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SAMMANFATTNING 

Tidigare forskning har visat att elever i de lägre årskur-

serna som arbetar med att skriva sig till läsning, kan 

skriva längre texter eftersom det är fysiskt lättare för 

dem att skriva på datorn än för hand. Dock har vi inte 

funnit några belägg för hur elever organiserar och plane-

rar sina texter vid skrivandet av berättande texter på 

datorn. Syftet med denna studie blev därför att under-

söka vilka möjligheter elever i årskurs ett ges för att 

producera och organisera berättande texter, i en klass 

som arbetar med datorn som verktyg och en som inte 

gör det. Undersökningen utgick från två lärares beskriv-

ningar av undervisningen och elevtexter. I studien ut-

gick vi från ett sociokulturellt perspektiv eftersom vi 

tror att språk och skriftspråk konstrueras i en social kon-

text. Genom samtal kring texter, användningen av olika 

verktyg och stöd av en mer kompetent kamrat finner vi 

att elever kan utveckla sitt skrivande. Genom intervjuer 

har lärare fått beskriva sin undervisning. Denna under-

visning jämfördes sedan med elevtexterna. Elevtexterna 

från de olika klasserna jämfördes också med varandra. I 

resultatet framkom det att båda undervisningssamman-

hangen möjliggör elevers skrivande, planerande och 

organiserande av berättande texter, fast undervisnings-

sammanhangen ser olika ut. Klassen som arbetade med 

datorn skrev längre texter med ett bättre ordförråd än 

den andra klassen. Dock skrev den andra klassen med en 

mer sammanhängande röd tråd i sina berättande texter. I 

studien framkom även likheter mellan undervisningens 

stödstrukturer och hur eleverna organiserade sina texter.   

ABSTRACT 

Previous research has shown that young children, who 

work with writing to reading, write longer texts because it 

is physically easier for them to write on the computer than 

by hand. However, we have not found any evidence of 

how pupils organize their texts when they write narrative 

texts. The aim of this study was to explore which possi-

bilities the pupil gives to produce and organize the narra-

tive texts, in the lower grades. One class worked with the 

computer as a tool and one did not. The survey was based 

on two teachers' descriptions of teaching and student 

texts. In this study, we assumed a sociocultural perspec-

tive because we think that language and written language 

is constructed in a social context. Through conversations 

about texts, the use of various tools and the support of a 

more competent person, we think that students can devel-

op their writing. Through interviews with teachers who 

described their teaching and through pupil texts we found 

some interesting things. The result showed that both edu-

cational contexts allow students' writing, planning and 

organization of narrative texts. The teaching contexts 

were different from each other. The pupils who worked 

with writing through computers, wrote longer texts with a 

better vocabulary than the pupils who wrote by hand. 

However, the pupils who wrote by hand, had better sup-

port structures for the narratives red line and then wrote a 

more coherent text, than the pupils who worked on the 

computer. The study also showed similarities between the 

education support structures tours and how the students 

organized their text.  

Sökord: berättande texter, skrivverktyg, strategier för 

skrivande, undervisning, att organisera berättande 

texter 

Key words: narratives, writing tools, strategies for 

writing, teaching, organize narrative texts 

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 



 

 

Innehåll 

Inledning ......................................................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ......................................................................................................................................................................... 3 

Skolans och lärarens uppdrag ................................................................................................................................. 3 

Berättande texter ....................................................................................................................................................... 3 

Villkor och möjligheter vid elevers skrivande av berättande texter .................................................................. 4 

Meningsfulla sammanhang ................................................................................................................................. 4 

Textsamtal ............................................................................................................................................................. 5 

Att bedriva undervisning kring skapandet av berättande texter ................................................................... 6 

Teoretisk utgångspunkt ............................................................................................................................................ 8 

Avslutande kommentarer ........................................................................................................................................ 9 

Syfte och frågeställningar ...........................................................................................................................................11 

Metod och material .....................................................................................................................................................12 

Urval och etiska aspekter .......................................................................................................................................12 

Genomförande ........................................................................................................................................................13 

Analys av empiri ......................................................................................................................................................14 

Resultat ..........................................................................................................................................................................16 

Presentation av lärarna i studien ...........................................................................................................................16 

Att bedriva undervisning kring elevers skapande av berättande texter ..........................................................16 

Samtal och samspel .................................................................................................................................................17 

Att skriva i meningsfulla sammanhang ................................................................................................................18 

Likheter och skillnader mellan undervisningssammanhangen ........................................................................19 

Likheter och skillnader mellan elevtexterna .......................................................................................................20 

Resultat som framkommit utöver syfte och frågeställningar ...........................................................................23 

Resultatsammanfattning.........................................................................................................................................23 

Diskussion ....................................................................................................................................................................25 

Metoddiskussion .....................................................................................................................................................25 

Resultatdiskussion ...................................................................................................................................................27 

Att möjliggöra lärande .......................................................................................................................................27 



 

 

Elevtexter .............................................................................................................................................................28 

Digitala verktyg i undervisningen ....................................................................................................................29 

Slutsatser ...................................................................................................................................................................30 

Framtida forskning .................................................................................................................................................31 

Referenser .....................................................................................................................................................................32 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Berättelsekartor 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

Bilaga 3 Bildserie 



 

1 

 

Inledning  

Människan har i alla tider berättat historier för att försöka förklara hur världen blir till och vad 

meningen med livet är. Med hjälp av berättelser kan vi känna igen oss och uttrycka våra iden-

titeter. Vi möter berättelser överallt i omgivningen, i filmer, böcker, leken, dansen, på datorn 

och i bilden. Berättelser skapar möten och vi kan skriva om våra erfarenheter samt läsa om 

andras. Med hjälp av litteratur, exempelvis böcker, film eller spel, kan vi utveckla vår sociala 

fantasi. Eftersom barnen växer upp med berättelser har många en naturlig känsla för hur en 

berättelse är uppbyggd (Stensson, 2006).  

I en tidigare litteraturstudie undersökte vi vilka möjligheter och/ eller begränsningar som finns 

med ASL
1
, samt om individualisering möjliggörs av denna undervisningsmetod. Resultatet av 

litteraturstudien visade fler möjligheter än begränsningar med ASL och att individualisering 

möjliggörs vid skrivandet på datorn. Forskning visar att om eleverna får skriva texter på da-

torn kan de få ett ökat självförtroende och en känsla av att vara författare (Hultin & Westman, 

2013; Agelii- Genlott & Grönlund, 2013). Hultin och Westman (2013) framhäver även att 

eleverna kan skriva längre texter eftersom det är fysiskt lättare för dem att skriva på datorn än 

för hand (Ibid.). Dock anser vi att det saknas belägg för hur innehållsrikt elever skriver sina 

berättande texter med hjälp av datorn. Även Thorsten (2014) belyser att om eleverna skriver 

en berättande text med ett korrekt språk, kan dessa upplevas som bra skrivna, dock kan inne-

hållet sakna vissa delar såsom början, mitten och slut samt den röda tråden. Syftet med denna 

studie blir därför att undersöka vilka möjligheter elever ges för att producera och organisera 

berättande texter, i en klass som arbetar med datorn som verktyg och en som inte gör det. 

Ämnet är relevant att studera eftersom syftet relaterar till kunskapskrav i ämnet svenska, gäl-

lande berättande texters uppbyggnad och språkets struktur. Det är därmed också relevant för 

vårt framtida yrkesliv som lärare.     

Denna studie består av två intervjuer där lärare beskriver sina undervisningssammanhang i 

årskurs ett, kring skrivandet av berättande texter. De två undervisningssammanhangen jäm-

förs med varandra för att finna likheter och skillnader mellan dem. Även elevtexterna jämförs 

med varandra. Studien visar att de båda undervisningssammanhangen möjliggör elevers skri-

vande, planerande och organiserande av berättande texter genom olika stödstrukturer, att ele-

verna får befinna sig i meningsfulla sammanhang och att det sker textsamtal. Det som fram-

                                                      

1 Att skriva sig till läsning genom datorer eller andra digitala verktyg (Takala, 2013).  
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förallt skiljer sig åt mellan de olika undervisningssammanhangen är att de använder olika 

verktyg vid skrivandet. Klassen som arbetar med datorn skriver längre texter med ett bättre 

ordförråd än den andra klassen. Dock skriver eleverna i den andra klassen, som skriver utifrån 

en bildserie, med en mer sammanhängande röd tråd i sina berättande texter. I studien fram-

kommer även likheter mellan undervisningens stödstrukturer och hur eleverna organiserar 

sina texter.  

