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Abstract 
The aim of the study was to investigate how four pupils in sixth grade use language when 

writing narrative texts, examined in relation to the typical structure and linguistic features 

of a narrative text. Another aim was to explore the similarities and differences between 

texts which received an A or B grade and texts with a D or E grade. The pupils’ texts are 

analysed from a systemic-functional perspective on language and on the basis of the typi-

cal structure and language of a narrative text, with the focus on expressions of time, pro-

cesses, descriptions and nominal groups (cf. Johansson & Sandell Ring 2012).  

 The main finding is that the four pupils in their texts master the normal structure of a 

narrative text and that their texts have expressions of time, processes, descriptions and 

nominal groups, but they differ in extent and scope. The greatest differences between the 

narratives in the different grading categories are found in the introductions to the texts, the 

way of marking dialogue in the structure, and how the pupils use processes, circumstances 

and nominal groups to achieve descriptions. 

 The text that received an E grade differs from the other texts that were graded as A, 

B and D, in that the writer has the shortest introduction to the text; the introductions to the 

other texts are relatively long. The E-graded text also differs from the other texts in the 

way it marks dialogue. That pupil uses quotation marks to indicate where dialogues occur, 

whereas the texts with A, B and D grades use a quotation dash to mark speech. All the pu-

pils’ texts contain expressions of time. The texts also include several kinds of processes, 

except for the text that received a B grade, where there were no mental processes. The texts 

graded as A, B and D use expanded nominal groups and also various processes and cir-

cumstances to create descriptions. The text that received an E grade is the one that uses 

most expanded nominal groups for descriptive purposes. 
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1 Inledning 

Samhälle, högre utbildning och arbetsliv ställer idag höga krav på ett väl fungerande 

skriftspråk (Längsjö & Nilsson 2005:12; Bergh Nestlog 2009:8) och nu gällande Läro-

plan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, påtalar att det är 

skolans uppdrag att varje elev, genom att bland annat skriva olika typer av texter, ska få 

utveckla sina färdigheter att kommunicera funktionellt och därigenom skapa tilltro till 

sin egen språkliga förmåga. Skolan ansvarar även för att eleverna utvecklar kunskaper 

som är viktiga för dem både som individer och som samhällsmedlemmar (Skolverket 

2011:13ff).  

Redan i grundskolans mellanår förväntas elever kunna skriva olika typer av texter 

med fungerande innehåll, god struktur och språklig variation. I det centrala innehållet 

för svenskämnet i årskurs 4–6 framhålls också att eleverna ska kunna använda sig av 

olika strategier för att skriva varierande typer av texter och att de ska kunna anpassa sitt 

skrivande till texternas typiska språkliga drag och uppbyggnad (Skolverket 2011:224f). 

En texttyp som elever förväntas kunna behärska och som varje år prövas i de nat-

ionella prov som hålls i svenskämnet i årskurs 6 är berättande, narrativ, text (Skolverket 

2014). Sådana texter följer oftast en välkänd struktur ordnad i olika steg så som en in-

ledning som ger läsaren en introducerande bakgrund, en huvuddel som redogör för ett 

händelseförlopp och en avslutning som summerar och kommenterar händelserna. Ty-

piska språkliga drag är exempelvis beskrivningar av specifika deltagare, händelser och 

uttryck som binder händelserna i tid (se t.ex. Johansson & Sandell Ring 2012:82ff).  

Enligt kunskapskraven ska eleverna i årskurs 6 kunna skriva berättande texter som 

innehåller tillbakablickar, person- och miljöbeskrivningar samt dialoger. De ska också 

kunna beskriva personer, platser och saker samt bygga upp sina berättelser runt en hand-

ling (Skolverket 2011). För betyget E ska eleverna kunna skriva med viss1 säkerhet och 

variation samt kunna göra enkla beskrivningar. För betyget C ska den språkliga variat-

ionen och strukturen vara förhållandevis god och berättelsen innehålla utvecklade be-

skrivningar. För betyget A ska den språkliga variationen och strukturen vara välfunge-

rande och beskrivningarna välutvecklade (2011:225ff).  

Det finns forskning om berättande texter i fjärdeklass (Lorentzen & Smidt 2009), 

om berättande texter i tredjeklass (Lundin 2010), studier av hur elever i tidiga år skriver 

                                                 
1 De ord som används för att signalera kvalitetsskillnad mellan olika betygssteg i kunskapskraven kursiv-
eras. 
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beskrivande informationsrapporter (Kuyumcu 2013) respektive studier om hur elever i 

mellanåren skriver argumenterande texter (Bergh Nestlog 2009). Det finns även forsk-

ning och undersökningar om elevtexter i relation till betyg i grundskolans senare år och 

i gymnasiet (se t.ex. Östlund-Stjärnegårdh 2002; Larsson & Ohlsson 2005; Skolverket 

2012). Däremot saknas det ännu undersökningar om hur elever i årskurs 6 skriver narra-

tiva texter med hänsyn till sådana texters typiska språkliga drag och uppbyggnad. Ef-

tersom nya läroplaner med kunskapskrav och betyg infördes i årskurs 6 först år 2011 

saknas det även forskning om elevers skrivande i relation till betyg i denna årskurs.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka hur fyra elever i årskurs 6 använder språket 

för att skriva berättande texter i relation till en narrativ texts typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Syftet är också att undersöka likheter och skillnader mellan texter som 

har bedömts med betygen A eller B i betyg och texter som har bedömts med betygen D 

eller E. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: 

 
 Hur strukturerar och utformar fyra elever i årskurs 6 narrativa texter i re-

lation till typiska steg och vanligt förekommande språkliga drag i sådana 

texter? 

 Utifrån hur läraren har bedömt texterna, vad åtskiljer de fyra elevernas 

sätt att använda språket när de skriver narrativa texter? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Det här kapitlet inleds med en presentation av vad grundskolans läroplan samt kurs- och 

ämnesplan i svenska säger om förväntningar på elevers skrivförmåga och om berättande 

texter. Därefter följer en kort översikt av forskning om narrativa texter, om skrivande i 

grundskolan och om kvalitet i relation till betyg i elevtexter. I slutet av kapitlet redogör 

jag för teoretiska utgångspunkter, där jag först skriver om systemisk-funktionell ling-

vistik och sist redogör för centrala begrepp.  
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2.1 Ämnesplanen i svenska om skrivkompetens och kvalitetssteg i berät-

tande texter 

Nu gällande Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, 

säger följande om språkets betydelse för dagens samhällsmedborgare: 

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

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

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

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.  

(Skolverket 2011:222) 

Ett välfungerande tal- och skriftspråk behövs alltså inte enbart i skolan utan i hela sam-

hället och under hela livstiden.  

Inom ämnesplanen för svenska i grundskolan är undervisningens syfte i allmänhet 

att eleverna ska få möjligheter att utveckla sitt skrift- och talspråk så att de kan yttra sig 

vid olika tillfällen och för särskilda ändamål. För att eleverna ska kunna göra detta ska 

de genom undervisningen i svenskämnet få möjlighet att utveckla språket för att tänka, 

lära och kommunicera. Enligt Skolverket ska undervisningen i skolan ha som mål att 

stimulera det intresse eleverna har för att skriva och läsa och eleverna ska utveckla sin 

förmåga att skapa och bearbeta olika slags texter (Skolverket 2011:222).  

I det centrala innehållet, för svenskämnet i årskurs 4–6, framhålls att eleverna ska 

få möjlighet att ta till sig strukturen i språket med meningsbyggnad, huvudsats, bisats, 

skiljetecken, stavningsregler samt ordklasser och hur man böjer ord. Eleverna ska även 

veta hur man konstruerar texter med hjälp av sambandsord. När det kommer till berät-

tande texter ska eleverna ta till sig berättande texters budskap, vilka språkliga drag som 

finns, hur uppbyggnaden ser ut med parallellhandling och tillbakablickar, person- och 

miljöbeskrivningar samt dialoger (Skolverket 2011:224f). 

Enligt kunskapskraven i svenska i år 6 (Skolverket 2011) ska elever för betyget E 

skriva texter med begripligt innehåll, fungerande struktur, viss språklig variation och 

följa grundläggande språkregler. De ska även kunna skriva en berättelse med enkel 

handling och enkla beskrivningar av personer, saker och platser. För betyget C ska ele-

verna i år 6 skriva texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerande struktur, 

ha förhållandevis god språklig variation och ha relativt god kunskap om språkliga reg-

ler. Berättelser ska ha utvecklad handling och innehålla enkla beskrivningar av perso-

ner, saker och platser. För att få betyget D krävs det att eleven uppfyller alla kriterier för 

betyget E och övervägande del för betyget C. För betyget A ska innehållet i texten vara 
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tydligt med väl fungerande struktur, god språklig variation och god säkerhet om språk-

liga regler. Elevernas beskrivningar i berättelser ska liksom handlingen vara välutveck-

lade. För betyget B krävs det att eleven uppfyller alla kriterier för betyget C och till 

övervägande del för betyget A (Skolverket 2011:233f). 

2.2 Tidigare forskning 

Det här delkapitlet tar upp forskning om skrivande i grundskolan och särskilt om berät-

tande texter i mellanåren. Delkapitlet berör också forskning om skillnader i kvalitet mel-

lan olika elevtexter i relation till betyg med exempel hämtade från forskning i senare 

åren och gymnasiet. 

 

2.2.1 Skrivundervisning och skrivande i grundskolan 

Bergh Nestlog (2009) undersöker hur elever i årskurs 4–6 förhåller sig till och skriver 

texter med argumenterande inslag. Hon framhåller att det är viktigt att tidigt fånga upp 

elevernas språkliga styrkor eftersom de behöver utnyttja dem i sitt arbete för att skapa 

en förståelse för sig själva och för andra som läser texten. Det är också viktigt att förstå 

hur de här styrkorna ska fördjupas och utvidgas. Ett resultat av Bergh Nestlogs studie är 

att medveten skrivundervisning där läraren vägleder och ger respons och eleverna kon-

kret arbetar textnära med egna och andras texter lönar sig eftersom eleverna därigenom 

får möjligheter att utveckla sina kunskaper om text och skrivande (2009:104ff). Blåsjö, 

Knutsson & Cerratto Pargman (2012), som undersöker hur undervisning enligt så kallad 

genrepedagogik (se t.ex. Johansson & Sandell Ring 2012) påverkar undervisningen i 

klassrummet, menar precis som Bergh Nestlog att det är givande och utvecklande för 

eleverna att skriva och bearbeta fler än en text inom samma genre. De kan då utveckla 

styrkor och arbeta mer med de svagheter som fanns i den första texten som de skrev 

inom genren (Blåsjö, Knutsson & Cerratto Pargman 2012:75). 

Kuyumcu (2013) har studerat hur en elev i årskurs 3 på en skola i Sverige skriver 

beskrivande informationsrapporter, både vad gäller textens struktur och språkliga drag. 

Undersökningen visar att eleven skriver på ett språk som är aktuellt för sammanhanget 

och att eleven även har utvecklat sina kunskaper om ämnet, vilket är positivt. Kuyumcu 

hävdar att det, på grund av att hon endast studerar en elevtext, är svårt att bilda sig en 

uppfattning om den positiva utveckling som skett men detta styrks genom att resultaten 

på de nationella proven 2012 även visade en positiv utveckling (2013:17). 

