmågor? Eleverna använder en enkel 

syntax och har ett litet ordförråd med få långord. Några elever har svårigheter att skriva enligt 

skriftspråkets regler, vilket kan bero på att eleven har svenska som andraspråk eller har andra 
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språksvårigheter och uppvisar klara behov av att få ett fortsatt lärarstöd i sin skrivundervis-

ning.  

   Då vi ser i kursplanen i svenska för mål att uppnå i slutet av skolår 5 är vi tveksamma till 

om några av eleverna i så 5 klarar av att nå dem. Det står bl.a. eleven ska ”kunna tillämpa de 

vanligaste reglerna för skriftspråket…”(Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 

2000:99). En del av de elevtexter vi har analyserat visar brister i interpunktionsregler (5p:4 

am) och i grammatik (5f:1). Det talar för att eleverna inte har tillräckliga kunskaper i skrift-

språket. Det står också i Lpo 94 (1998) att skolan ska sträva efter att varje elev ”genom eget 

skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket 

samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang” (Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 1998:12). Eleverna bör ges många tillfällen att 

skriva för att de ska få erfarenheter att utveckla sitt skriftspråk.  

   Genom att analysera elevtexter på olika nivåer, blir det tydligt att texter har förtjänster och 

brister på varje nivå. Det är inte svårt att finna fel i elevernas texter, men det viktigaste är att 

lyfta fram vad eleverna kan och vågar sig på att skriva, samt stödja det som kan förbättras och 

uppmuntra deras framsteg. Om eleverna ska tillägna sig en språklig säkerhet finns inga gen-

vägar, det handlar om att använda språket. Barn utvecklar sitt språk tillsammans med andra, 

enligt Vygotskys begrepp om den ”närmaste utvecklingszonen” (Allard & Sundblad 

1991:292), genom förebilder och genom att vara språkligt aktiva i för dem meningsfulla situ-

ationer. Att eleven vill, vågar och är aktiv betonas även i Lpo 94 (1998), vilket också naturligt 

leder tankarna till hur elevaktiva metoder och arbetssätt kan se ut. I kursplanen i svenska står 

det att eleverna ska lära sig ”bearbeta sina texter utifrån egna värderingar och andras råd” 

(Grundskolans kursplaner och betygskriterier, 2000:97). Ett sådant tillfälle är när eleverna 

reflekterar över andras och egna skrivalster. Eleverna kan arbeta med varandras styrkor och 

svagheter, t.ex. genom att ställa frågor om texten. De kan ge varandra kritik då det gäller olika 

skrivkonventioner vilket underlättar för läsaren att förstå innehållet.  

 

6.2 Framtida forskning 
 
En intressant fortsättning på uppsatsens undersökning skulle kunna vara att se hur en metod 

för textbearbetning påverkar elevernas skrivande och göra en ny textanalys med samma elever 

efter det att de har arbetat en period med t.ex. processkrivning. Eleverna skulle då handledas i 

att arbeta med sina texter, läsa varandras texter, ställa frågor och diskutera förbättringar. Det 
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metodiska arbetet skulle även kunna ge språksvaga och elever med annat modersmål goda 

möjligheter att utveckla sitt skriftspråk. Det skulle vara intressant att i en longitudinell studie 

följa elevernas utveckling på de olika nivåerna, att t.ex. på ordnivå se om exempelvis långor-

den ökar och hur ord och uttryck anpassas till skrivgenren. Det finns även andra komponenter, 

som inte har blivit berörda i vår undersökning, att analysera på de olika nivåerna. 
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Bilaga 1 

 

 

  



XX den 26 januari 2006     Bilaga 2 

 
Information till föräldrar 
 
Hej!  
Vi behöver hjälp av skrivande elever!  
Får vi använda en text skriven av ditt barn till en undersökning? 
 
Vi som frågar heter XX och XX och studerar till lärare för de tidiga skolåren på Växjö 
universitet.  
Under våren kommer vi att skriva en c-uppsats som handlar om elevers skrivutveck-
ling och vi behöver därför elevtexter som underlag. Genom att se på ett antal texter 
från olika klasser i skolår 3 och 5 vill vi undersöka hur skriftspråket kan komma att 
utvecklas. 
Alla svar och texter behandlas anonymt. Varken kommun, skola eller elevens namn 
kommer att nämnas i uppsatsen. 
 