I de följande kapitlen beskrivs forskning och tankar kring elevers skrivande av berättande tex-

ter. Studien utgår från den sociokulturella teorin, vilket beskrivs under rubriken teoretisk ut-

gångspunkt. Val av metod, hur undersökningen har genomförts, vilka urval vi gjort och vilka 

etiska aspekter som vidtagits framkommer i metodavsnittet. I resultatet besvaras syfte och 

frågeställningar genom en presentation av lärarnas beskrivningar och elevtexterna, vilket se-

dan också kommer att diskuteras.   
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Bakgrund  

Skolans och lärarens uppdrag  

I Läroplanen
2
 skrivs det fram att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla språ-

ket för att kommunicera, lära och tänka (Skolverket, 2011b). Undervisningen ska också stimu-

lera och motivera eleverna till att läsa och skriva. Eleverna ska få skapa och bearbeta texter 

både för hand och på datorn (Ibid.). I kommentarmaterialet
3
 i svenska framkommer det att 

eleverna inte behöver arbeta med mekaniskt tränande av bokstävernas form för att utveckla en 

bra handstil, utan kan också tränas genom att skriva egenproducerade texter (Skolverket, 

2011a). Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper kring språ-

kets struktur och texters uppbyggnad. Eleverna ska få arbeta både enskilt, gemensamt och 

med olika genrer (Skolverket, 2011b). Eleverna ska i årskurs tre klara följande kunskapskrav i 

ämnet svenska:  

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven 

själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter 

eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning (Skolverket, 2011b, s.227). 

Dessa kunskapskrav ligger till grund för denna studie och berör villkor och möjligheter för 

elevers skrivande av berättande texter. Av ovanstående kunskapskrav och i Nya språket lyfter
4
 

framgår det att läraren behöver utforma undervisningen så att eleverna får möjlighet att pla-

nera och organisera texter (Skolverket, 2011b; Skolverket, 2012). Läraren måste också upp-

märksamma om eleverna kan bearbeta texter och om de använder hela meningar med stor 

bokstav och punkt. För att eleverna ska få möjlighet att lära sig detta måste undervisningen 

innehålla textsamtal kring hur texter kan organiseras, planeras och bearbetas (Skolverket, 

2012).  

Berättande texter 

I Läroplanen framgår att berättande texter kan innefatta ramsor, rim, sånger, dramatik, lyrik, 

myter, bilder- och kapitelböcker samt sagor (Skolverket, 2011b). I kommentarmaterialet besk-

rivs det att berättelser kan uttryckas och skapas på flera sätt, genom olika uttrycksformer och 

medier, såsom bild, film, musik och teater (Skolverket, 2011a). Enligt Gibbons (2002) har en 

berättande text syftet att underhålla läsaren. Den berättande texten ska innehålla en bakgrund 

                                                      

2 I läroplanen presenteras skolans värdegrund och mål samt riktlinjer. 
3 Kompletterande material till läroplanen 2011 
4 Bedömningsstöd för ämnet svenska 
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genom att exempelvis introducera karaktärer och beskriva var och när berättelsen utspelar sig. 

I berättelsen ska det också inträffa olika händelser som kan leda fram till ett problem. Sedan 

ska berättelsen avslutas med en lösning av problemet.  

Villkor och möjligheter vid elevers skrivande av berättande texter 

Lundberg och Herrlin (2005) beskriver att eleverna har hunnit olika långt i sin läs- och skriv-

utveckling när de börjar skolan eftersom de tidigare har mött olika språkliga miljöer. Eleverna 

behöver därför få möjlighet till en individuell kunskapsutveckling genom olika undervis-

ningssammanhang (Ibid.).  

I undervisningen är det viktigt att arbeta med både innehåll och form för att möjliggöra ele-

vers skrivande av berättande texter (Thorsten, 2014). Om innehållet är bra, så blir också berät-

telsen roligare att läsa för mottagaren. Dock krävs det grundläggande kunskaper i språkets 

struktur för att mottagaren ska kunna läsa texten. En text som endast är bra skriven utefter 

språkliga drag kan upplevas som bra, dock kan innehållet sakna vissa delar och texten bli där-

för tråkig och svår att följa med i för läsaren (Ibid.). 

Meningsfulla sammanhang  

Genom att skriva berättelser utvecklas elevers fantasi och de får formulera sina tankar och 

idéer, vilket är positivt för deras utveckling som individer (Egan & Gajdamaschko, 2003; 

Meier, 2011). Fast (2007), Meier (2011) och Skoog (2012) uttrycker vikten av att elever ska 

befinna sig i meningsfulla sammanhang vid skrivandet av berättande texter, där både form 

och innehåll bearbetas samtidigt. Enligt Nya språket lyfter ska elever få möjlighet att arbeta 

med texter utifrån sina egna erfarenheter för att kunna dra samband mellan gamla och nya 

kunskaper (Skolverket, 2012). Betram och Andee (1990) för också fram att elever ska få vara 

delaktiga i valet av ämne som de ska skriva om, för att undervisningen ska kännas menings-

full. För att elever ska bli motiverade kan de också få skriva för ett ändamål och ett verkligt 

syfte (Ibid.). Även Lothering och Chow (2006) framför vikten av att elever ska få skriva tex-

ter i meningsfulla sammanhang och utifrån sina erfarenhetsvärldar. Detta kan göras genom att 

eleverna får rekonstruera kända berättelser. Thorsten (2014) uttrycker att elever behöver en 

verklig lyssnare eller läsare för att få en känsla av att vara författare när de skriver en berät-

tande text.  

 

Skoog (2012) framhåller det viktigt att elever får använda skriftspråket på sina egna villkor 

för att bli motiverade. Det är därmed betydelsefullt att uppmuntra elever till att skriva berät-
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tande texter i fria former. De får då möjlighet att utveckla sitt utforskande skrivande 
5
, vilket 

kan stödja elevers lärande och tänkande. När elever får skriva berättande texter i fria former 

kan de använda begrepp som de är bekanta med och utgå från sina erfarenhetsvärldar och sin 

fantasi (Ibid.).  

 

Stensson (2006) beskriver stödstrukturer som kan användas för att inspirera, motivera och 

skapa en struktur vid elevers skrivande av berättande texter. Ett sådant exempel är berättelse-

kartor (Se bilaga 1). Eleverna ramar in sina berättelser med hjälp av berättelsekartan, vilket 

kan ge dem en helhet eftersom de med hjälp av berättelsekartan redan funderat ut karaktärer, 

tid, plats, problem, händelser och lösning innan de börjar skriva.  

 

Thorsten (2014) anger det även betydelsefullt att analysera och anpassa undervisningen utef-

ter åldersgruppen och elevernas kunskaper. För att anpassa undervisningen utefter elevgrup-

pen kan visst innehåll av undervisningen behöva förenklas, dock inte förvanskas. Om innehål-

let förvanskas, kan innehållet förloras och tappa sin innebörd (Ibid.).  

Textsamtal 

Enligt Nya språket lyfter ska eleverna få samtala om texters innehåll och struktur tillsammans 

med andra (Skolverket, 2012). Det framkommer också att undervisningen ska ge utrymme för 

sagoberättande, gemensamt skrivande, diskussioner kring berättelsers uppbyggnad och hur 

man kan skapa spänning i berättelser (Ibid.). Om eleverna får studera texters uppbyggnad och 

jämföra olika texter kan deras medvetenhet öka kring texttypiska drag, vilket de kan ha nytta 

av när de skapar egna texter (Skolverket, 2011a). Gibbons (2002) belyser detta genom cirkel-

modellens fyra faser: ”Bygga upp kunskap om ämnesområdet, Studera texter inom genren för 

att få förebilder, Skriva en gemensam text och Skriva en individuell text” (Gibbons, 2002, s. 

103). Den första fasen innebär att eleverna ska få så mycket bakgrundskunskap kring ämnet 

som möjligt för att sedan kunna skriva om det. Fas två handlar om att studera texter inom gen-

ren för att få förebilder. Förebilderna används för att fördjupa kunskaper kring textens syfte, 

språkliga kännetecken och språkets struktur. I nästa fas ska läraren och eleverna skriva en 

gemensam text. Detta på grund av att eleverna ska få syn på hur texttypen byggs upp och hur 

språket samt innehållet är typiskt för genren. I den sista fasen får eleverna skriva egna texter 

eftersom de då har fått grundläggande kunskaper (Gibbons, 2002). Även andra forskare för 
                                                      

5 Utforskande skrivande är när eleven fritt får skriva berättande texter där de utforskar bokstäver, ord och hur man 
kan organisera texterna. Eleverna får då utgå från sina egna erfarenheter.  
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fram att eleverna i samspel med klasskamrater eller lärare, kan skapa en dialog kring texter 

och på så sätt utveckla sina kunskaper tillsammans. Ett socialt samspel kan bidra positivt till 

inlärningen och öka elevernas motivation (Agelii- Genlott & Grönlund, 2013; Betram & An-

dee, 1990; Folkesson & Swalander, 2007; Levin & Boruta, 1983; Ljung- Djärf, Åberg- 

Bengtsson & Ottosson, 2005; Lothering & Chow, 2006; Skoog, 2012).  