Lorentzen & Smidt (2009) visar att fjärdeklassare i Norge klarar av att skriva be-

rättelser där handlingen är i kronologisk ordning. De kan också använda sig av person-
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röst genom dialoger (2009:275f). Av de undersökta elevtexterna innehåller ungefär hälf-

ten av berättelserna dialoger.  I undersökningen, berättar de flesta eleverna inledningsvis 

sina texter i tredje person men det förekommer senare i texten ett byte av berättarposit-

ion. Bytet äger oftast rum när berättelsen når sin höjdpunkt (Lorentzen & Smith 2009) 

och det verkar som att skribenten lever sig in så mycket i sin berättelse att hon/han då 

skiftar till jagberättare utan att tänka på det. Lorentzens & Smidts forskning visar även 

att många elevtexter innehåller inslag från andra, kända berättelser och att de är påver-

kade av sagor, rysare, fantasy och liknande genrer. Författarna kan se att berättarrösten i 

de undersökta narrativa elevtexterna oftast har en neutral ton. Men det finns en benä-

genhet till mer idylliserande berättelser hos flickorna, medan berättarrösten i pojkarnas 

berättelser är mer humoristisk med en grövre ton. Flertalet av flickornas narrativa berät-

telser har också ett lyckligt slut medan pojkarnas berättelser kan sluta med att hjälten 

dör.  

Lundin (2010) har genomfört en undersökning där hon studerade hur elever i års-

kurs 3 klarade av att se skillnad mellan instruerande, berättande och beskrivande texter. 

Det visade sig att eleverna i studien klarade av att göra skillnad mellan de olika textty-

perna. Elevernas berättelser innehåller en orientering som beskriver för läsaren vem 

berättelsen handlar om och var och när det utspelar sig. Beskrivningarna innehåller det 

som en beskrivning bör göra (2010:37). Redan i slutet av grundskolans tidiga år vet 

elever med andra ord vad som utmärker exempelvis en berättande text.  

Eriksson & Lundfall (2000) menar att beskrivningar är viktiga för att komma åt 

hur människor känner, tänker och agerar i berättande texter. Vidare menar de att skri-

benters människokännedom ökar genom att gestaltningsförmågan i skrift utvecklas, 

(2000:12ff). 

 

2.2.2 Kvalitetsskillnad, betyg och elevtexter 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) har bland annat analyserat gymnasieelevers texter och ut-

skiljt skillnader i texterna i relation till vad som krävs för godkänt betyg. Studien tar upp 

att det finns flera skillnader mellan underkända och godkända texter. Den största skill-

naden ligger i texternas längd och det visar sig att ordantal och kvalitet hör ihop. Samti-

digt visar det sig att de underkända texterna är kortast i snitt men även de längsta texter-

na hör till kategorin underkända texter. En annan skillnad i texterna är att talspråksfor-

men dom förekommer oftare i de underkända texterna och det beror på att de skriben-

terna inte har uppnått allmän språklig nivå ännu. Vidare finns inga skiljande resultat 
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mellan texternas textbindning i form av referensbindning mer än att de underkända tex-

terna har fler identitetsbindningar vilket kan ge ett enformigt intryck (2002:184ff). Refe-

rensbindning är när skribenten måste ha presenterat flickan i berättelsen för att kunna 

skriva just flickan, annars finns det ingen förståelse i texten. Läsaren måste få en presen-

tation av personen innan skribenten kan kalla henne för flickan (jfr Johansson & Sandell 

Ring 2012:280). 

Larsson & Ohlsson (2005) har undersökt gymnasieelevers skrivande och de kom 

fram till att de elever som skriver längre texter oftast får högre betyg än de elever som 

skriver kortare texter (2005:40).  

2.3 Systemisk-funktionell lingvistik 

Den här studien är textfokuserad och tar avstamp i teorier om systemisk-funktionell 

lingvistik (SFL). SFL utgår från en språkmodell utformad av Halliday på 1970-talet. 

Modellen har sin grund i Vygotskijs (1997) sociokulturella tankar om språk och har sitt 

fokus i språkets funktion och betydelse istället för i språkets form (Halliday 1985). Det 

centrala är att grammatik inte enbart ger uttryck för betydelse utan att grammatik också 

skapar betydelse. Halliday ser på språket som en social sammansättning som finns i 

princip i allt vi människor gör och han anser att språket är konstruerat av oss människor 

utifrån våra behov av att kommunicera (Halliday 1985; Johansson & Sandell Ring 

2012:224). Halliday ser på grammatik som en tillgång för att kommunicera, skapa me-

ning och tänka. SFL är en textnära språkmodell och den används till att studera såväl 

talade som skrivna texter och för att analysera varför texternas författare skriver som de 

gör (Holmberg & Karlsson 2006:11f). 

Den systemisk–funktionella språksynen bygger på tre metafunktioner; den ideat-

ionella, den interpersonella och den textuella metafunktionen. Med metafunktioner me-

nas vilka funktioner språket fyller för människan. Dessa metafunktioner uttrycker språk-

liga innebörder. Den ideationella metafunktionen innebär att språket handlar om två 

aspekter; för det första hur meningen företräder vår erfarenhetsvärld och för det andra 

om hur meningar kombineras på olika vis för att skapa logiska samband (Johansson & 

Sandell Ring 2012:235). Bergh Nestlog (2009) menar att den ideationella metafunktion-

en tar upp textens innehållspotential och även hur skribenten beskriver olika fenomen i 

världen. Funktionen uttrycker erfarenheter och de logiska samband som skribenten 

skapar (2009:17). Inom den ideationella funktionen är de språkliga byggstenarna delta-

gare, processer och omständigheter. De här byggstenarna bygger upp vår erfarenhets-

värld (Johansson & Sandell Ring 2012:235). Ett exempel är:  
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 Deltagare (vad, vem, vilka): Jag och min familj 

 Process (vad pågår?): åkte 

 Omständighet (hur, var, när pågår detta?): till London. 

 

Den interpersonella metafunktionen handlar om att skapa roller och relationer i texten. 

Här visas också känslor och attityder. Funktionen handlar om hur vi använder ord och 

grammatik för att interagera med varandra och för att skapa kontakt och argumentera 

för vår ståndpunkt. Den interpersonella metafunktionen ger språket färg (Johansson & 

Sandell Ring 2012:245). Ett exempel är: ”Vi måste åka sa pappa”. Där ordet måste ut-

trycker hur personerna interagerar, att de måste åka någonstans. Inom den interperso-

nella metafunktionen är de språkliga byggstenarna språkhandlingar och attityder. 

Den textuella metafunktionen organiserar de två andra metafunktionerna och med 

deras hjälp skapas textuell betydelse. Funktionen handlar om hur textens struktur bär 

fram textens budskap både globalt och lokalt samt om hur innebörden i texten samman-

fogas till en helhet (Bergh Nestlog 2009:18; Johansson & Sandell Ring 2012:252). 

Språkliga byggstenar är struktur, lexikon och sammanhangssignaler. Alla tre metafunkt-

ioner samverkar på alla plan och det är omöjligt att separera dem från varandra (Bergh 

Nestlog 2009:18). 

  

2.4 Genrer, texttyper och berättande texter 

 Inom språkvetenskap är det brukligt att karaktärisera texter och dela in dem i grupper 

utifrån deras egenskaper. Två överlappande begrepp som ofta används för att beskriva 

texter av olika slag är genre och texttyp. Hellspong & Ledin (1997) menar att genrer är 

textsorter som är socialt sammanbundna med och knutna till en särskild situation, me-

dan texttyper är så kallade skrivbordsskapelser (1997:24). Både en genre och en texttyp 

utmärks av att de har en särskild struktur och språkliga drag som är utmärkande för just 

det textslaget (Gibbons 2010:162f; Liberg m.fl. 2010:34). Ledin (1996) beskriver skill-

naden mellan genre och texttyp på följande sätt: 

 

En texttyp definieras av språkinterna funktioner i texten […] en text i en viss genre kan inne-

hålla en eller flera texttyper och […] olika genrer kan innehålla samma texttyp.  

(Ledin 1996:9f) 
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Det finns många olika genrer, medan man brukar tala om fyra till fem olika texttyper 

nämligen texter som är beskrivande, berättande, argumenterande, förklarande eller in-

struerande (se t.ex. Ledin 1996:9). I den här studien använder jag begreppet texttyp för 

att beskriva och tala om texter av olika slag.  

Jag undersöker hur elever skriver berättande eller narrativa texter. Syfte med så-

dana texter är att engagera och roa läsaren. I studien använder jag berättande texter och 

narrativa texter som likställda begrepp, medan man i exempelvis genrepedagogik ser 

narrativa texter som en underkategori till berättande texter (se Johansson & Sandell 

Ring 2012:67). En berättande text har, precis som andra texttyper, en särskild struktur 

och speciella språkliga drag. De steg som enligt Johansson & Sandell Ring (2012) finns 

i berättelsens struktur är oftast orientering, komplikation, evaluering, lösning och ibland 

coda. Exempel på språkliga drag i narrativa texter är specifika deltagare, nominalgrup-

per, processer, omständigheter, evaluerande språk, bindeord och dialog (se vidare i 

delkapitel 3.2).  

3 Material och metod 

Det här kapitlet innehåller en presentation av studiens material och de urval som gjordes 

när materialet samlades in. Därefter följer en materialanalys och en presentation av ana-

lysmetoder Kapitlet avslutas med material- och metodkritik. 

 

3.1 Materialbeskrivning 

I den här uppsatsen undersöker jag språk, struktur och kvalitet i berättande texter 

skrivna av fyra elever i årskurs 6. När materialet som ligger till grund för analyserna 

samlades in var två kriterier vägledande. För det första skulle texterna vara från en mel-

lanstadieklass och vara inriktad på en klass i årskurs 6. För det andra skulle texterna 

vara av berättande, narrativt, slag. Klassen där materialet är insamlat består av femton 

elever: sju flickor och åtta pojkar.  

 

3.1.1 Beskrivning av skrivuppgiften 

Texterna som analyserats i den här studien skrevs inom ramen för ordinarie undervis-

ning. Eleverna fick som uppgift att skriva en berättelse med vissa bestämda regler, 

bland annat en bestämd rubrik, och de fick endast sextio minuter att skriva på. Läraren 
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poängterade att det var viktigt att eleverna skrev en berättelse med mycket beskrivning-

ar och även att de skulle tänka på talstreck vid dialoger och blankrad vid nytt stycke. 

Skrivuppgiften som eleverna fick ville läraren genomföra dels inför terminens ut-

vecklingssamtal för att se hur eleverna låg till i sitt skrivande, dels för att eleverna skulle 

få öva inför kommande nationella prov i svenska. Läraren ville därför att skrivtillfället 

skulle vara så likt ett nationellt prov som möjligt.  

Eleverna fick tre rubriker av läraren och de var tvungna att välja en av dessa som 

titel på sina berättelser. De olika rubrikerna var: Resan till London, Sommaren i torpet 

och Smyckena som försvann. Innan eleverna började skriva visade läraren upp ett bild-

spel med olika saker, platser samt huvud- och bipersoner som eleverna kunde ha med i 

sin berättelse, för att de skulle få inspiration till skrivandet, komma igång fortare och 

kunna ge så tydliga beskrivningar som möjligt i sina texter. Under tiden som eleverna 

skrev fick de åter se bildspelet. Läraren valde att lägga upp skrivandet på det här sättet 

för att många av eleverna har svårt att komma igång med sitt skrivande. De förbestämda 

rubrikerna och bildspelet syftade till att inspirera eleverna.  