Så här går det till: 
 Eleverna får skriva en berättelse utifrån en bild. 
 De får besvara frågor på en enkät som handlar om vad de tycker om att 

skriva.  Det sker vid ett senare tillfälle. 
Uppgifterna genomförs i februari. 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 

XX tel.nr XXXX 
XX tel.nr XXXX 

 
                                               Lämna tillbaka lappen till din klasslärare senast 3 feb-
ruari. 
 
 
Jag ger min tillåtelse: 
 
 
 
Ja Nej 
 
 
 
Barnets namn: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Förälders namnteckning--------------------------------------------------------------------------------- 

   



      Bilaga 3 
 
 
Stad xxxxxx 
 
   Hej! 
 
En liten påminnelse 
Vi har tidigare skickat ut denna blankett för att få ert medgivande att använda ert 
barns berättelse i vår uppsats om barns skrivutveckling. 
Vi studerar till lärare för de tidiga skolåren på Växjö universitet.  
Under våren kommer vi att skriva en c-uppsats som handlar om elevers 
skrivutveckling. 
 
Vi intresserar oss för hur elever i skolår 3 och i skolår 5 använder sitt skriftspråk i 
berättande texter och vi behöver därför ett antal elevtexter som underlag. 
 
Så här går det till: 
 Eleverna får skriva en berättelse utifrån en bild. Detta är nu gjort! 
 De kommer vid ett annat tillfälle att få besvara en enkät, med frågor om vad de 

tycker om att skriva. 
 
Uppgiften genomfördes under v. 5 och 6. 
Alla svar och texter behandlas anonymt. Varken kommun, skola eller elevens 
namn kommer att nämnas i uppsatsen. 
 
 
Tack på förhand 
Med vänliga hälsningar 
 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Lämna tillbaka lappen till din klasslärare senast fredagen den 24 februari. 
 
 
Jag ger min tillåtelse: 
 
 
 
Ja Nej                            Barnets namn:--------------------------------------------- 
 
 
 
Förälders namnteckning------------------------------------------------------------------------------ 

   



Långord och särskrivningar skolår 3    Bilaga 4 
 

Elev: 3p: 1 

Långord: 5/6   flickan  björnen  2  björnarna  grottan

 föräldrar 

 

Särskrivning 1: björn spår 

 
 
Elev: 3p: 2 am 

Långord: 12/14    cirkusen 3 underjorden kvällen frågade konstiga

  fotspår hämtade  lyckligaste ficklampa började

  verkade  cirkusdirektören 

 
Elev: 3p: 3 

Långord: 11/11 björnen mörkmården sorters  varelser björnar

  svartalver  lufsade omkring byborna tillbaka

  lädersäckar 

 
 

Elev: 3f: 1 am 

Långord: 7/9 flickan 2  fotspår kollade  tappade  
började springa 2  ramlade 

 

Särskrivningar 2:  fot spåren  jätte rädda 

 
 
Elev 3f: 2 am 

Långord: 3/4     flickan x 2 frågade kollade 

 
 
Elev 3f: 3 

Långord: 10/10  björn-spår promenad tittade barnens björn-ungar

  farligt  somnade överallt  promenerade  hittade 

 

Särskrivningar 2: över allt utan för 

   



Elev 3p: 4 
 

Långord: 15/17  tjänarna 2 prinsessa prinsessan 2 motgift liknade

  oväsendet förskräckta  äventyr formeln försiktigt

  tillbaka  dräkten förstod briljant skepnad

      

Särskrivningar5:   trol paka  björn skepnad mot formeln  
för trola  för bannelsen 

 

Elev 3f: 4 am 
 
Långord: 7/9  hittade 2 grottan 2 minuter  hungriga björnunge

  björnungen saknade 

 
Särskrivningar5:  någon stans björn ungen  björn spår till baks 
 
 
 
Elev 3p: 5 am 
 
Långord: 6/8  guldyxan  människan bredvid 2 skriker

 silvrig (silvrit) 2  lyckliga  

 
Särskrivning:  guld yxa 

 
Elev 3f: 5 
 

Långord: 19/23 flickan  morgon frågade 3 sömnigt  fotspår 

  började 2 hjärtan hittade 2 stönade skrattade

  minuter utanför öppnade kramade tackade

  hjälpen lyckliga mönster släppte 

   



Långord och särskrivningar skolår 5    Bilaga 5 

 

Elev: 5p: 1 

Långord 1/2:  fotspår 2 

 