 

Både lärare och kamrater kan användas som stöd i undervisningen. Läraren kan arbeta med 

texter tillsammans med eleverna genom att använda olika stödstrukturer såsom stödord eller 

tankekartor (Skolverket, 2012). För att eleverna ska kunna skriva berättande texter kan läraren 

agera modell. Läraren kan då visa olika metoder för hur eleverna kan planera och organisera 

sina berättelser. Vid modelleringen tänker läraren högt och förklarar samtidigt vad hon/han 

gör och varför (Stensson, 2006). Hultin och Westman (2013) framför också att läraren kan 

arbeta med lärarledd berättelseskrivning, där läraren och eleverna arbetar gemensamt kring 

berättande texters innehåll och form. Texter kan projiceras på en stor skärm så att alla elever 

kan se och ges vägledning i sitt individuella skrivande. Eleverna får bland annat vara med och 

föreslå hur texten kan förändras på olika sätt (Ibid.). Grönte (u.å.) anger att läraren och kamra-

ten kan vara ett stöd vid skrivandet av längre texter. Folkesson och Swalander (2007) belyser 

att eleverna kan stödja varandra genom att ge respons på texters innehåll och form.  

Att bedriva undervisning kring skapandet av berättande texter 

Liberg (2003) belyser att olika metoder har varit populära under olika tider och att man hittills 

inte har funnit den ultimata metoden inom läs- och skrivinlärningen. Det är därför av stor vikt 

att undervisningen anpassas utefter elever och dess lärare. Skrivundervisningen ska ge elever-

na möjlighet att skriva funktionellt men även genom fantasi och berättarglädje (Ibid.). Stein-

berg (2013) belyser att undervisning kan bli bra både med och utan digitala verktyg.  

 

Thorsten (2014) framför att variationsteorin
6
 kan användas i undervisningen för att utveckla 

elevers skrivande av berättande texter. Genom att använda teorin tror Thorsten att eleverna 

kan få möjlighet att urskilja kritiska aspekter och uppnå en djupare förståelse inom berättelse-

skrivandet. Fortsättningsvis belyser Thorsten att elever kan ha svårt att skriva berättande tex-

                                                      

6 I variationsteorin utgår lärarna från ett lärandeobjekt. Inom lärandeobjektet urskiljs kritiska aspekter som eleverna 
kan ha svårt att upptäcka eller förstå. Dessa kritiska aspekter utgår läraren ifrån när hon planerar undervisningen. De 
kritiska aspekterna måste jämföras med någonting annat för att upptäckas. Om eleverna exempelvis ska urskilja hur 
en berättande text kan skrivas, kan en välskriven text jämföras med en felaktig eller mindre utförlig text. 
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ter utifrån ett huvudproblem med flera delproblem och lösningar. De kan också ha svårt att 

arbeta med skrivandet av berättelser som en problemlösning och få alla berättelsens delar att 

höra ihop i en röd tråd. Lärare måste därför fånga upp dessa kritiska aspekter i undervisningen 

(Ibid.). 

 

Takala (2013) för fram att ASL kan vara ett alternativ till elevers läs- och skrivinlärning och 

skrivande av berättande texter. Vid arbetet med ASL utgår eleverna från skrivandet för att lära 

sig att läsa genom digitala hjälpmedel (Ibid.). Flera forskare nämner att om eleverna får skriva 

texter på datorn kan de få ett ökat självförtroende eftersom det är smidigt att bearbeta texter 

på datorn. Eleverna kan också få tydligare texter och en känsla av att vara författare när de 

skriver på datorn. Eleverna kan genom datorn lära sig grammatik och hur ord stavas genom 

förinställda program
7
 (Agelii-Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2013). Talsyn-

tesen kan vara ett av dessa förinställda program. Med hjälp av talsyntesen kan elever lyssna 

på vad de skrivit, vilket gör att elever med läs- och skrivsvårigheter kan lyckas med sitt skri-

vande (Shilling, 1997). Forskare framhäver även att eleverna kan skriva längre texter eftersom 

det är fysiskt lättare för dem att skriva på datorn än för hand (Hultin & Westman, 2013). Lära-

ren har en stor roll vid arbetet med ASL. Detta beror på att lärarens attityder gentemot datorn 

har betydelse för hur undervisningen blir (Ljung- Djärf, Åberg- Bengtsson & Ottosson, 2005; 

Postholm, 2006). Postholm (2006) för även fram att datorer endast ska fungera som ett verk-

tyg och ett stöd vid skrivandet av berättande texter. Läraren borde därför finnas där och stödja 

eleverna genom textsamtal. Steinberg (2013) belyser att de digitala verktygen kan ge en ökad 

effekt om de används rätt i undervisningen.  

 

Grönte (u.å.) uttrycker att Maketemetoden
8
 kan användas i undervisningen för att utveckla 

elevers skrivande av berättande texter. Grönte förespråkar att eleverna i början av sin läs- och 

skrivutveckling ska få skriva korta berättande texter med alla dess delar, istället för längre tex-

ter som saknar vissa delar. Grönte menar att korta berättelser som är spännande kan för ele-

verna kännas befriande att skapa och hon har därför presenterat hur man kan skriva en berät-

tande text med endast fyra meningar. Första meningen består av starten av berättelsen, andra 

meningen består av berättelsens hinder, tredje meningen består av lösningen och fjärde me-

                                                      

7 Exempelvis ordbehandlingsprogram och talsyntes. Ordbehandlingsprogrammen på datorn hjälper elever med stav-
ningen. Talsyntesen innebär att eleverna hör bokstäverna, orden och texten som de skrivit (Shilling, 1997). 
8 Grönte har utvecklat en metod som heter Maketemetoden. Den ska underlätta elevers konstruktion och analys av 
berättelser samt inspirera eleverna till lärande.  
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ningen av målet med berättelsen. Detta kan ses som en hinderbana för att få ihop en berättelse 

med röd tråd (Ibid.). Vid utvecklandet av berättande texter får eleverna sedan skriva åtta- och 

tiomeningsberättelser. Längre texter kan också skrivas men det borde dock ske gemensamt i 

klassen med ledning av läraren. Eleverna kan också få arbeta utifrån bildserier (Se bilaga 3). 

Bilderna kan användas som ett stöd för att få igång fantasin och för att organisera berättande 

texter (Grönte, u.å.). Thorsten (2014) och Bearne (2005) framför att det är viktigt att arbeta 

med olika modaliteter för att främja en vidare förståelse för hur berättelser är uppbyggda och 

därigenom förbättra elevernas eget skrivande av berättande texter. Eleverna kan därigenom 

också få en förståelse för hur text och bild samspelar samt hur bilder kan fördjupa texten och 

tvärtom (Ibid.). I Maketemetoden utgår man från huvudkaraktären istället för problemet i bör-

jan av elevers berättelseskapande (Grönte, u.å.). Detta eftersom eleverna, enligt Grönte, oftast 

börjar skriva snabbare om de utgår från en eller flera karaktärer istället för handlingen. Detta 

kan uppfattas som en omvänd ordning, men genom att utgå från huvudkaraktären kan elever-

na lära känna karaktären och ha ett mål för den, för att sedan skapa en handling (Ibid.).  

Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Examensarbetet är inriktat mot att studera 

barns skapande av berättelser med hjälp av olika verktyg. Elevernas berättelseskapande sker i 

samspel med kamrater och pedagoger. Säljö (2010) för fram att inom den sociokulturella teo-

rin intresserar man sig för att se hur människor integrerar och använder olika verktyg för att 

utveckla sina kunskaper. Den sociokulturella teorin har fått allt mer inflytande i den didak-

tiska forskningen genom åren (Ibid.).  