Alla femton elever i klassen skrev sin berättelse under det tillfälle som erbjöds. 

Fem elever skrev berättelser med rubriken Resan till London, tre flickor och två pojkar. 

Sju elever skrev berättelser med rubriken Sommaren i torpet, fyra flickor och tre pojkar. 

Det var inga flickor som skrev en berättelse med rubriken Smyckena som försvann, utan 

det var enbart tre pojkar som gjorde det. Det var stor variation på texternas längd. Vissa 

skrev långa texter medan andra skrev lite kortare, men hur långa eller korta texterna är 

behöver inte ha någon större betydelse för deras kvalitet (jfr Östlund-Stjärnegårdh 

2002). Två av eleverna i klassen skrev sina berättelser på dator eftersom det underlättar 

deras skrivprocess. 

 

3.1.2 Urval av texter för näranalys 

Jag valde texter för näranalys baserat på tre kriterier. För det första skulle alla berättel-

ser ha samma rubrik. För det andra skulle det vara två berättelser som hade betyget A 

eller B och två som hade betyget D eller E. Jag ville använda mig av texter som fått 

olika betyg för att undersöka om det fanns likheter och skillnader och i sådana fall vilka 

de var. Det tredje och sista kriteriet jag hade var att det skulle vara jämn könsfördelning, 

alltså två flickors och två pojkars berättelser. Det var läraren som betygsatte texterna 

och som utifrån mina kriterier valde ut de aktuella texterna åt mig. De fyra elevtexterna 

presenteras i Bilaga B–E. 



 

 

10 

 

 

3.1.3 Etiska ställningstaganden 

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer när jag har samlat 

in materialet, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (se Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2009). Vid 

materialinsamlingen informerade jag eleverna muntligt om syftet med min studie. Ele-

vernas vårdnadshavare fick skriftlig information och lämnade därefter sitt medgivande 

(se bilaga A). I uppsatsen är de elever vars texter ingår i studien avidentifierade och 

namn och platser fingerade. Den elev vars text fått betyget A kallas i den här studien för 

Anna, B-textens författare kallas för Benjamin, D-textens författare för Daniel och E-

textens för Ellen. 

3.2 Analysmetoder 

I detta delkapitel presenterar jag metoder för analys av de fyra elevtexter som utgör stu-

diens material. Utifrån syftet och forskningsfrågorna är en kvalitativ metod aktuell. 

Kvalitativ forskning är när syftet med undersökningen är att få fram komplexitet, upp-

täcka betydelser i mänskliga erfarenheter, framställa teorier och närstudera något dju-

pare (Lagerholm 2010:30). Det gör jag i min undersökning genom att analysera och 

tolka hur elever skriver. I det här arbetet är analysen gjord utifrån Johansson & Sandell 

Rings (2012) modell för narrativa texters struktur och språkliga drag. En jämförelse av 

texterna har även gjorts utifrån texternas betyg.  

 

3.2.1 Analys av texternas struktur 

Det sociala syftet med en narrativ text är att underhålla läsaren och det allmänna syftet 

är att engagera och lära ut värderingar som finns i samhället (Johansson & Sandell Ring 

2012:82). Strukturen i en narrativ text bygger enligt Gibbons (2010) och Sandell Ring 

(2012) på orientering, komplikation, evaluering, lösning och ibland coda. En narrativ 

text börjar med en orientering där personerna i berättelsen presenteras och läsaren får 

veta var och när något utspelas. Efter det sker ett antal händelser som leder fram till en 

eller flera komplikationer/problem som bidrar till att spänningen i berättelsen byggs 

upp. Till slut kommer en lösning på problemet/problemen (Gibbons 2010:164). I en del 

berättelser finns även ett steg som kallas för coda med, som sammanfattar vad personen 

lärt sig av händelsen (Johansson & Sandell Ring 2012:83). 
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Elever i årskurs 6 förväntas kunna skriva berättande texter med ett begripligt in-

nehåll där strukturen följer de typiska stegen för en narrativ text (Skolverket 2011:233). 

I studiens fyra elevtexter undersöker jag hur skribenterna strukturerar sina narrativa 

texter utifrån stegen orientering, komplikation, evaluering och lösning. För att något ska 

vara orientering krävs det att läsaren får information om karaktärerna i berättelsen och 

om var och när berättelsen utspelas. Berättelsen fortsätter med en rad händelser som 

avbryts av komplikationer. Komplikationerna bidrar till en spänning i berättelsen. I eva-

lueringssteget reflekterar karaktärerna över det som skett. För att övervinna komplikat-

ionen som uppstått ska karaktärerna hitta en lösning på problemet. Komplikationen får 

dock inte en fullständig lösning alla gånger, men det finns alltid ett försök till lösning 

(Johansson & Sandell Ring 2012:82f).  

För att identifiera de olika stegen i elevernas texter närläste jag först de fyra tex-

terna och identifierade och delade in varje text i de olika genresteg som en narrativ text 

innehåller och som jag har presenterat ovan. För varje identifierat steg redogjorde jag 

även för om genresteget innehåller beskrivning av personer, miljöer eller platser samt 

om det rymmer inslag av dialog.  

Genom analysen av vilka strukturella steg som finns representerade i elevernas 

texter, vad de innehåller och i vilken ordning de kommer, ges en bild av elevernas för-

måga att strukturera narrativa texter.  

 

3.2.2 Analys av texternas språkliga drag 

En narrativ text är uppbyggd av språkliga drag som bidrar till att berättelsen blir mer 

levande. De typiska dragen är bland annat beskrivningar av specifika deltagare som kan 

vara både döda ting och levande personer och som beskrivs genom utbyggda nominal-

grupper. Nominalgrupper består av ett huvudord som är det viktigaste ordet och före 

eller efter kommer ord som beskriver själva huvudordet, så kallade attribut, vilket ger 

läsaren mer information (Johansson & Sandell Ring 2012:278). Ett exempel, som är 

hämtat från Ellens berättelse, är: Mina bruna ögon tittade trött tillbaka på mig och mit 

bruna korta hår bara låg liv löst [sic!] över mina axlar. Nominalgrupper i exemplet är 

”mina bruna ögon”, ”mitt bruna korta hår” respektive ”mina axlar”, med huvudorden 

ögon, hår och axlar och attributen Mina bruna, mitt bruna korta respektive mina. Ut-

byggda nominalgrupper ger narrativen liv och hjälper läsaren att skapa mentala bilder 

av deltagarna, av vad som sker eller av hur någon ser ut (Johansson & Sandell Ring 

2012:100).  
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Andra typiska drag i narrativa texter är händelser uttryckta genom olika typer av 

processer och omständigheter. Processer är kärnan i en mening och talar om vad det är 

som händer. För att uttrycka processer använder man sig av olika verb eller verbgrupper 

(Johansson & Sandell Ring 2012:279; se även Hedeboe & Polias 2008:92). Det finns 

både yttre och mentala/inre processer. Yttre processer är verb som exempelvis flög, 

sprang, och åkte, medan mentala/inre processer handlar om vad personer tycker, kän-

ner, tror, tänker och hoppas. Även våra olika sinnen räknas till de mentala/inre proces-

serna.  

De mest centrala processerna i en berättelse är aktionsprocesser som tillsammans 

med omständigheter används för att gestalta personer, platser och saker (Johansson & 

Sandell Ring 2012:100). Ytterligare en processtyp är sägesprocesser som innebär hur 

någon yttrar sig som exempelvis sa, viskade, berättade och skrek. Sägesprocesser kan 

bidra till att läsaren får reda på hur dialog används i texten. Relationella processer hand-

lar i sin tur om hur deltagarna i berättelsen förhåller sig till varandra och de uttrycks 

med verb som blev, hade, var och fanns (Johansson & Sandell Ring (2012:100). Proces-

ser kan bidra till beskrivning i texten genom att verbet talar om vad personen gör och 

själva beskrivningen blir hur personen gör det, till exempel Mina bruna ögon tittade 

trött tillbaka på mig. I den meningen är verbet tittade en aktionsprocess, medan be-

skrivningen trött talar om hur personen tittade. Trött är alltså en omständighet som för-

stärker aktionsprocessen. Omständigheter talar om var, hur, varför eller när processerna 

pågår och med vem (Johansson & Sandell Ring 2012:102). 

Typiska språkliga drag i narrativa texter, utöver nominalgrupper, processer och 

omständigheter, är logiska bindeord (så kallade konnektiver) som främst uttrycker tids-

samband (temporala) så som ”sedan”, ”när”, ”efter”, ”efter en stund”. Exempel på andra 

logiska bindeord som uttrycker tillägg (additiva), motsats (adversativa) eller orsak (kau-

sala) är ”även”, ”och”, ”men” samt ”eller” (Johansson & Sandell Ring 2012:101; se 

även Hellspong & Ledin 1997:88ff). I berättande texter är det dessutom vanligt med 

personliga pronomen i första person (jag, vi) eller i tredje person (hon, han, de), evalue-

rande språk som ger personerna i berättelsen möjlighet att uttrycka sina åsikter om det 

som händer samt dialoger (Johansson & Sandell Ring 2012:82ff; Gibbons 2010:165). 

I elevtexterna i den här studien undersöker jag hur eleverna språkligt utformar 

narrativa texter genom att studera förekomsten av utbyggda nominalgrupper, processer, 

omständigheter och logiska bindeord (särskilt sådana som uttrycker tid). För att analy-

sera hur eleverna använder processer i sina texter har jag markerat varje process och 

kategoriserat vilken typ av process det rör sig om. Jag har även markerat nominalgrup-



 

 

13 

 

per och studerat hur utbyggda de är. Bindeorden analyserades genom att jag markerade 

och kategoriserade ord som explicit uttrycker logiska samband. Tillsammans bidrar de 

tre verktygen till att ge en bild av elevernas förmåga att utforma narrativa texter i enlig-

het med vanligt förekommande språkliga drag i sådana texter. De bidrar också till att ge 

en bild av deras förmåga att skapa språkligt varierade texter med målande person- och 

miljöbeskrivningar.  

 

3.2.3 Jämförelse av texternas kvalitet 

För att analysera vad som åtskiljer de fyra elevernas sätt att använda språket när de skri-

ver narrativa texter i relation till hur läraren har bedömt texterna har jag jämfört texter-

nas struktur och språkliga drag utifrån kunskapskraven för betygen A, C och E. Först 

undersökte jag likheter och skillnader i de texter som fått betyg A–B och sedan i de tex-

ter som fått betyg D–E. 

 

3.3 Material– och metodkritik 

Eftersom studiens material är litet är det svårt att utifrån det dra några generella slutsat-

ser om elevers berättande skrivande i mellanåren. Resultatet säger bara något om just de 

fyra undersökta elevernas skrivande, men kan tillsammans med resultat från tidigare 

forskning visa på intressanta tendenser i hur elever i årskurs 6 skriver narrativa texter 

sett till struktur, språk och kvalitet.  

Jag analyserar de fyra texterna på olika sätt, både genom att studera texternas 

struktur och språk och genom att jämföra dem. Det är en förtjänst eftersom texterna blir 

grundligt studerade, jämfört med om jag enbart skulle ha analyserat texternas struktur. 