Elev: 5f: 1  

Långord 6/6:  djupare flickan grottan istället undersöker 

  närmare 

 
 
 
Elev: 5f: 2 am  

Långord 4/4:  flickan  promenad försökte hittade 

 
 
 
Elev: 5p: 2 am 

Långord 11/12: brukade vintrarna antagligen  overall

  tjocktröja sommaren deprimerande 2  flygvärdinna 

  träffade befriade deppiga 

 
 
 
Elev: 5p: 3 

Långord 16/19:  syskonen 3 längtade bestämde klockan hoppade

  julafton somnade morgonen julgranen paketen2

  godsaker  leksaker  hurrade skrattade 

  kvällen trevligt 

 
 
 
Elev: 5p: 4 am 

Långord 4/10: flickan 6 berätta 2 människan skrämde 

 

Särskrivningar 2:  svan flicka  tanke läsare 

   



Elev: 5f: 3 am 
Långord 16/21: fotspår kollade ordentligt fotspåren björnspår

  björnspåren  flickan 4 grottan läskigt framför

  springer björnen 3 människorna  berättade

  föräldrar somnade 

Särskrivning 1:  jätte björn 

 

Elev: 5p: 5 am 

Långord 14/19: farliga barnexpeditionen sjukdom djurspår

  kvällen matsäck björnspår björnen 5 hungriga

  försökte fattigdom därifrån björnskinnet fortaste

   

 
Elev. 5f: 4 

Långord 31/47:  flickan 9 konstiga 2 fotspår 2 knallvita utforskar

  fotspåren närheten grottan mörkret konstiga 

 försökte 2 pojkens ungefär vaknade 2  handlade plötsligt 

 förvandlat läskigt skriket mörkare 2 började 2 hittade

 springa 3 kollade stjärnor ordentligt fortare 2  springande

 hjälpte allting endaste 

 

Särskrivning 1:  nån stans  

 
 
Elev: 5f: 5 am  

Långord 33/53: björnen 8 björnspår 2 riktigt förstoringsglas2

 flickan 9 tittade försiktigt grottan naturligtvis blixten

 kameran hoppade jätterädda sprungit stannade jättetrötta

 utmattade berätta långsamt kallade huvudet berättade2 

 frågade hämtade försöker ungefär minuter 2 älskade

 knackade väntade fortsättning björnens utmattade behöver 

 

Särskrivning 2:  björn spår barn blod  

   



      Bilaga 6 

 

skolår 3 
antal ord i 
hela texten

 nya 
långord 

alla långord 
i texten 

alla långord 
uttryckt i % särskrivningar

antal 
meningar 

snitt ord/ 
mening 

3p:1 75 5 6 8 1 9 9
3p:2   am 103 12 14 14 0 11 9
3p:3  104 11 11 11 0 10 10
3f:1   am 109 7 9 8,2 2 4 27,5
3f:2   am 129 3 4 3,1 0 15 8,1
3f:3 164 10 10 6 2 17 9,3
3p:4 192 15 17 8,8 5 16 11,8
3f:4    am 194 7 9 4,6 4 14 13,5
3p:5   am 221 6 8 3,6 1 21 10,4
3f:5 274 19 23 8,3 0 25 10,9
  1565 95 111 75 15 142 120

  
156,5 i 
snitt   

11,1 långord 
i snitt  

7,4 procent 
snitt         1,4 i snitt

14,2 i 
snitt 

11, 9 i 
snitt 

        

skolår 5 
antal ord i 
hela texten

 nya 
långord 

alla långord 
i texten 

alla långord 
uttryckt i % särskrivningar

antal 
meningar 

snitt ord/ 
mening 

5p:1 38 1 2 5,2 0 2 18,5
5f:1   50 6 6 12 0 3 16
5f:2  am 71 4 4 5,6 0 10 7
5p:2  am 86 11 12 14 0 9 9,5
5p:3  102 16 19 19 0 11 9,1
5p:4 am 109 4 10 9,1 2 12 9
5f:3  am 142 16 21 15 1 14 10,1
5p:5 am 161 14 19 12 0 5 31,4
5f:4    380 31 47 12 1 34 10,5
5f:5  am 574 33 53 9,2 2 77 7,4
  1713 136 193 112 6 177 129

  
171,3 i 
snitt   

19,3 långord 
i snitt 

11,2 procent 
i snitt 

          0,6 i 
snitt 

17,7 i 
snitt 12,8 i snitt
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