 

Säljö (2010) framför att den sociokulturella teorin bygger på en del av Vygotskijs tankar om 

lärande, där lärande och kunskapsutveckling ständigt sker eftersom människan strävar efter att 

lära sig nya saker. Vygotskij (1978) uttrycker att människor behöver använda språket för att 

kommunicera och skapa meningsfulla sammanhang. Enligt Vygotskij lär sig människor ge-

nom den kultur som de befinner sig i tack vare kommunikation och samspel med andra. 

Vygotskij för också fram att språket och praktisk aktivitet måste samspela för att inläraren ska 

utveckla både praktisk och abstrakt intelligens. Han menar att man borde arbeta med alla sin-

nen och talet för att lösa olika uppgifter (Ibid.).  

 

I den sociokulturella teorin har kulturen och språket en stor betydelse för lärandet, enligt Säljö 

(2010). Vidare framförs det att människan kan kommunicera och interagera med andra med 
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hjälp av både det muntliga, skriftliga och kroppsliga språket samt genom bilder. Inom den so-

ciokulturella teorin anser man att människan använder olika verktyg, både språkliga och mate-

riella, för att förstå omvärlden. Dessa materiella och språkliga verktyg går inte att separera. 

Ska man exempelvis skriva på datorn behövs ett tangentbord eller något liknande för att få 

texten nedskriven (Säljö, 2010). Säljö beskriver att enligt den sociokulturella teorin kan en 

kompetent kamrat finnas där som stöd för en mindre kompetent kamrat, vid användningen av 

nya verktyg. Den kompetenta kamraten kan ställa frågor för att uppmärksamma personen på 

ny information och fungerar då som en byggnadsställning. Personen kan på så vis uppnå en 

ny förståelse. Den kompetenta kamraten fungerar därmed som ett stöd där han/hon för perso-

nen vidare i sitt lärande, vilket kallas scaffolding (Ibid.). Vygotskij beskriver detta enligt 

följande: ”What a child can do with assistance today she will be able to do by herself tomor-

row” (Vygotskij, 1978, s. 87).  

Avslutande kommentarer 

I bakgrunden nämns olika undervisningssammanhang som kan möjliggöra elevers skrivande 

av berättande texter såsom variationsteorin, ASL och Maketemetoden. Det har dock inte 

framkommit någon ultimat undervisningsmetod för skrivandet av berättande texter. Undervis-

ningen behöver därför anpassas utefter elever och lärare. En lyckad undervisning kan ske 

både med och utan digitala hjälpmedel.  

 

Forskningen visar att det är viktigt att eleverna får arbeta både med innehåll och form för att 

utveckla sitt skrivande av berättande texter samt att de får befinna sig i meningsfulla sam-

manhang. Olika stödstrukturer kan användas för att stödja eleverna i deras skapande av berät-

tande texter, exempelvis bilder, textsamtal, berättelsekartor, datorer och cirkelmodellen. Lära-

ren är också av stor betydelse för en lyckad undervisning. Det är även betydelsefullt att ele-

verna får arbeta både enskilt och tillsammans med andra eftersom lärande sker i en social kon-

text.  

 

I linje med sociokulturella teorin ser vi att lärandet sker genom språket och kommunikation 

med andra. Efter att eleverna lärt tillsammans med andra kan de på egen hand skapa sin kun-

skap. En slutsats är därmed att eleverna lär sig skapa berättande texter i olika sammanhang 

där språket spelar en avgörande roll för lärandet. Tillsammans med andra kan människan nå 

en annan förståelse än vad han/hon hade gjort enskilt. Eleverna kan få stöd på olika sätt i 

undervisningen såsom genom kamrater, lärare eller olika artefakter. För att eleverna ska nå en 
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djupare förståelse har samtalet en stor betydelse, vilket framkommer i både styrdokument och 

forskning (Agelii- Genlott & Grönlund, 2013; Folkesson & Swalander, 2007; Levin & Bo-

ruta, 1983; Ljung- Djärf, Åberg- Bengtsson & Ottosson, 2005; Skolverket, 2011b; Skolverket, 

2012).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter eleverna ges för att producera och orga-

nisera berättande texter i två olika undervisningssammanhang. Undersökningen utgår från två 

lärares beskrivningar av undervisningen. Vårt syfte är också att undersöka hur några elever 

från båda undervisningssammanhangen skriver sina berättande texter.  

 

Undersökningens frågeställningar lyder enligt följande:  

 Hur beskriver lärarna att de stödjer och utformar undervisningen vid elevernas skri-

vande av berättande texter?  

 Vad framkommer, som är gemensamt och som skiljer sig åt, mellan undervisnings-

sammanhangen? 

 Framkommer likheter och skillnader mellan elevernas berättande texter, beroende på 

undervisningssammanhang? I sådana fall vilka?  
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Metod och material 

Studien fokuserar på två lärares beskrivningar av deras undervisningssammanhang kring ele-

vers skrivande av berättande texter. Elevtexter används som ett komplement till lärarnas be-

skrivningar. I följande kapitel presenteras hur intervjuerna genomfördes och hur transkribe-

ringarna analyserades. Vidare beskrivs även hur elevtexter samlats in och analyserats. 

Urval och etiska aspekter 

Urval av skolor valdes genom tidigare kontakter och VFU
9
. Vi var därför insatta i klassernas 

verksamhet och kunde få en djupare inblick i lärarnas beskrivningar. Undersökningen gjordes 

i kommunala skolor som befann sig i samma kommun eftersom vi trodde att skolorna på så 

sätt kunde vara mer lika varandra. Vi utgick från en urvalsstrategi som heter kriteriebaserat 

urval och med det menas enligt Christoffersen och Johannessen (2012) att man måste välja ut 

informanter som uppfyller vissa förutbestämda kriterier. Informanterna valdes utifrån följande 

kriterier: lärare med minst fyra års erfarenhet, nuvarande tjänst i årskurs ett, att lärarna arbe-

tade med berättande texter i undervisningen och att en klass skulle arbeta med datorn och en 

med pennan som verktyg vid skrivandet av berättande texter. Studiens urval gjordes också 

efter ett målinriktat urval eftersom vi utgick från att informanterna var verksamma lärare i 

årskurs ett och därmed följde den svenska Läroplanen. Bryman (2011) belyser att ett målin-

riktat urval innefattar att forskarna intervjuar personer som är relevanta för forskningsfrå-

gorna.  

 

Elevtexterna valdes slumpvis. Ett slumpvist urval av elevtexter skedde för att inte utgå från 

egna värderingar i urvalsprocessen. Av samma anledning kunde inte heller lärarna vara med 

och bestämma vilka elevtexter som skulle användas. För att ta del av elevtexterna krävdes 

godkännande av rektorer, lärare, föräldrar och elever. Genom att se vilka föräldrar och elever 

som godkände att vi använde texterna fick vi också ett naturligt urval. 

 

Vetenskapsrådet (2011) och Bryman (2011) anger fyra huvudkrav som forskare måste ta hän-

syn till ur ett etiskt perspektiv när studier genomförs. De forskningsetiska principerna är till 

för att skydda individen och innefattar Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentiali-

tetskravet och Nyttjandekravet. Med Informationskravet menas att forskaren ska informera 

deltagarna av studien kring forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagar-

                                                      

9 Verksamhetsförlagd utbildning 
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na måste godkänna sin egen medverkan i studien (Ibid.). Vi lät därför alla deltagare vara kon-

fidentiella och förvarade därmed alla dokument oåtkomliga för allmänheten. Detta kallas för 

Konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Gällande Nyttjandekravet ska 

uppgifter som är införskaffade om personerna endast användas för forskningsändamålet 

(Ibid.). Vi följde därför också detta krav. Enligt Christoffersen och Johannessen (2012) hade 

vi ingen anmälningsskyldighet eftersom alla inblandade förblev anonyma. På grund av etiska 

aspekter fick deltagarna vara konfidentiella och därför användes fingerade namn istället för de 

riktiga namnen. De fingerade namnen blev Pia och Olof. Intervjuerna transkriberades ef-

tersom lärarnas ord skulle bli exakta och inte förvridas. Transkriberingarna raderades efter att 

examensarbetet blivit godkänt. Även dessa faktorer gjordes ur etiska perspektiv. 