Jag hade kunnat välja andra elever och då fått ett helt annat resultat eftersom alla elever 

skriver olika. Jag hade också kunnat välja att enbart analysera pojkars eller flickors tex-

ter. För att få andra typer av berättelser hade jag kunnat välja texter med någon av de 

andra rubrikerna. Då hade betygen på texterna troligtvis blivit annorlunda och eleverna 

hade antagligen använt sig av andra typer av språkliga kombinationer.  

Sammanfattningsvis hade den här studien sett annorlunda ut om någon annan 

hade gjort den eftersom människor uppfattar texter olika, men genom att jag i studien 

redovisar hur jag har analyserat och tolkat materialet och i resultatredovisningen ger 

språkprov från de analyserade texterna får läsaren större möjligheter att granska mate-

rialet utifrån samma perspektiv som jag har gjort. 
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4 Resultat 

I detta kapitel redogör jag för mina analyser av studiens fyra elevtexter. Resultatet pre-

senteras i tre delar. Först presenterar jag analyser av struktur och språk i texter med 

höga betyg. Därefter följer analyser av språk och struktur i texter med lägre betyg. Till 

sist redovisar jag likheter och skillnader i texterna i relation till betyg. 

4.1 Struktur och språk i texter med betygen A och B 

Här presenteras analyser av de två berättande elevtexter som har bedömts med betygen 

A respektive B. 

 

4.1.1 Annas text – analys av struktur och språk 

Anna har skrivit en berättelse om en flicka vid namn Emelie2 som ska åka till London 

med sin mamma för att shoppa och umgås bara de två. Berättelsen är på sju handskrivna 

sidor och består av 591 ord. Hela texten återges i bilaga B.  

 

Annas text är uppbyggd enligt följande struktur: 

1. Orientering  

2. Händelse 1  

3. Händelse 2  

4. Händelse 3  

5. Komplikation  

6. Händelse 4  

7. Komplikation  

8. Lösning 

I orienteringen får läsaren reda på vem/vilka berättelsen handlar om; Emelie och hennes 

mamma och var den utspelar sig; de ska åka från Paris till London. Läsaren får även 

reda på varför de ska åka till London, nämligen för att få en helg tillsammans bara de 

två. Orienteringen utspelar sig vid halv fyra på eftermiddagen och då är det bara en 

halvtimme kvar tills de ska åka till London. Den första händelsen utspelar sig på skol-

gården och på väg till flygplatsen. Händelsen består av platsbeskrivning, dialog och 

färdbeskrivning. I de två efterföljande händelserna använder sig Anna av plats-, färd- 

                                                 
2 I den analyserade elevtexten är inte Anna konsekvent i sin stavning av namnet Emelie, följande två 
former förekommer: Emelie och Emeli. I den följande löpande och analyserande texten använder jag 
genomgående stavningen Emelie, medan namnet i alla exempel och citat återges med den stavning som 
Anna själv har använt i sin text. 
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och personbeskrivningar men inga dialoger. Anna beskriver genom känslobeskrivning, 

och hur Emelie sitter, hur hon känner sig när planet ska lyfta: 

Emelie satt med knäna i ansiktet och händerna runt benen det kändes extra obehagligt denna 

gången. 

Genom den gestaltande beskrivningen, genom processerna satt och kändes och omstän-

digheten denna gången, ser läsaren framför sig vad som sker och hur Emelie känner sig. 

När Emelie direkt därefter får ett meddelande på sin mobil där det står ”welcome to 

heaven” uppstår berättelsens första komplikation. Där beskriver Anna också tydligt hur 

Emelie känner sig i den situationen genom att skriva att Emelie fick en klump i magen 

när hon läste meddelandet på mobilen. Nästkommande händelse består av dialoger mel-

lan Emelie och hennes mamma och även beskrivningar av hur Emelie känner sig och 

vad hon tänker. När Emelie och hennes mamma pratar om var de ska åka efter London, 

säger Emelie lite drygt till sin mamma att hon bara vill åka hem. Hennes mamma undrar 

vad som är hem för Emelie och hon inser att hon inte har något riktigt hem. Därefter 

kommer en komplikation när planet skakar till och hamnar upp och ner: 

Mitt i Emelis tänkande så skakar planet till så att hon tappar balansen. Emeli tittar ut ge-

nom fönstret och ser att den ena vingen lutar neråt och snart så är hela planet upp och ner. 

Emeli kastar en blick på mamma hon ser chockad ut och Emeli får en stor klump i magen. 

Hon känner hur planet börjar snurra, det faller neråt. Emeli börjar skrika och gråta på 

samma gång och allt blir som i slowmotion.. 

Ovan beskriver Anna tydligt med hjälp av processerna hur planet går från att skaka till 

och hamna upp och ner för att sedan börja skaka. Anna beskriver Emelies känslor och 

reaktioner under hela händelsen genom att skriva att Emelie får en stor klump i magen. 

Hon börjar sedan skrika och gråta. I slutet av berättelsen summerar Emelie sitt liv ge-

nom att tänka på hur hon och hennes mamma haft det på följande sätt: 

Emelis liv ser hon som en klar bild framför sig, ett liv med stress och utan kompisar men hon 

har levt med den hon älskar mest av allt och dom ska även dö tillsammans. 

Emelie är glad över att ha fått spendera livet tillsammans med sin mamma trots att hon 

inte haft några vänner. Annas slut på berättelsen kan tolkas som både lyckligt och 

olyckligt. Det kanske var ett bra slut för Emelie och hennes mamma eftersom deras liv 

var så stressigt och de inte hade någon fast punkt i livet. Det olyckliga i berättelsen är 

dock att de dör istället för att Luke, som är pilot, räddar situationen och får kontroll på 

planet så att Emelie och hennes mamma kan ha en oförglömlig weekend i London. Som 
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läsare förväntar man sig ofta att situationen ska räddas i slutet så att berättelsen kan 

sluta lyckligt.  

De språkliga drag som Anna använder i sin text är aktionsprocesser, sägesproces-

ser, relationella processer och mentala processer. Hon använder mest aktionsprocesser 

som exempelvis gasade, skakar och resa som förklarar vad som händer i meningen. 

Antalet aktionsprocesser som Anna använder sig av är 60 och de finns där Anna beskri-

ver att personerna i berättelsen gör någonting eller är med om någonting. Anna använ-

der sig av 8 sägesprocesser i sin text och de vanligaste är frågade, svarade och sa. Sä-

gesprocesserna hjälper läsaren att förstå vem som säger vad i texten och sägesproces-

serna är kopplade till dialogerna i texten. Det underlättar vid dialogerna att veta vem 

som säger vad eftersom texten annars kan kännas rörig. Dialogerna markeras med tal-

streck: 

- Mamma vart ska vi efter London, frågade Emeli. 

I sin berättelse använder Anna bland annat var, är, hade och blir som relationella pro-

cesser:  

Emeli insåg att mamma hade rätt hon hade inget hem. det ända dom gjorde var att resa runt 

överallt. 

De relationella processerna är 24 till antalet och de hjälper läsaren att förstå vad som 

händer i berättelsen och vad personerna gör och befinner sig. Meningen ovan förklarar 

genom de relationella processerna hade och var att Emelie inser i den här stunden att 

mamma har rätt, att hon inte har något hem och att deras liv enbart består av att resa. 

Anna använder sig inte av så många mentala processer i sin berättelse men läsaren kan 

ändå förstå hur Emelie känner genom de utvecklande beskrivningarna av händelserna 

som Anna ger. De mentala processer som Anna använder sig av är 5 till antalet och de 

är tänker och kändes. Där får läsaren inblick i hur Emelie tänker och känner men Eme-

lies tankar och känslor får läsaren även reda på genom olika gestaltande beskrivningar 

genom aktionsprocesser: 

Emelis mamma kastar sig över Emeli och båda ligger ihop kurande på marken. Skrikandes, 

gråtandes båda två. 

Här kan läsaren förstå att Emelie och hennes mamma är panikslagna utan att Anna an-

vänder sig av mentala processer. Det är en gestaltande beskrivning av vad som sker och 

som läsare kan man se händelsen framför sig. Aktionsprocesserna kastar sig och ligger 

bidrar till den gestaltande beskrivningen och ihopkurande på marken förklarar hur Eme-
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lie och hennes mamma ligger med hjälp av en omständighet. I följande mening beskri-

ver Anna hur Emelie ser ut genom relationell process och aktionsprocess: 

Hennes ansikte var ganska gulligt även utan smink, hennes mörka lockade hår låg perfekt 

vid hennes axlar. 

Hennes ansikte och smink är nominalgrupperna, var är relationell process och resten av 

meningen beskriver hur ansiktet var. Hennes mörka lockade hår är en utbyggd 

nominalgrupp där hår är huvudordet och resten beskriver hur håret ser ut. Hennes axlar 

är också en nominalgrupp, låg är aktionsprocess och resten av meningen förklarar hur 

hennes hår låg. Ytterligare en utbyggd nominalgrupp som Anna använder sig av är när 

hon beskriver vilken mascara som Emelie använder sig av: 

…mascara, hennes favorit the volume express smoky eyes mascara. 

Hela den här beskrivningen är en utbyggd nominalgrupp där Anna skriver ut hela nam-

net på mascaran istället för att enbart skriva ordet mascara. 

Annas berättelse har en tydlig struktur och innehåller en narrativ texts olika delar 

förutom evalueringssteg. Hon använder sig av olika processer som bidrar till gestaltande 

beskrivningar och dialoger, utbyggda nominalgrupper och tidsbindeord. I sin berättelse 

använder sig Anna av relativt få bindeord, 15 stycken. Hon använder sig av additiva, 

temporala, adversativa och kausala bindeord. De som hon använder sig av mest är addi-

tiva bindeord (6 stycken) som och, eller samt där. De använder Anna för att binda ihop 

meningar och satser. Hon använder även det temporala bindeordet när (4 tillfällen) och 

det använder hon främst i början av texten när hon beskriver tiden fram till att de ska 

åka till London. Adversativa bindeord som används är trots att och men. Anna använder 

sig av ett kausalt bindeord som är så att och det används när Anna beskriver att Emelie 

tappar balansen på grund av att planet skakar till. Det finns två komplikationer i berät-

telsen och det är enbart den sista komplikationen som har en lösning, vilket också bidrar 

till mer spänning. 

 

4.1.2 Benjamins text – analys av struktur och språk 

Benjamin har skrivit en berättelse om en tonåring vid namn Simon som kommer från 

Helsingfors. Han ska åka till London med sin familj på semester några dagar. Benja-

mins berättelse är på två handskrivna sidor och 391 ord. Hela texten återges i bilaga C. 
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Benjamins text är uppbyggd på följande sätt: 

1. Orientering  

2. Händelse 1  

3. Komplikation  

4. Lösning  

5. Händelse 2  

6. Händelse 3  

7. Evaluering 

I orienteringen får läsaren reda på vem/vilka som är deltagare i berättelsen (Simon, 

mamma, pappa och lillebror Jöns), var den utspelar sig (Helsingfors och London) och 

vad som ska ske (åka till London och bo på hotell). Läsaren får inte reda på när det ska 

ske men kan anta att det ska ske nu eftersom familjen snart ska åka till flygplatsen. I 

orienteringen får läsaren också reda på att Simon är en snäll pojke som är bra på fotboll. 