Genomförande  

Intervjuerna genomfördes i samspel med två lärare från årskurs ett och fokuserade på deras 

undervisning kring elevers skrivande av berättande texter. Detta gjordes för att skapa en för-

ståelse av två olika undervisningssammanhang. De åtta elevtexter som samlades in komplette-

rade intervjuerna. Vi valde att genomföra intervjuer eftersom Christoffersen och Johannessen 

(2012) för fram att intervjuer gör det möjligt att få djupare och mer detaljrika beskrivningar än 

vid exempelvis enkäter. Intervjuerna i studien var semistrukturerade eftersom vi ville utgå 

från lärarnas beskrivningar och uppfattningar. Christoffersen och Johannessen (2012) beskri-

ver att sådana intervjuer ger informanterna större möjlighet att fritt kunna uttrycka sig till 

skillnad från strukturerade frågeformulär. Författarna menar att informanterna delar med sig 

av ytterligare erfarenheter och uppfattningar om de får vara med och bestämma vad som ska 

tas upp i intervjun (Ibid.). Detta gjordes bland annat genom att börja intervjuerna med mycket 

öppna frågor. Frågorna förblev sedan öppna under hela intervjun men mer detaljerade. Öppna 

frågor användes eftersom vi inte ville ha formulerade svarsalternativ, utan lärares beskriv-

ningar av deras undervisning. Vi valde att inte använda värderande ord i intervjufrågorna för 

att undvika styrda svar från lärarna. En viss struktur fanns eftersom alla informanterna fick 

svara på samma frågor. Christoffersen och Johannessen (2012) belyser att strukturer vid inter-

vjuer kan vara bra om olika personer intervjuar. Det är även svårt att analysera intervjun och 

dra slutsatser mellan intervjuerna om de inte utgår ifrån samma frågeställningar (Ibid.). Inter-

vjufrågorna formulerades innan intervjun för att inkludera syfte och frågeställningar. Under 

intervjun ställdes kompletterande frågor för att förtydliga intervjuarens kommentarer. I den 

semistrukturerade intervjun brukar man enligt Christoffersen och Johannessen (2012) samt 

Bryman (2011) använda en intervjuguide, vilket vi gjorde (se bilaga 2). 
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Vid intervjuerna deltog två intervjuare och en informant. Den ena intervjuaren förde anteck-

ningar och den andra ställde frågor. Hela samtalet spelades in och eftersom det inte fanns nå-

gon garanti för att tekniken skulle fungera, antecknade en av intervjuarna intervjun. Christof-

fersen och Johannessen (2012) finner det omöjligt att komma ihåg vad som sagts ordagrant 

vid intervjuer. Vi valde att vara två vid intervjuerna eftersom vi ville diskutera tolkningar ef-

teråt, vilket även Christoffersen och Johannessen anser viktigt för att göra studien tillförlitlig. 

Vi framhävde också vikten av att intervjuerna skulle äga rum i en ostörd miljö för att infor-

manterna inte skulle bli störda i sitt tänkande och beskrivande. Lärarna fick också välja inter-

vjumiljö för att känna trygghet. Christoffersen och Johannessen (2012) anger att dessa två 

faktorer kan vara betydelsefulla för en lyckad intervjusituation. 

 

Efter intervjuerna spelades inspelningarna upp och transkriberades ordagrant. Vi utgick från 

transkriptionsmallen nedan. 

 

 

Transkriptionsmall 

...    Paus 

(skratt och mm-ljud)  Ljud  

VERSALER   Stora bokstäver när någon talar högt eller betonar något 

Pseudonymer   Talaren med ett annat namn 

             

 

Efter intervjuerna samlades elevtexter in. Klasserna fick utgå från två olika uppgifter kring 

skrivandet av berättande texter, som lärarna planerat och presenterat. Vi frågade eleverna en-

skilt om vi fick läsa och använda deras texter. Godkännande krävdes också av rektor, lärare 

och föräldrar. När elevtexter samlats in analyserades endast fyra texter från varje klass.  

Analys av empiri 

Det transkriberade materialet sammanfattades genom att välja ut det mest relevanta för vårt 

syfte och våra frågeställningar. Genom arbetets bakgrund har redskap för analysen vuxit fram. 

Från forskning, styrdokument och vårt teoretiska perspektiv fann vi olika teman som bidrog 

till analysarbetet av transkriberingarnas innehåll. Dessa teman bestod av meningsfulla sam-

manhang, textsamtal och hur lärare kan bedriva undervisning kring skapandet av berättande 

texter. I det transkriberade materialet markerade vi dessa teman med olika färger. Olika text-
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stycken klipptes sedan ut och samlades under de olika temana för att sammanställa resultatet. 

Bryman (2011) skriver fram att transkriberingar kan analyseras genom tematisering.  

Den kvalitativa innehållsanalysen är ett vanligt tillvägagångssätt när det gäller kvalitativ ana-

lys av dokument (Bryman, 2011), vilket i vårt fall blev elevers berättande texter. Med detta 

menas att man söker bakomliggande teman i texterna som ska analyseras (Bryman, 2011). De 

teman som användes vid analysen av elevtexterna utgick från kunskapskraven (Skolverket, 

2011b) och aspekterna blev därmed:  

 Eleverna kan skriva hela meningar med mellanrum mellan orden, stor bokstav och 

punkt. 

 Texterna innehåller inledning, handling och avslutning. 

 Eleverna skriver berättelser med röd tråd
10

. 

När analyserna av elevtexterna gjordes lästes de fyra texterna från respektive klass igenom för 

att vi skulle få en helhetsbild av elevernas samlade produktion. Mellanrum mellan orden, stor 

bokstav och punkt kontrollerades först. Vidare kontrollerades inledning, handling och avslut-

ning. Inledningarna kunde se olika ut beroende på klass och vi utgick därmed från ett stort 

perspektiv kring vad som innefattar en inledning. Våra kriterier för inledningen var att elever-

na skulle presentera en karaktär, tid, plats eller något som gör att läsaren blir intresserad. Kri-

terierna för handlingen var att det antingen ska ske ett problem, ett uppdrag, alltså en händelse 

eller något liknande, som för berättelsen vidare. Avslutningen i berättelsen ska avsluta det 

som påbörjats. Läsaren vill exempelvis veta hur det gick för huvudpersonen eller hur proble-

met löstes. Till sist kontrollerades den röda tråden. Den röda tråden innefattar att eleverna ska 

knyta samman alla berättelsens delar för att allt ska höra ihop.  

 

Av transkriberingarnas innehåll framkom lärarnas beskrivningar av undervisningen och hur 

de stödjer elevers skrivande av berättande texter. Den första frågeställningen besvarades där-

med. Sedan jämfördes transkriberingarnas innehåll för att finna likheter och skillnader mellan 

undervisningssammanhangen. På detta sätt besvarades frågeställning två. Därefter jämfördes 

elevtexterna och avslutningsvis jämfördes elevtexterna med transkriberingarnas innehåll. På 

detta sätt kunde eventuella likheter synliggöras mellan lärarnas beskrivningar av sin undervis-

ning och elevernas skrivande av berättande texter. Frågeställning tre kunde därmed urskiljas.    

                                                      

10 Med röd tråd menas att eleverna kan skriva en sammanhängande berättelse.  
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Resultat 

Studiens syfte är att ge ett ämnesdidaktiskt bidrag inom ämnet svenska. Fokus är att under-

söka vilka möjligheter eleverna ges för att producera och organisera berättande texter i två 

olika undervisningssammanhang. Elevtexter används som kompletterande material till lärar-

nas beskrivningar av sin undervisning. 

I det följande presenteras lärarna i studien. I nästa avsnitt beskrivs Pias och Olofs undervis-

ningssammanhang, där lärarna inspireras av ASL och Maketemetoden. Därefter jämförs lä-

rarnas undervisningssammanhang, där likheter och skillnader framkommer. Avslutningsvis 

presenteras likheter och skillnader mellan elevtexterna samt de resultat som framkommit utö-

ver syfte och frågeställningar.  

Presentation av lärarna i studien 

Pia arbetar i en klass där de flesta av eleverna har svenska som modersmål. Eleverna får ar-

beta med datorn som verktyg och Pia inspireras av ASL i sin undervisning. Olof arbetar i en 

klass där flera elever har olika språkliga bakgrunder. Det är några elever som är relativt nyan-

lända i Sverige och har därför nyligen börjat använda det svenska språket. I denna klass utgår 

viss undervisningen från Maketemetoden och pennan används som skrivverktyg (Grönte, 

u.å.). Båda lärarna i studien beskriver berättande texter som sagor eller narrativa texter, alltså 

texter som är påhittade. De menar att dessa texter ska innehålla fantasi och har syftet att roa 

och underhålla läsaren. 

Att bedriva undervisning kring elevers skapande av berättande texter 

I syfte att ge en övergripande bild av hur lärarna arbetar, ges nedan en sammanfattning av de-

ras undervisning kring berättande texter. 