Här beskrivs alltså hur Simon är som person. Händelse 1 utspelar sig när familjen ska 

åka till flygplatsen och när de är på flygplatsen. På flygplatsen säger mamman att de 

måste hålla ihop så att de inte tappar bort varandra och det kan antas att någon i familjen 

kommer att komma bort från de övriga, men så är inte fallet (exempel på störande ele-

ment, jfr Hammarbäck 1989). Familjen ska lämna in sina väskor och Benjamin beskri-

ver tydligt i vilken ordning de lämnar in sina väskor. De får därefter sina biljetter och 

väntar på att komma ombord på planet. Komplikationen som utspelar sig sedan beskrivs 

på följande sätt: 

När dom hade satt sig på planet och var redo att lyfta sa Jöns som bara var 7 år: 

- Jag vågar inte flyga. 

Här beskriver Benjamin att lillebror Jöns inte är så gammal genom att bygga ut huvud-

ordet Jöns med attributet som bara var 7 år. Lösningen på komplikationen kommer 

snabbt genom att planet börjar röra på sig och Benjamin skriver: 

Jöns var livräd men det gick ju bra. 

Lösningen är i det kortaste laget och innehåller inte så mycket information. I nästa sek-

vens är familjen i London och ska åka till hotellet. Benjamin beskriver hotellets kvalitet 

och sedan beskrivs även London kort men inte utvecklande. Nästa händelse utspelar sig 

när familjen har picknick i Hyde Park, där Benjamin skriver att det luktade gott. Benja-

min skriver även att Simon åkte London Eye ensam och att det var högt men att Simon 

inte var höjdrädd. Sedan är det dags för familjen att åka hem och därefter kommer eva-

lueringen: 
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- Hem ljuva hem, sa mamma. Och alla höl med. Simon var nöjd med resan. 

Under resan hade Simon blivit lite brun av solen men han var fortfarande blond med blåa 

ögon. 

Benjamin avslutar berättelsen genom att skriva att det var skönt att vara hemma och att 

resan var bra. Därefter skriver Benjamin om Simons utseende och läsaren får en bild av 

hur Simon ser ut. Att Simon var blond med blåa ögon hade varit bättre att ha placerat i 

början av berättelsen för att redan då få en bild av hur Simon ser ut.  

Benjamins text består av aktionsprocesser, sägesprocesser och relationella proces-

ser men det finns inga mentala processer med. Den process som används mest är akt-

ionsprocess och där används bland annat verben flyga, gick och åkte. Han använder sig 

av 39 aktionsprocesser och de förekommer där Benjamin beskriver vad familjen i berät-

telsen gör. De relationella processerna är näst vanligast, 19 stycken, och finns där Ben-

jamin beskriver hur någon var eller har varit för familjen. De vanligaste är verben var 

och hade. Benjamin använder många var i sin text och det kan bli enformigt att läsa. De 

sägesprocesser, 9 stycken, som används är bland andra ropade och sa. De används vid 

de dialoger som förekommer i texten och markeras med talstreck: 

- kom nu Simon! Vi ska åka till flygplatsen nu, ropade mamma. 

- Jag kommer! ropade Simon.  

När dom kom fram till flygplatsen sa mamma: 

- Nu måste vi hålla ihop så vi inte tappar bort varandra. 

Benjamin använder inte bara sägesprocesser efter att någon har sagt något utan även 

innan någon säger något. Han berättar vad mamman säger och det bidrar till att berättel-

sen inte känns enformig. Eftersom Benjamin inte använder mentala processer i sin text 

är det svårt att förstå hur Simon känner och vad han tänker. Benjamin beskriver inte 

heller Simons känslor och tankar mer än att han var nöjd med resan och att han inte var 

höjdrädd. Berättelsen innehåller två utbyggda nominalgrupper;  

Simon var en snäll pojke som var bra på fotboll 

Jöns som bara var 7 år 

Den första meningen beskriver hur Simon var genom en relationell process och sedan 

bygger han ut substantivet pojke genom att beskriva hur han är och vad han var bra på. 

Läsaren får här reda på mycket om Simon med hjälp av enbart en mening. I den andra 

meningen beskriver Benjamin Simons lillebror Jöns. Huvudordet Jöns är här utbyggt 
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och läsaren får genom det reda på att Jöns bara var 7 år. I följande mening beskriver 

Benjamin hur Simon ser ut med hjälp av en relationell process: 

han var fortfarande blond med blåa ögon. 

Här beskriver Benjamin Simon genom att förklara att han fortfarande var blond med 

blåa ögon. Läsaren har inte fått reda på att Simon ser ut som han gör tidigare, utan det är 

första gången som Benjamin beskriver Simons utseende.  

Benjamins berättelse innehåller 20 bindeord; 5 additiva, 9 temporala och 6 adver-

sativa. De additiva bindeorden som används i texten är och samt där och de förekom-

mer när han binder ihop satser och meningar och när han beskriver var de fick uppleva 

någonting. De temporala bindeorden som förekommer i texten är när, sen och då, där 

när är den som förekommer mest. De temporala bindeorden förklarar när någonting 

sker. Benjamin använder de adversativa bindningarna men, ändå och även fast.  

Benjamins text har en fungerande struktur och innehåller en narrativ texts olika 

steg. Han använder sig av olika processer som bidrar till beskrivningar och dialoger i 

texten, ett par utbyggda nominalgrupper och olika typer av bindeord. Benjamins dialo-

ger markeras med ett talstreck. 

 

4.1.3 A- och B-texternas likheter och skillnader 

Annas och Benjamins narrativa texter innehåller de steg som, enligt Johansson & San-

dell Ring (2012:82) bör finnas. Annas text innehåller dock inget evalueringssteg, utan 

avslutas istället med en lösning. Den lösningen kan bidra till att läsaren själv får tänka 

ut vad som kan ha hänt med Anna och hennes mamma. Båda texterna har en fungerande 

struktur och en utvecklad orientering, där läsaren får reda på karaktärer och vad de ska 

göra med 57 respektive 49 ord. 

Båda använder sig av olika bindeord, som ska bidra till att texten blir lättare att 

läsa. Anna använder sig av bindeord färre gånger än vad Benjamin gör (15 respektive 

20 gånger), som kan hänga samman med att texterna har olika längd. Båda texterna är 

trots det lika enkla att läsa. 

En skillnad mellan texterna är att Benjamin börjar sin berättelse med ”det var en 

tonåring…”, alltså så som elever lärt sig att sagor börjar. Anna å andra sidan börjar sin 

berättelse med att beskriva direkt att Emelie och hennes mamma ska åka till London. 

Benjamins komplikation och lösning är inte så omfattande medan Annas komplikation-

er leder läsaren med spänning genom berättelsen utan att ge några lösningar på proble-

men som uppstår. Anna använder sig av mentala processer för att beskriva hur Emelie 
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känner och hur hon tänker, medan Benjamin inte använder sig av några mentala proces-

ser alls. Båda texterna innehåller sägesprocesser vid dialoger och processerna i allmän-

het i båda berättelserna bidrar till beskrivningar. Anna använder sig dock lite mer av 

processer vid beskrivningar än vad Benjamin gör. Annas text innehåller också någon 

mer utbyggd nominalgrupp än vad Benjamins text gör, vilket bidrar till att hennes be-

skrivningar blir mer målande.  

Annas text är tydlig och har en struktur som följer en kronologisk ordning. Hon 

använder sig av ett varierat språk och visar en stor säkerhet i språket bortsett från några 

stavfel. Berättelsen innehåller många tydliga och målande beskrivningar, både med 

hjälp av utbyggda nominalgrupper och processer, och handlingen är väl utvecklad. Ben-

jamins berättelse är tydlig och strukturen är fungerande. Han följer de grundläggande 

reglerna för språket på ett fungerande sätt. Berättelsen innehåller en enkel handling och 

relativt utvecklade beskrivningar, genom både utbyggda nominalgrupper och processer.  

4.2 Struktur och språk i texter med betygen D och E 

Här presenteras analyser av de två berättande elevtexter som bedömts med betygen D 

respektive E läraren. 

 

4.2.1 Daniels text – analys av struktur och språk 

Daniels berättelse handlar om en pojke som heter Erik. Han kommer från Malmö och 

ska åka till London med sin mamma och pappa. De kör bil från Frankrike till England 

och i tunneln på väg till England börjar det läcka in vatten. Berättelsen är skriven på två 

datorskrivna sidor och den innehåller 311 ord. Hela texten återges i bilaga E.  

 

Daniels text är uppbyggd på följande sätt:  

 

1. Orientering 

2. Komplikation 

3. Lösning 

4. Komplikation 

5. Lösning 

6. Händelse 

 

7. Komplikation 

8. Lösning 

9. Komplikation 

10. Lösning 

11. Händelser 

12. Evaluerig

Orienteringen i Daniels berättelse ger läsaren information om vem/vilka som är delta-

gare i berättelsen (Erik, mamma och pappa), var berättelsen utspelar sig (Malmö och 
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London) och vad som ska ske (resa till London). Daniel beskriver i orienteringen även 

hur Erik ser ut så att läsaren får en bild av honom: 

Erik är 13 år och blond och har blåa ögon… 

Daniel använder sig här av en målande personbeskrivning där läsaren får förklarat för 

sig att Erik är 13 år, blond och har blåa ögon. Berättelsen innehåller fyra komplikationer 

med tillhörande lösningar. Komplikationerna är korta och lösningarna kommer snabbt. 

De två första komplikationerna är uppmaningar från föräldrarna att det är bråttom och 

att de måste åka snarast. Därefter kommer den första händelsen och då har familjen bör-

jat åka bil i Danmark mot sin resa till London. De kör en fin Mercedes. Daniel beskriver 

här det danska landskapet tydligt:  

Danmark med sin fina slätter och jordbruksmarker 

I den tredje komplikationen blev de stoppade av polisen i Tyskland och lösningen var 

att pappan visade sitt körkort. Den fjärde och sista komplikationen handlar om när tun-

neln mellan Frankrike och England börjar läcka in vatten. De får vänta i Frankrike i en 

vecka innan de får köra i tunneln igen. Daniels lösningar kommer tätt inpå komplikat-

ionen, vilket gör att komplikationerna inte är så utvecklade och de blir inte så omfat-

tande. Efter den sista komplikationen kommer det händelser som utspelar sig när de är i 

London och även när de åker hem därifrån. Daniel beskriver hotellrummet i London 

noggrant med hjälp av en relationell process och den sista meningen använder sig Da-

niel av en utbyggd nominalgrupp för att beskriva sängen:  

…hotell rummet var jättefint med sköna soffor och fina tavlor och en egen säng som var 

skön och fluffig.  

Daniel avslutar sin berättelse genom att skriva att familjen kommit hem till sin lägenhet 

i Malmö igen. Den avslutande meningen i berättelsen är: 

Hem ljuva hem sa Erik glatt!!! 

SLUT! 

Daniels berättelse är grundläggande tydlig och innehåller de steg som en berättande 

text, enligt kunskapskraven, bör göra. Han har fått med alla steg trots att berättelsen inte 

är lång. Hans komplikationer hade kunnat vara mer utvecklade för att berättelsen ska bli 

mer underhållande och spännande. Lösningarna kommer för tätt inpå för att det ska bli 

komplikationer som spelar någon större roll för berättelsen över lag. Den komplikation 

som ställer till det mest för personerna i berättelsen är när det läcker in vatten i tunneln 

som går mellan Frankrike och England. Men Daniel utvecklar inte det mer än att skriva 

att familjen fick vänta i en vecka i Frankrike innan de fick åka igenom tunneln igen.  
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Berättelsen som Daniel har skrivit innehåller de fyra olika processtyperna där de 

flesta är aktionsprocesser. Det finns totalt 20 aktionsprocesser i berättelsen. De som 

används är bland andra verben åkte, åt och väntade. Sägesprocesser som Daniel använ-

der sig av är vid dialoger och då är det sa och skrek som är utmärkande och de är 12 till 

antalet. Dialogerna markeras med ett talstreck: 

- vi måste åka tillbaka till Frankrike och vänta på att tunneln blir lagad sa pappa. 

De relationella processerna är 9 stycken och de som finns i texten är blir och var: 

hotell rummet var jättefint med sköna soffor och fina tavlor och en egen säng som var skön 

och fluffig. Dem skulle vara där i 3 dagar. 

Första dagen var det bara shopping. 

Daniel använder verbet och den relationella processen var för att beskriva hur någonting 

är och som ett hjälpord till själva beskrivningen. I den första meningen använder sig 

Daniel även av en utbyggd nominalgrupp, där säng är huvudordet och som var skön och 

fluffig bygger ut hur sängen var. I berättelsen finns endast en mental process och det är 

när Daniel skriver att Erik tyckte någonting. Följande exempel visar även den en ut-

byggd nominalgrupp: 

Danmark med sin fina slätter och jordbruksmarker  

Danmark är här huvudord och Daniel bygger ut det genom att skriva att Danmark har 

fina slätter och jordbruksmarker. Den utbyggda nominalgruppen bidrar till en attributiv 

beskrivning av Danmark.  

I sin text använder sig Daniel av 18 bindeord, vilka är 10 additiva, 7 temporala 

och 1 adversativ. Texten består mest av additiva bindeord som är och och där. Bindeor-

det och använder Daniel vid 8 tillfällen, vilket kan göra så att texten blir upprepande att 

läsa. Ordet där använder sig Daniel av två gånger och det är när han beskriver vad som 

hände i Tyskland och hur länge de skulle vara i London. De temporala bindeord som 

används i texten är när och sen. Daniel börjar många av sina meningar med ett tempo-

ralt bindeord: 

Sen över nattade dem… 

Sen fortsatte de… 

När dem var… 

När dem kom… 
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Att börja många meningar med ett temporalt bindeord kan uppfattas som enformigt och 

att han kanske inte har kommit så långt i sitt skriftspråk, men det är vanligt med tidsbin-

deord i berättande texter. Det enda adversativa bindeord som finns i texten är men och 

det finns när Erik får reda på att familjen måste åka tillbaka till Frankrike då tunneln 

måste lagas.  

Daniels text har en fungerande struktur och handling. Den innehåller olika proces-

ser som gör berättelsen levande. Dialoger förekommer liksom ett par beskrivningar ge-

nom utbyggda nominalgrupper och också olika typer av bindeord. 

 

4.2.2 Ellens text – analys av struktur och språk 

Ellen har skrivit en berättelse i jag-form som handlar om en flicka vid namn Elena som 

ska åka till London för att träffa sin mormor, som hon aldrig träffat tidigare.  Berättelsen 

är på fyra handskrivna sidor. Ellens berättelse är på 774 ord. Hela texten återges i bilaga 

D. 

 

Ellens text är uppbyggd på följande sätt: 

1. Orientering  

2. Komplikation  

3. Lösning  

4. Händelse 1  

5. Komplikation  

6. Lösning  

7. Händelse 2  

8. Komplikation  

9. Lösning  

10. Händelse 3  

11. Komplikation  

12. Lösning  

13. Händelse 4  

14. Evaluering 

 

Ellens orientering är relativt kort, endast en mening, och börjar med att läsaren får reda 

på vem/vilka deltagaren/deltagarna i berättelsen är (Elena och mormor), var händelserna 

utspelar sig (London) och när de utspelar sig (i sommar). Den första komplikationen 

handlar om att Elena blev arg för att hon skulle åka till sin mormor som hon aldrig har 

träffat. Lösningen kommer snabbt genom att hon åker till London. I lösningen skriver 

Ellen: 

Efter sjumiljarder år så var jag äntligen framme. 

Ovan har Ellen en gestaltande beskrivning av hur personen i berättelsen känner sig när 

hon kommer fram till London. Läsare förstår genast hur Elena känner sig genom att 

Ellen skriver efter sjumiljarder år. Genom beskrivningen kan läsaren anta att Elena satt 

på tåget till London under en lång tid. Därefter följer en händelse där Elena går ut ur 
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tåget. Den andra komplikationen utspelar sig när Elena kommer ut från tåget och undrar 

hur hon ska hitta sin mormor som hon aldrig har sett tidigare. Lösningen kommer ge-

nom att en man står med en skylt med hennes namn på. Händelsen som utspelar sig där-

efter är när Elena åker genom London och kommer fram till sin mormors hus. Ellen 

beskriver det på följande sätt: 

Tydligen så bor min mormor uttanför Hyde Park i ett stort hus. Huset var så inbjudande på 

något sätt allting var så vackert huset var blåt med vita knuter trädgården var det fullt med 

träd blommor och buskar. 

Det är en målande beskrivning där läsaren kan se huset framför sig genom att Ellen an-

vänder sig av den relationella processen var och sedan beskriver nominalgrupperna 

mormor, hus, huset, allting och trädgården genom att bygga ut dessa. Elena träffar sin 

mormor och blir visad rummet som hon ska bo i. Ellen fortsätter därefter beskrivningar-

na: 

För första gången så tittade jag på rumet. Vägarna var ljus blåt och rumet hade ett fönster 

med en vitt gardin. Sängen den var också vit och rummet hade en byro och en spegel. 

Det här är en platsbeskrivning som beskriver hur rummet ser ut. Hon beskriver rummet 

med hjälp av de relationella processerna var och hade och förklarar genom dem hur 

nominalgrupperna väggarna, rummet, fönster, gardin, säng, byrå och spegel ser ut. El-

len beskriver sedan hur Elena ser ut på ett följande sätt: 

Jag gick fram till speglen och kollade på mig. Mina bruna ögon tittade trött tillbaka på mig 

och mit bruna korta hår bara låg liv löst över mina axlar. Och det såg utt som om jag inte 

hade ätit på veckor fast jag åt på tåget. 

Exemplet visar hur Elena ser ut. I texten är mina bruna ögon den utbyggda nominal-

gruppen medan trött beskriver hur ögonen var. Även mitt bruna korta hår är en utbyggd 

nominalgrupp och låg liv löst över mina axlar beskriver hur håret såg ut och betedde 

sig. Ellen ger även David, mannen som hämtade upp Elena vid tåget, en tydlig gestal-

tande beskrivning med hjälp av utbyggda nominalgrupper: 

jag faktiskt kollade på honom på riktigt hans varma bruna ögon hans mörka hår hans 

starka armar 

Ellen har här byggt ut huvudordet ögon genom att skriva hans varma bruna före själva 

huvudordet. Huvudordet hår byggs också det ut med hjälp av attribut; hans mörka, som 

beskriver hur hans hår var. Ordet armar bygger Ellen också ut genom att sätta starka 

framför huvudordet.  



 

 

26 

 

Ellens komplikationer i berättelsen är inte så utvecklade och lösningarna kommer 

snabbt. Slutet av berättelsen är lyckligt men Ellen lämnar ändå slutet öppet för fri tolk-

ning: 

Jag visste att vi hadde hella sommaren på oss och jag kund lära känna min mormor. Den här 

sommaen blev inte så dålig som jag hade tänkt. 

I sin berättelse använder sig Ellen av aktionsprocesser, sägesprocesser, relationella pro-

cesser och mentala processer. Det finns 31 aktionsprocesser som exempelvis åka, sitter 

och gick. De processer som används mest är de relationella (44 stycken) . De som an-

vänds är bland andra blev, hade och var och de finns där Ellen skriver vad Elena gjort 

eller hur situationen var. De relationella processerna används även när Ellen beskriver 

hur huset såg ut: 

Huset var så inbjudande på något sätt allting var så vackert 

Texten innehåller 9 sägesprocesser som exempelvis sa och frågade. Följande mening 

innehåller en sägesprocess med en efterföljande beskrivning, i form av en aktionspro-

cess, av hur Elena ser ut när hon säger det: 

”Visst varför inte” sa jag och log och då visste jag att jag var kär. 

Genom att ha med ”sa jag och log”, blir texten mer levande och det är lättare att se 

framför sig hur Elena ser ut när hon pratar med David. Ellen använder citattecken för att 

markera sina dialoger. 

Ellen använder sig av 23 bindeord i sin text, 5 additiva,12 temporala och 6 adver-

sativa. Det enda additiva ord som Ellen använder sig av är och, som binder ihop satser 

och meningar;  

Mitt namn är Elena bear och i sommar ska jag åka till min mormor Lis som bor i London. 

Här binds satsen ihop med hjälp av det additiva bindeordet och. Ellen använder sig mest 

av temporala bindeord i sin text och de utgör tid. De ord som finns i texten är när, efter, 

då och sen. Det enda adversativa bindeordet som Ellen använder sig av är men och det 

används i början av vissa meningar: 

Men jag hade inget vall… 

Men när jag kom utt… 

Men det var enklare… 

Berättelsen har en fungerande struktur och innehåller de steg som enligt kunskapskra-

ven bör finnas i en narrativ text. Beskrivningarna är målande. Ellens text innehåller 



 

 

27 

 

många målande beskrivningar av personer och platser genom utbyggda nominalgrupper. 

Hon använder sig av sägesprocesser för att markera när någon i berättelsen säger någon-

ting och dialogerna markerar med citattecken. 

 

4.2.3 D- och E-texternas likheter och skillnader 

Både Daniels och Ellens texter har en fungerande handling och strukturer som följer en 

kronologisk ordning och som bör finnas med i en narrativ text, enligt Johansson & San-

dell Ring (2012:82). Texternas längd skiljer sig åt då Davids text är på 311 ord och El-

lens är på 774 ord. Texterna innehåller korta orienteringar på 35 respektive 19 ord, men 

läsaren får ändå den information som behövs för att veta vad berättelsen handlar om. 

Berättelserna börjar dock på olika sätt; Ellen berättar vad som ska hända, att Elena ska 

åka till sin mormor i London, medan Daniel börjar sin berättelse med ”det var en 

pojke…”. Ellens text är berättad i jag-form, vilket bidrar till att det känns mer verkligt 

och läsaren kan tro att Ellen upplevt detta själv. Både texterna innehåller lika många 

komplikationer, 4 stycken. I Ellens text kommer lösningen snabbt inpå, likadant är det i 

Davids text. Ingen av eleverna utvecklar sina komplikationer så att de bidrar till mer 

spänning i texterna. Evalueringen i texterna skiljer sig åt. Daniels berättelse slutar med 

att familjen kommer hem och Erik säger: ”Hem ljuva hem”. Ellens berättelse å andra 

sidan slutar med ett öppet slut där läsaren själv kan tänka vidare på vad som kan hända i 

resten av berättelsen. 

En stor skillnad i texterna är beskrivningarna. Daniels text innehåller ett par be-

skrivningar genom utbyggda nominalgrupper och även genom olika processer. Ellen 

använder sig enbart av utbyggda nominalgrupper när hon beskriver personer, platser och 

miljöer i berättelsen. I båda texterna används sägesprocesser för att tydliggöra dialoger 

och det finns ungefär lika många bindeord i texterna (18 respektive 23). Det som skiljer 

texterna åt vid bindeorden är att Daniel mest använder additiva medan Ellen använder 

temporala.  