Pia arbetar utefter ASL och har möjlighet att använda flera digitala verktyg i undervisningen 

som ett stöd vid elevernas skrivande av berättande texter. Hon berättar att bland annat datorn 

fungerar som ett stöd för eleverna vid skrivandet eftersom det är motoriskt lättare att skriva på 

datorn än för hand och att elevernas texter blir snyggare och mer läsliga. Det är även smidi-

gare för eleverna att ändra och bearbeta sina texter på datorn.  

Vidare beskriver Pia att andra stöd används i undervisningen såsom stödmallar med början, 

mitten och slut, berättelsekort och bilder. Hon nämner även att eleverna får möta andra stöd-
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strukturer i kommande årskurser, där eleverna får arbeta med mer miljö- och personbeskriv-

ningar. Pia betonar dock att det viktigaste stödet i undervisningen är läraren. 

Fortsättningsvis berättar Pia att det är viktigt att all utrustning finns om man ska arbeta med 

ASL. Hon belyser att datorn inte kan ersätta läraren, utan att den endast ska fungera som ett 

redskap när eleverna skriver berättande texter. Läraren måste också ha en positiv attityd till 

datorer i undervisningen för att ASL ska ge en positiv effekt. De digitala verktygen, anser Pia, 

kan minska arbetsbördan för läraren och göra undervisningen smidigare. Andra faktorer som 

kan påverka arbetet med ASL är personalresurser och gruppstorlek.  

Olof har istället hämtat inspiration från Gröntes (u.å.) Maketemetod vid undervisningen av 

elevers skrivande av berättande texter. Olof berättar att eleverna vid organiserandet av berät-

tande texter får lära sig att en saga ska innehålla en början med presentation av huvudperso-

nen, ett problem för att berättelsen ska bli spännande och en avslutning som binder samman 

berättelsen. Klassen arbetar med att skriva berättelser av endast fyra meningar. Den första 

meningen ska berätta om huvudpersonen och vad huvudpersonen har för mål, i andra mening-

en ska det uppstå ett problem, i den tredje meningen ska det finnas en lösning på problemet 

och i fjärde meningen ett slut, lyckligt eller olyckligt. Dessa berättelser byggs succesivt på 

med fler meningar. Olof upplever att de fyra meningarna har varit till stor nytta för elevernas 

utveckling kring skrivandet av berättande texter. Eleverna i klassen får även skriva berättelser 

till bildserier (se bilaga 3). Detta anser han inspirerar och stödjer eleverna i sitt skrivande av 

berättande texter. Eleverna får också arbeta utifrån Gröntes (u.å.) berättelsestruktur som består 

av ett hopprep med början, ett hinder och en lösning där alla delar vävs samman till en röd 

tråd. Olof anser att Gröntes hopprep är effektfullt att arbeta med och att de i undervisningen 

även använder andra stödstrukturer såsom berättelsekartor.  

Olof anger att han saknar digitala stöd i undervisningen, vilket han tror hade kunnat vara bra 

för elever som har motoriska svårigheter. Han har därför ansökt om önskemålet att få en dator 

som verktyg vid skrivandet. Olof tror nämligen att någon elev i klassen skulle få bättre förut-

sättningar i undervisningen om eleven fick skriva på en digital läsplatta eller dator.  

Samtal och samspel  

Pia för fram vikten av att läraren ska ha en god relation till varje elev för att lärande ska möj-

liggöras. Pia uttrycker att hon tillsammans med eleverna arbetar med gemensamt skrivande då 



 

18 

 

hon projicerar texter på Active boarden
11

. Tillsammans skriver Pia och eleverna texter där de 

bland annat samtalar kring innehåll och form samt textbearbetning. Detta görs för att förbe-

reda eleverna inför sitt individuella skrivande, nämner hon.   

Pia beskriver att när eleverna har skrivit en text rättas texten utav eleverna tillsammans med 

en lärare eller en kamrat. ”Under tiden som de skriver så går jag runt och rättar texterna till-

sammans med dem. Detta är inte något som jag ska göra efteråt, utan något som man gör till-

sammans med dem”, betonar Pia. Hon för fram att detta görs för att eleverna ska bli medvetna 

om varför visst innehåll eller form behöver ändras och för att de ska bli delaktiga i rättningen.  

Liksom Pia anser även Olof att läraren måste anpassa undervisningen efter eleverna och att 

det är viktigt att läraren finns där för att stödja elevernas skrivande. Olof beskriver att elever-

na kan få stöd i sitt skrivande av berättande texter genom gemensamma textsamtal och ge-

mensam textbearbetning. Innan eleverna ska börja skriva berättande texter samtalar de kring 

berättande texters organisation och form samt kring språkets struktur, såsom stor bokstav och 

punkt. Olof är ensam lärare i klassen och hade önskat en till pedagog för att få möjlighet till 

mer individuella textsamtal. Olof belyser att ” man märker ju att det lilla man hinner göra, har 

betydelse, men det är ju långt ifrån att man är tillfreds med det, man skulle vilja göra så 

mycket mer”. Olof menar att läraren är den mest betydelsefulla faktorn i undervisningen och 

att det skulle göra stor skillnad att ha en extra pedagog i klassrummet. 

Att skriva i meningsfulla sammanhang 

Pia försöker alltid starta lektionen med någon form av inspiration för att barnen ska bli inspi-

rerade, exempelvis en Power Point på Active boarden, berättelsekort eller någon bild. Elever-

na får också måla en passande bild till sina färdigproducerade texter, berättar hon. Detta är en 

viktig del anser Pia eftersom det står i läroplanen att eleverna ska kunna koppla bild och text.  

”När man arbetar med ASL ska det vara lustfyllt och det ska ge en bra självkänsla. Man ska 

gå hem stolt och glad”, säger Pia. Hon beskriver vidare att eleverna i klassen brukar få läsa 

sina texter högt för någon, för att skrivandet ska kännas meningsfullt. När elevernas texter är 

färdiga sätts de upp i korridoren och eleverna får även ta med sig sin text hem. Detta görs för 

att eleverna ska känna att de skriver för en mottagare och för att föräldrarna ska kunna läsa 

                                                      

11 En Active board är en digital skrivtavla som sitter på väggen. Här kan texter, film och internet visas genom upp-
koppling till datorn.  
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elevernas texter, menar Pia. För att eleverna ska få befinna sig i ett meningsfullt sammanhang 

relaterar Pia ibland textskrivandet till ett sammanhang, såsom ett arbetsområde eller ämne. 

Hon beskriver även att det är viktigt att eleverna får skriva fritt emellanåt, för att få utgå från 

sin fantasi och sina tidigare erfarenheter.   

Även Olof finner det viktigt att eleverna ibland får skriva utifrån friare former. Han arbetar 

dock mestadels med styrt skrivande för att alla ska komma igång med textskrivandet och med 

fantasin. Han använder bland annat bilder med roliga figurer för att eleverna ska bli inspire-

rade i sitt styrda skrivande. ”Med bilderna kommer nästan alla igång på ett hyfsat sätt och det 

blir lättare att föra texten vidare”, säger Olof. Liksom Pia integrerar Olof ibland skrivandet av 

berättande texter i olika ämnen. 

Likheter och skillnader mellan undervisningssammanhangen 

Undervisningarna består av enskilt och gemensamt skrivande. I de båda undervisningssam-

manhangen sker samtal kring form och innehåll innan eleverna får skriva berättande texter. 

Båda klasserna arbetar ibland med lärarledd undervisning där läraren beskriver för eleverna 

hur man kan skriva en berättande text och vad som är viktigt att ha med i texten.   

Lärarna i studien arbetar med att inspirera och motivera eleverna till att skriva berättande tex-

ter. Pia nämner att hon motiverar eleverna genom att de får skriva för en mottagare, att de får 

skriva texter utifrån deras erfarenheter och att de får använda digitala verktyg. Olof inspirerar 

främst eleverna genom bilder med roliga och elevnära figurer. Båda anser det viktigt att ha 

arbetsformer som anpassas efter elevgruppen så att alla kan få något skrivet.   

Pia och Olof arbetar med både fritt och styrt skrivande av berättande texter, fast i olika om-

fattning. Eleverna i Pias klass får framförallt arbeta med fritt skrivande i undervisningen. Olof 

nämner emellertid att eleverna oftast blir sittande vid det fria skrivandet och att de därför 

mestadels får skriva styrda texter. I det styrda skrivandet arbetar lärarna med olika stödstruk-

turer för att underlätta elevers skrivande av berättande texter. De integrerar också andra äm-

nen och teman, vilket leder till att textinnehållet blir lite styrt. Olof använder sig av stödstruk-

turer genom de fyra meningarna, hinderbana för röd tråd, en mall med början, mitten och slut 

samt bildserier. Pia använder istället tankekartor, Active board, bildkort och en mall med bör-

jan, mitten och slut som stödstrukturer.    