Ellen varierar sitt språk i texten. Stavningen och övriga skrivregler är hon inte sä-

ker på i alla lägen, men det kan finnas många anledningar till det.  

Daniels text är lätt att förstå och strukturen fungerar eftersom handlingen utspelar 

sig i kronologisk ordning. Han är säker på stavning men glömmer stor bokstav och skil-

jetecken vid dialoger.  
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5 Diskussion 

Syftet med den här studien är att analysera elevtexter utifrån struktur och språk samt att 

göra en jämförelse mellan elevtexterna utifrån betyg. Resultatet diskuteras i tre olika 

underrubriker. 

5.1 Typiska steg och språkliga drag i narrativa texter 

Enligt forskning (Östlund-Stjärnegårdh 2002; Larsson & Ohlsson 2005) hör textlängd 

och kvalitet ihop, alltså texter som är längre bedöms ofta med högre betyg men det visar 

sig också att vissa av eleverna som skrev längst texter, också har det lägsta betyget. I 

den här studien varierar texternas längd; Annas text innehåller 591 ord, Benjamins text 

391 ord, Daniels text 311 ord och Ellens text 774 ord. Det visar sig även här att den 

elevtext som är längst inte håller samma kvalitet som de övriga texterna, då Ellens text 

är den längsta och den texten fick betyg E av läraren. Ellens text skiljer sig från de öv-

riga redan i orienteringen, eftersom hennes orientering är betydligt kortare än de övriga. 

Hennes beskrivningar skiljer sig också från de övriga texternas beskrivningar eftersom 

hennes innehåller några gestaltande beskrivningar men i övrigt innehåller berättelsen 

inte många beskrivningar.  

Studien visar att alla elever, utom Anna, strukturerar texterna i relation till en nar-

rativ texts typiska steg orientering, komplikation, evalueringssteg och lösning (jfr Jo-

hansson & Sandell Ring 2012). Annas text saknar evalueringssteget. Det överensstäm-

mer med Lorentzens & Smidts (2009) forskning där resultatet var att eleverna klarade 

av att skriva berättelser med kronologisk ordning.  

Annas och Benjamins text innehåller utvecklade orienteringar (57 respektive 49 

ord) medan Daniels och Ellens orienteringar är relativt korta (35 respektive 19 ord). 

Enligt Lundin (2010) klarar elever i årskurs 3 av att skriva berättelser innehållande ori-

entering som beskriver vem det handlar om samt var och när det utspelar sig. Min 

undersökning visar att även de här fyra eleverna i årskurs 6 klarar det, även om antalet 

ord skiljer åt.  

Alla elevtexter innehåller komplikationer. Antalet komplikationer skiljer sig åt då 

Annas och Benjamins texter innehåller en respektive två komplikationer och Daniels 

och Ellens innehåller fyra komplikationer var. Skillnaderna mellan komplikationerna är 

att Annas är mer omfattande än vad de andra skribenternas komplikationer är. Annas 

berättelse är inte som vanliga berättelser som flickor, enligt tidigare forskning, skriver 

eftersom hennes berättelse inte har något lyckligt slut, vilket flickors berättelser vanligt-
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vis har (se Lorentzen & Smith 2009). Berättelsen urskiljer sig även från de andra gäl-

lande de typiska stegen i en narrativ text. I de andra elevtexterna finns ett evaluerings-

steg i slutet medan Anna har en lösning i slutet, vilket bidrar till ett öppet slut. Annas 

sätt att skriva och strukturera texten på tyder på ett utvecklat språk eftersom hennes be-

rättelse innehåller fler omfattande komplikationer, inte har något lyckligt slut och slutet 

lämnas öppet genom en lösning. Alla elevtexter innehåller lösningar som varierar i ut-

veckling.  

Det här arbetet visar att alla elever använder sig av de språkliga drag som är van-

ligt förekommande i narrativa texter. Alla språkliga drag  finns i de fyra texterna föru-

tom i Benjamins text där mentala processer inte förekommer alls. Alla texter innehåller 

aktionsprocesser, relationella processer, bindeord och till viss del beskrivningar och 

utbyggda nominalfraser. Det som skiljer texterna åt är de mentala processerna som 

främst förekommer i de två flickornas texter och till viss del i Daniels text. Eleverna 

använder sig av utbyggda nominalgrupper vid ett antal tillfällen. Ellen är den som an-

vänder sig av det mest. De andra använder även olika processer och omständigheter för 

att beskriva vad som händer samt hur personer och miljöer ser ut, vilket bidrar till en 

gestaltande beskrivning. Ellen har utbyggda nominalgrupper på en del ställen men i 

övrigt finns det inte många beskrivningar i hennes text. 

5.2 Vad som skiljer texterna åt utifrån lärarens bedömning 

Utifrån hur läraren betygsatt elevtexterna och utifrån kursplanen för svenskämnet 

stämmer analyserna överens med det aktuella betyget. Alla elever använder sig av de 

steg och språkliga drag som en narrativ text förväntas innehålla. Annas text innehåller 

utvecklad handling och utvecklade beskrivningar. Hennes text har korrekta dialoger och 

tydlig struktur. Benjamins text innehåller relativt utvecklade beskrivningar och har en 

tydlig men enkel handling. Benjamin är strukturerad i sin text och använder sig korrekt 

av talstreck vid dialoger, som läraren sa att de skulle göra vid skrivandet. Daniels text 

innehåller utvecklade beskrivningar på vissa ställen, han har en enkel och tydlig hand-

ling och använder sig av talstreck vid dialoger. Ellens text innehåller många beskriv-

ningar genom utbyggda nominalgrupper och det finns en tydlig handling i berättelsen. 

Det som Ellens text saknar är talstreck vid dialoger, där hon istället använder sig av 

citattecken. Innan eleverna började skriva poängterade läraren att de skulle tänka på 

talstreck vid dialoger, vilket finns med i de andra texterna men inte i Ellens.  



 

 

30 

 

5.3 Sammanfattande reflektioner 

Genom att studera de fyra elevtexterna går det att konstatera att de fyra eleverna kan 

skriva en berättande text utifrån struktur och språk. Alla texter innehåller de steg som 

bör finnas i en sådan text, även om Annas text skiljer sig åt genom att inte innehålla 

något evalueringssteg. Slutsatser som kan dras är att de fyra elevtexterna innehåller det 

som en narrativ text bör göra för att nå kunskapskraven för årskurs 6 (se Skolverket 

2011:233f). Annas, Benjamins och Daniels texter har en längre orientering än vad El-

lens text har. Det bidrar till att läsaren inte får så mycket information om karaktären i 

Ellens text. Alla texter innehåller beskrivningar genom utbyggda nominalgrupper och 

processer, där främst Ellen använder sig av utbyggda nominalgrupper. Texterna har en 

handling som går att följa. Dialoger skiljer texterna åt då Ellen använder citattecken för 

att marker dialoger medan de andra använder talstreck. För att eleverna ska utvecklas 

som skribenter bör de fortsätta att skriva berättande berättelser och utveckla sina be-

skrivningar ännu mer genom både utbyggda nominalgrupper, processer och omständig-

heter. 

 

5.4 Vidare forskning 

Kuyumcu (2013) framhäver i sin forskning att eleverna skriver informationsrapporter på 

ett strukturerat sätt och att elevernas kunskaper även har utvecklats, vilket också visade 

sig i de nationella proven för årskurs 3. För att få reda på om eleverna i min studie har 

utvecklat sina kunskaper om berättande texter ytterligare, hade det varit intressant att 

undersöka hur de skrev sina berättande texter i de nationella proven. 

Det vore också intressant att vidareutveckla det här arbetet genom att låta eleverna 

i den aktuella klassen skriva ytterligare en text efter att ha fått kommentarer på sin första 

text. Enligt Bergh Nestlog (2009) och Blåsjö, Knutsson & Cerratto Pargman (2012) är 

det givande att låta eleverna skriva ytterligare en text för att utvecklas som skribenter 

och ta vara på sina styrkor och arbeta vidare med de svagheter som texten hade. Elever-

na skapar då också förståelse för sig själva i arbetet de gör. 
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Bilaga A Medgivandeblankett  

 

  

 
 
2014-11-25 

 

  

Till vårdnadshavare för elever i klass XX på skola X 

 

Språkbruk i mellanstadieelevers berättande texter 

 
Jag heter Pernilla Ljung och läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4–6 vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har gjort min VFU, Verksamhetsförlagda utbildning, i klass XX 
under två perioder. Nu ska jag skriva en uppsats om hur mellanstadieelever använder språket i 
berättande skrivande. I min uppsats skulle jag vilja använda mig av just ert barns berättande 
texter om Resan till London. Jag behöver därför ert medgivande.  
 
Jag följer forskningsetiska principer och i uppsatsen kommer jag att anonymisera och avidenti-
fiera ert barns texter. Texterna kommer att citeras i delar eller i helhet.   
 
Får jag använda ert barns berättelse i min uppsats? Fyll i nedanstående blankett och låt ert barn 
åter ta med den till skolan och lämna den till X senast 26/11 2014. 
 
Tack på förhand! 
 
Pernilla Ljung 
Lärarstudent  
e-post: pljmv08@student.lnu.se 
 
Handledare: Annelie Johansson, Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet 
e-post: Annelie.e.Johanson@lnu.se  
telefon: 0470–70 84 33 

 
 
 
Medgivande  
 
Jag/Vi medger att vårt barns texter får användas för forskning.  
 
 
Elevens namn: _________________________________________________________ 

Vårdnadshavare 1:______________________________ Ort och datum: ___________ 

Vårdnadshavare 2: ______________________________ Ort och datum: __________ 



 

 

II 

 

Bilaga B Annas berättande text 

Resan till London 

Emelie och hennes familj eller rättare sagt Emelie och hennes mamma ska resa från 
Paris till London och denna gången är det inte för att mamma ska jobba utan Emelie och 
hennes mamma ska på en girl-weekend med massa shopping och mys. Emelie är så för-
väntansfull när klockan är halv fyra på eftermiddagen, bara en halvtimme kvar. 
 
Mamma står utanför skolan när Emelie kommer springandes med väskan som fladdrar 
överallt på ryggen. 
- Är du redo? Sa mamma med ett leende. Emelie kunde inte bli mer redo än var hon var 
nu. London here we come. 
 
Den röda ferrarin gasade genom Paris. Emieli kände vinden i hennes hår och musiken 
dunkade in i hennes öron. 
 
Chaffören gasade in på flygplatsen där vårt eller mammas flygplan stod parkerat. 
Mammas klackar dunkade mot trappan upp till flygplanet. När vi steg in i planet stod 
Luke och väntade på oss. Han hade alltid kört oss vart vi än skulle så självklart skulle 
han köra oss till London också. Stolarna var täcka med vitt skinn.  
 
Mamma slumrade till direkt innan vi ens hade lyft. Emeli gick in på toan, sminket hade 
försvunnit under dagen, hon var tvungen att lägga på lite mer mascara, hennes favorit 
the volume express smoky eyes mascara. Hennes ansikte var ganska gulligt även utan 
smink, hennes mörka lockade hår låg perfekt vid hennes axlar. Luke avbröt henne när 
han ropade ut i högtalaren att det var dags för start. Emeli satte sig på sin plats och 
blundade hon tyckte hon att det var obehagligt trots att hon hade flugit säkert tusen 
gånger.  
 
Dom var uppe i luften och Anna kom in med matvagnen. Emelie satt med knäna i ansik-
tet och händerna runt benen det kändes extra obehagligt denna gången. Hon tittade ut 
genom fönstret det var bara vitt överallt. Pling pling. Emelies mobil surrade till. Okänd 
stod det på skärmen hon klickade upp sms:et ”welcome to heaven”. Emelie fick en 
klump i magen, vadå heaven, ja London kanske är som himlen men ändå från en okänd. 
- Oj, jag slumrade till lite, finns det mat? frågade mamma samtidigt som hon gäspade.  
- Anna har ställt vagnen där, svarade Emeli. Emeli var inte lika glad längre, hon för-
sökte glömma sms:et men det gick inte hon försökte övertala sig själv att det var nåt 
skoj eller typ nåt random pucko. 
Emelie reste på sig för att hämta godis hon sträckte på sig. 
- Mamma vart ska vi efter London, frågade Emeli. 
- Hamburg, där är det någon tidnings sak, svarade mamma. 
- Ohh jag vill bara åka hem, sa Emeli lite drygt. 
- Men var är hemma för dig då? svarade mamma med blicken i en tidning. Emeli insåg 
att mamma hade rätt hon hade inget hem. det ända dom gjorde var att resa runt överallt. 
Mitt i Emelis tänkande så skakar planet till så att hon tappar balansen. Emeli tittar ut 
genom fönstret och ser att den ena vingen lutar neråt och snart så är hela planet upp och 
ner. Emeli kastar en blick på mamma hon ser chockad ut och Emeli får en stor klump i 
magen. Hon känner hur planet börjar snurra, det faller neråt. Emeli börjar skrika och 
gråta på samma gång och allt blir som i slowmotion. Emelis mamma kastar sig över 
Emeli och båda ligger ihop kurande på marken. Skrikandes, gråtandes båda två. Emelis 
liv ser hon som en klar bild framför sig, ett liv med stress och utan kompisar men hon 
har levt med den hon älskar mest av allt och dom ska även dö tillsammans.  
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Bilaga C Benjamins berättande text 

Resan till London 

 
Det var en tonåring som hette Simon som skulle resa till London. Simon var en snäll 
pojke som var bra på fotboll. Han bodde i Helsingfors i Finland med sin pappa, mamma 
och lillebror. Dom skulle flyga från Helsingfors till London och bo på hotel där i två 
dagar. 
- kom nu Simon! Vi ska åka till flygplatsen nu, ropade mamma. 
- Jag kommer! ropade Simon. 
När dom kom fram till flygplatsen sa mamma: 
- Nu måste vi hålla ihop så vi inte tappar bort varandra. 
 
Dom gick och lämmnade in sina väskor Simon först sedan lillebror: Jöns sedan pappa 
och sist mamma. Dom fick sina biljetter och gick å väntade på att få gå ombord på pla-
net. 
När dom hade satt sig på planet och var redo att lyfta sa Jöns som bara var 7 år: 
- Jag vågar inte flyga. 
- Det är lungt vi är ju här, sa mamma. 
- Men jag vill ändå inte, sa Jöns. 
 
Precis då började planet röra på sig. Jöns var livräd men det gick ju bra. 
När dom hade landat tog dom sina väskor och tog en taxi till hotelet. Hotelet var ganska 
lyxigt, 4 stjärnor, och bra mat och service. Nästa dag åkte dom över Tower bridge och 
gick in en heldag på The tower of London. Där fick dom se vakter och blommer dom 
köpte godis och kollade på kronjuvelerna och mycket annat.  
 
När dom kom hem till hotelet igen var dom väldigt trötta så dom gick och la sig och sov 
även fast klockan bara var åtta. 
 
Nästa dag åkte dom på picknick i hyde park det luktade gott och var mysigt sen gick 
dom till Buckingham Palace och kollade och sen shoppade och Simon köpte en t-tröja. 
Sen åkte Simon london eye ensam och tog en massa bilder det var högt men Simon var 
inte höjdrädd. Simon såg big ben precis när den slog fem. 
- Okej nu åker vi hem, sa mamma när Simon kom ner. 
- Okej, sa Simon. 
 
Dagen efter var det dags att åka hem. De tog taxi till flyget och flög hem till flygplatsen 
där dom tog sin bil hem igen. 
- Hem ljuva hem, sa mamma. Och alla höl med. 
Simon var nöjd med resan. 
Under resan hade Simon blivit lite brun av solen men han var fortfarande blond med 
blåa ögon.  
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Bilaga D Daniels berättande text 

Resan till London  

På sommarlovet 

Det var en pojke som hette Erik. Erik är 13 år och blond och har blåa ögon ensam barn 

bor i Malmö i en lägenhet mamma: Britta pappa: Henrik. hans familj skulle åka till 

London. 

- skynda dej det är bråttom sa mamma! 

- jag kommer sa Erik! 

- okej sa mamma. 

- Vi måste åka sa pappa! 

- Jag är klar sa Erik. 

- nu åker vi till London sa pappa. 

 

Och så bar de iväg i sin fina Merca in i Danmark med sin fina slätter och jordbruksmar-

ker. Sen över nattade dem på ett hotell kallat Hede hotellet. Sen fortsatte de in i Tysk-

land där dem blev stoppade av polisen. Henrik Eriks pappa visade körkortet och sen fick 

dem köra vidare. 

 

När dem var i tunneln från Frankrike till England sa dem på radion att det hade börjat 

läcka in vatten i tunneln evakuera tunneln snarast! 

- vad ska vi göra skrek Erik!!! 

- vi måste ta det lugnt sa mamma 

- vi måste åka tillbaka till Frankrike och vänta på att tunneln blir lagad sa pappa. 

- men sa Erik förtvivlat! 

 

Dem väntade i en hel vecka tills man fick köra i tunneln igen. Erik orkade knappt vänta. 

 

När dem kom till sitt hotell i London tyckte Erik att hotell rummet var jättefint med 

sköna soffor och fina tavlor och en egen säng som var skön och fluffig. Dem skulle vara 

där i 3 dagar.  

 

Första dagen var det bara shopping Erik köpte en ny Xbox kontroll i guld. 

 

Andra dagen var dem och åkte London Eye och gick på Towern.  

Tredje dagen slappade dem och åt på en lyxig restaurang Erik åt biffar. 



 

 

V 

 

 

Hem resan åkte dem igenom Euro tunneln under Engelska kanalen in i Frankrike sen 

igen om Tyskland och Danmark. 

 

Sen var dem hemma i sin lägenhet i Malmö. 

Hem ljuva hem sa Erik glatt!!! 

SLUT 

Av Daniel i XX 

  



 

 

VI 

 

Bilaga E Ellens berättande text 

Resan till London 

 
Mitt namn är Elena bear och i sommar ska jag åka till min mormor Lis som bor i Lon-

don. Först när mamma sa det så blev jag skit arg. Jag har ju alldrig träffat kvinnan. Men 

jag hade inget vall så nu sitter jag här i tåget till London och till min mormor. Efter sju-

miljarder år så var jag äntligen framme. När jag hade tagit allt jag hade med mig så gick 

jag utt i tåget fasten jag helldre hade stanat. Men när jag kom utt så var det smekat med 

folk och jag tänkte hur i hella ska jag hitta henne. Men det var enklare än jag hade trod 

för det var inte mormor som väntade på mig det var någon kille med mitt namn på en 

skylt. Jag viste ju att min mormor hade mycket pengar så jag blev inte förvånad. När 

han väl började köra så tittade jag utt jag hade inte väntat mig att det skulle vara så här 

vackert. Vi körde genom hella centrala London jag såg temsen big ben och London aye. 

Tydligen så bor min mormor uttanför Hyde Park i ett stort hus. Huset var så inbjudande 

på något sätt allting var så vackert huset var blåt med vita knuter trädgården var det fullt 

med träd blommor och buskar. Killen med skylten sa ”visst är det fint.” den var hans 

näst första ord hans första var ”kom”. ”Ja. Ja det är det.” sa jag. Plötsligt öppnades dö-

ren och en gammal tan gick utt. ”Å du är så lik din mamma du har fåt dit är av din 

pappa men annars så… å gud vad jag babblar kom in”. Jag följde med min mormor ge-

nom dören och då kom jag på att jag hade glömmt min väska. ”Du mormor jag 

glömmde min väska i bilen jag ska bara hämta den.” ”Å nej det gör David ska du se.” så 

skylt killen hette David. ”Okej” sa jag. Lis eller mormor eller vad man nu ska kallas 

henne visade var mit rum var. ”Så det här är dit rum Elena hoppas att du gillar det det 

var din mammas rum.” 

”Tack.” ”jag lämnar dig ensam en stund du måste vara hungrig jag börjar med mida-

gen.” Inan jag äns han svara så var hon ute hur rumet. För första gången så tittade jag på 

rumet. Vägarna var ljus blåt och rumet hade ett fönster med en vitt gardin. Sängen den 

var också vit och rummet hade en byro och en spegel. Jag gick fram till speglen och 

kollade på mig. Mina bruna ögon tittade trött tillbaka på mig och mit bruna korta hår 

bara låg liv löst över mina axlar. Och det såg utt som om jag inte hade ätit på veckor 

fast jag åt på tåget. Sen alltid så trode alla att jag hade någon ätstörning. Fast det är inte 

sant. Mitt vita line hade en liten fläck på sig fint. Jag vände mig bort från speglen och 

tittade bort mot dörren. Och ljust då öppnades dören.  

”Å förlåt skrämmde jag dig?” 



 

 

VII 

 

Jag brukar aldrig bli skrämd. Fast jag han inte svara inan han började prata igen. ”Jag 

skulle bara lämna dina saker här”  

”Det är lugnt du kan bara läga dom på sängen.” Det var just i det ögonblicket då jag 

faktiskt kollade på honom på riktigt hans varma bruna ögon hans mörka hår hans starka 

armar det var i det ögon blicket jag såg hur snygg han igentligen var. Utan att tänka frå-

gade jag ”Hur gammal är du?” Fan Elena. ”Haha jag är 19. Och får jag låv att fråga 

samma?” 

”Jag är 17.” 

Jag han inte säga något mer inan han nästan var utan för dören. ”Trevligt att träffas 

Elena.” sa han och log. Sen efter det var han borta.  

Dagen efter skulle jag gå utt och köpa litte saker till midagen hade mormor sakt. Jag 

hade precis fixat mig och så gick jag ut och precis när jag skulle sväng höger mot affä-

ren så gick jag in i någon allt jag han se va hans ögon. Davids. ”Å Gud förlåt är du 

okej?” sa han men som tidigare han jag inte svara. ”Nej men hej Elena vad gör du här?” 

Jag hade hunit resa mig upp. Och sa ”Jag ska handla.” sa jag och visade lappen med 

saker. ”Ska jag hjälpa dig jag vet vad allt ligger?” 

”Asså jag har ju gjort detta innan.” 

”Visst varför inte” sa jag och log och då visste jag att jag var kär. Jag visste att vi hadde 

hella sommaren på oss och jag kund lära känna min mormor. Den här sommaen blev 

inte så dålig som jag hade tänkt. 

 