Det finns alltid två vuxna tillhands i Pias klass, medan det endast finns en lärare i Olofs klass. 

Skrivverktygen skiljer sig också åt i undervisningssammanhangen eftersom en klass använder 
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sig av datorn och den andra pennan. Pia har tillgång till både dator och Active board som 

hjälpmedel i undervisningen, vilket hon anser underlättar elevernas läs- och skrivutveckling. 

Olof har däremot inte tillgång till digitala verktyg, dock önskar han att få tillgång till detta. 

Båda lärarna fastslår att digitala verktyg kan vara bra för elever med läs- och skrivsvårigheter, 

dock anser de att läraren är den mest betydelsefulla faktorn för en lyckad undervisning.  

Likheter och skillnader mellan elevtexterna  

När elevalstren analyserades framkom likheter och skillnader mellan elevtexterna men även 

vissa likheter mellan texterna och dess tillhörande undervisning. Eleverna i Olofs klass, skri-

ver med tydligare röd tråd än klassen som arbetar utifrån ASL. Olof nämner att eleverna får 

lättare att skriva en sammanhängande text, med röd tråd om de skriver utifrån bildserien. 

Bildserien får också igång fantasin, menar Olof. Pias klass som arbetar med ASL skriver 

längre texter, men i elevtexterna tappas ibland den röda tråden. Pia menar att eleverna kan 

skriva längre texter för att det är motoriskt lättare att skriva på datorn än för hand. Det före-

kommer även mer avancerade och rättstavade ord samt korrekt dubbelteckning redan i årskurs 

ett, tack vare datorn och dess rättstavningsprogram, nämner Pia. Hon berättar vidare att detta 

annars är mer förekommande i senare årskurser. Eleverna från båda undervisningssamman-

hangen använder sig av mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt i sina berättande tex-

ter. I båda undervisningssammanhangen beskrivs det att samtal kring språkets form sker kon-

tinuerligt. Eleverna har också en inledning, handling och avslutning i sina berättande texter. 

Både Pia och Olof nämner att de använder stödmallar och berättelsekartor för att eleverna ska 

lära sig hur man organiserar en berättande text med inledning, handling och avslutning. I Fig. 

1 och 2 får ni ta del av två elevtexter från Pias klass och i Fig. 3 och 4 visas två elevtexter från 

Olofs klass.  
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Fig 1: Denna elevtext kommer från Pias klass och berättelsen utgår från elevens egen fantasi. Eleven visar kunskaper kring dubbelteckning 

samt stavning. Eleven skriver med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. I texten framkommer det att eleven ibland tappar tråden 

vid berättelseskrivandet. Eleven skriver med en början, mitten och avslutning, dock är dessa inte sammanhängande.  

 

Fig 2. Detta är en elevtext från Pias klass som visar att eleven behärskar både dubbelteckning, stavning, mellanrum mellan orden, stor bok-

stav och punkt. Texten är fantasirik och innehåller en inledning, handling och avslutning. Eleven skriver mestadels med en röd tråd.  
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Fig. 3: Elevtext från Olofs klass. Eleven skriver med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Eleven får med en inledning, handling 

och avslutning i sin berättande text. Berättelsen är sammanhängande med en röd tråd. Innehållet av berättelsen utgår från bilderna. 

 

Fig 4: Elevtext från Olofs klass. Eleven skriver med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Eleven får med en inledning, handling 

och avslutning i sitt berättande. Berättelsen är sammanhängande med en röd tråd. Innehållet av berättelsen utgår från bilderna. 
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Resultat som framkommit utöver syfte och frågeställningar  

Av intervjuerna framkommer det att båda lärarna har erfarenheter av att arbeta utifrån ASL. 

Nedan skildras deras upplevelser kring ASL och dess för- och nackdelar. Pia framhäver att 

när eleverna får skriva berättande texter på datorn kan de använda och utgå från sitt eget hu-

vud när de producerar sina texter. Pia säger att: 

De får ut mycket mer och det går mycket lättare för dem att göra en text när de inte behöver 

skriva den med penna. Texterna blir både längre och med högre kvalitet tidigare. Annars bru-

kar man ju inte i ettan ha gjort så fina texter som de här barnen har gjort. Texterna brukar an-

nars bestå av få, kortare och enklare meningar i ettan. Nu blir det istället hela berättelser 

ganska tidigt. 

Enligt Pia ges det möjlighet att tidigare prata om språkets struktur eftersom eleverna med 

hjälp av datorn kan skriva en mer avancerad text. Pia upplever att alla lyckas när de arbetar 

med ASL. ”Det är en av de vinnande delarna i metoden. Att alla lyckas”, betonar hon. Pia 

uppfattar också att eleverna längtar till ASL-lektionerna, vilket hon finner fantastiskt. Pia 

anger att ASL har bidragit till att fler barn koncentrerar sig bättre och lyckas i större utsträck-

ning. Detta tror hon beror på att eleverna sitter med hörlurar och är avskärmade från varandra 

när de skriver.  

Även Olof har arbetat med ASL. Han anser att om man ska arbeta med ASL, ska man arbeta 

med det hängivet. Olof framhäver att ”för vissa är ASL jättebra men för andra vet jag att det 

var pest och pina att skriva på datorn”. Läraren uppfattar att datorn kan vara bra för elever 

som ibland tappar bokstäver när de skriver eftersom eleverna med hjälp av talsyntesen kan 

lyssna på texter som spelas upp och reflektera kring hur det låter. Olof berättar vidare att ele-

verna på så vis kan upptäcka språket och att datorn därmed kan användas som ett verktyg för 

inlärning av skriftspråket. Han vill därför ha datorer i undervisningen för att hjälpa vissa ele-

ver vid textskapandet. Dock anser Olof att elever som redan skriver utvecklande texter, inte 

kan utvecklas mycket mer på datorn än vad de hade gjort för hand. Om Olof skulle välja mel-

lan datorer eller en lärare, skulle han valt en lärare till i undervisningen. Denna lärare skulle 

kunna fungera som en resurs och stödja elevernas skrivande av berättande texter, menar Olof. 

Resultatsammanfattning 

Syftet och den första frågeställningen har besvarats genom att de båda lärarna beskrivit sina 

undervisningssammanhang. Den ena läraren inspireras av ASL och den andra Maketemetoden 

vid elevers skrivande av berättande texter.  
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Utifrån den andra frågeställningen framkommer det att båda lärarna anser att läraren är den 

mest betydelsefulla faktorn för en lyckad undervisning. De försöker också anpassa undervis-

ningen utefter eleverna och de resurser samt verktyg som finns att tillgå. Båda lärarna finner 

det viktigt med samspel och textsamtal samt att eleverna får befinna sig i meningsfulla sam-

manhang. Det som skiljer sig åt är att lärarna använder olika stödstrukturer i undervisningen 

och att de har olika resurser och verktyg att tillgå. 

Utifrån elevtexterna besvaras frågeställning tre. Genom elevernas berättande texter fram-

kommer det att eleverna använder mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt samt att 

de skriver med en inledning, handling och avslutning. I båda undervisningssammanhangen 

har man samtalat kring form och innehåll. Eleverna har också fått använda stödstrukturer för 

att lära sig hur man organiserar en berättande text. Eleverna som arbetat utefter bildserier 

skrev med en tydligare röd tråd i sina texter än eleverna som arbetat med datorn. Eleverna 

som arbetat med datorn skriver däremot längre texter med mer avancerade och rättstavade 

ord. 
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Diskussion 

Resultatet i studien behandlar vilka möjligheter eleverna ges för att skapa, planera och organi-

sera berättande texter. Vi har undersökt hur två lärare beskriver sina undervisningssamman-

hang kring berättande texter. Lärarna har fått beskriva hur de stödjer och utformar en sådan 

undervisning för att eleverna ska få utveckla sitt skrivande av berättande texter. Likheter och 

skillnader mellan de olika undervisningssammanhangen har också presenterats. Vi har däref-

ter analyserat elevtexter för att sedan kunna jämföra dem med varandra och undervisnings-

sammanhangen. I metoddiskussionen förs resonemang kring de olika val vi gjort gällande me-

toden och arbetets svaga respektive starka sidor. I resultatdiskussionen diskuteras studiens 

resultat. Resultatet jämförs och relateras till forskning och den sociokulturella teorin. Till sist 

ges förslag på fortsatt forskning.  

Metoddiskussion  

Det går inte generalisera resultatet av denna studie eftersom studien endast innefattar två lära-

res beskrivningar av sin undervisning och fyra elevalster från respektive klass.  

Något som kan ha påverkat studiens resultat är valet av skolor. Skolorna befinner sig i olika 

socioekonomiska områden, vilket kan ha betydelse. Den ena skolan har tillgång till många 

digitala verktyg och fler resurser i undervisningen än den andra skolan. Vår tanke om att sko-

lor som befinner sig i en och samma kommun har lika förutsättningar, stämmer därmed inte. 

Kanske kunde elevtexter valts ut utifrån bestämda kriterier men eftersom vi kände igen lärar-

na och eleverna fann vi det inte lämpligt att utgå från våra egna värderingar vid urvalet av tex-

ter. Vi vet att slumpen kan ha påverkat vilka elevtexter vi erhölls, vilket kan ha bidragit till att 

vi inte fick varierande texter och att skillnaderna mellan klasserna kunde blivit större eller 

mindre. Eftersom alla elevgrupper ser olika ut, kan dock urvalet av texter aldrig bli fullstän-

digt rättvist för att belysa hur undervisningen möjliggör elevers skrivande av berättande tex-

ter. Elever har exempelvis befunnit sig i olika kulturer och kan därmed ha olika kunskaper 

och uppfattningar kring hur en berättande text kan skapas och organiseras när de börjar sko-

lan.   

Vid intervjuerna var två intervjuare närvarande på grund av att en intervjuare skulle föra an-

teckningar och den andra ställa frågor. Detta val gjordes ifall tekniken inte skulle fungera och 

för att intervjuarna skulle kunna diskutera tolkningar. Det kan även stärka studiens trovärdig-

het att vara två intervjuare, eftersom då två personer kan tolka informanternas beskrivningar. 
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Även Christoffersen och Johanessen (2012) anger dessa positiva faktorer med två intervjuare. 

Emellertid menar de att det också kan vara negativt med två intervjuare eftersom informanten 

kan finna det överväldigande. Detta upplevde dock inte vi under intervjuerna, vilket kan ha 

berott på att informanterna inte behövde samtala kring några känsliga ämnen och att infor-

manterna och intervjuarna tidigare mötts. Informanterna fick välja var intervjun skulle äga 

rum för att de skulle befinna sig i en trygg miljö. Vi framförde också vikten av att intervjun 

skulle ske i en ostörd miljö, vilket Christoffersen och Johannessen (2012) också anser bety-

delsefullt. Detta kan ha betydelse för vårt resultat eftersom informanterna inte blev avbrutna 

under samtalen. Lärarnas beskrivningar av sin undervisning kan påverkas beroende av olika 

faktorer. Undervisningarna kan inte beskrivas fullt ut genom en intervju, eftersom en under-

visning är så omfattande att detaljer kan missas. Även dagsformen kan påverka vad som 

framkommer i intervjun. Informanterna kan också vilja beskriva sina undervisningssamman-

hang med positiva ordalag. Om denna studie varit mer omfattande hade därför observationer 

varit bra att komplettera med för att säkerställa resultatet.  

Eftersom vi är bekanta med klasserna och dess lärare kunde vi troligtvis få en bättre förståelse 

av lärarnas beskrivningar och deras undervisningssammanhang. Våra erfarenheter kan därmed 

ha påverkat hur vi tolkat lärarnas beskrivningar. I och med det kan våra tolkningar fram-

komma och påverka resultatet.  

Intervjufrågorna formulerades utifrån syfte och första frågeställningen. Syftet samt första frå-

geställningen framkom därmed genom intervjuerna. Vid en jämförelse av de två intervjuerna 

besvarades den andra frågeställningen. Den tredje frågeställningen besvarades genom en jäm-

förelse mellan elevtexterna. Likheter mellan transkriberingarnas innehåll och analysen av 

elevtexterna framkom också.  

Vid analysen av transkriberingarna sammanfattades olika teman genom att färglägga dessa. 

När vi gjort detta sammanställde vi de olika temana genom att plocka ut textstycken ur tran-

skriberingarna. Bryman (2011) menar dock att det kan uppstå problem när man plockar ut 

textstycken ur ett visst sammanhang, nämligen att meningen kan gå förlorad och misstolkas. 

Därför behöll vi de oklippta versionerna för en jämförelse med de klippta och därmed säker-

ställdes det att intervjuarnas ord inte blev tagna ur sitt sammanhang. 
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Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet att båda undervisningssammanhangen möjliggör elevers 

skrivande, planerande och organiserande av berättande texter, fast undervisningssamman-

hangen ser olika ut. Klassen som arbetat med datorer skrev längre texter med ett bättre ordför-

råd än den andra klassen. Dock skrev Olofs elever, som arbetat med bildserier, med en mer 

sammanhängande röd tråd i sina berättande texter. I studien framkom även att det är viktigt att 

undervisningen innehåller samspel, textsamtal och meningsfulla sammanhang.  

Att möjliggöra lärande 

Pia arbetar utifrån ASL och Olof utifrån Maketemetoden, ändå framkommer det flera likheter 

mellan de olika undervisningssammanhangen. Vi ser likheter mellan lärarnas arbetssätt och 

den sociokulturella teorin eftersom både lärarna och teorin framhäver vikten av social inter-

aktion vid textskapandet. Inom den sociokulturella teorin belyser man att språket konstrueras i 

en social kontext (Säljö, 2010). Samtalet har en stor betydelse för att eleverna ska utvecklas 

(Agelii- Genlott & Grönlund, 2013; Folkesson & Swalander, 2007; Hultin & Westman, 2013; 

Levin & Boruta, 1983; Ljung- Djärf, Åberg- Bengtsson & Ottosson, 2005; Skolverket, 2011b; 

Skolverket, 2012; Vygotskij, 1978).  

Resultatet i denna studie visar bland annat att läraren är den mest betydelsefulla faktorn för 

goda undervisningsmöjligheter. Detta synliggörs både i lärarnas beskrivningar samt i forsk-

ningen (Betram & Andee, 1990; Ljung-Djärf, Åberg- Bengtsson & Ottosson, 2005; Postholm, 

2006). I studien framkommer att läraren har stor betydelse vid bland annat textsamtal då lära-

ren exempelvis kan modellera hur eleverna kan skapa sina texter, vad det gäller form och in-

nehåll samt hur eleverna kan bearbeta texterna. Eleverna får även studera berättande texter 

och skriva en gemensam samt en individuell berättande text. Detta kallar Gibbons (2002) för 

cirkelmodellen. Det framkommer också att oberoende av vilka verktyg som används i under-

visningen, behöver läraren finnas där som ett stöd och visa eleverna hur verktygen kan använ-

das. Lärare behöver också anpassa undervisningen utefter elevgruppen för att få en lyckad 

undervisning eftersom eleverna kommer med olika bakgrundskunskaper kring vad en berät-

tande text är och hur den kan organiseras, vilket lärarna i studien samt Thorsten (2014) beto-

nar. Även i Läroplanen skrivs det fram att undervisningen ska anpassas efter elevers förut-

sättningar och behov (Skolverket, 2011b).  
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Lärarna arbetar också på olika sätt med att stötta eleverna, vilket kan leda till att eleverna kan 

utveckla nya kunskaper. Vygotskij (1978) framför att genom stöttning kan en person föras 

vidare i sitt tänkande och utveckla nya färdigheter, som den enskilt inte hade kunnat utveckla.  

I de båda undervisningssammanhangen finns det olika faktorer som påverkar undervisnings-

möjligheterna gällande elevernas produktion och organisation av berättande texter, såsom 

ekonomi, resurser, klasstorlek och elevgrupp. Det möjliggörs textskapande i de båda klass-

rummen eftersom eleverna får stöttning på olika sätt i sitt skrivande av berättande texter. 

Denna stöttning sker genom bland annat stödmallar och bilder. I ena klassrummet används 

även digitala verktyg. Det framkommer i både styrdokument och forskning att stöttning är 

avgörande för elevers lärande. I Nya språket lyfter förs det fram att både lärare, kamrater och 

bilder kan användas som stöd i undervisningen. Läraren kan arbeta med texter tillsammans 

med eleverna genom att använda olika stödstrukturer såsom stödord eller tankekartor (Skol-

verket, 2012). Även Vygotskij (1978) belyser att människan kan stödjas och utvecklas genom 

kompetenta kamrater eller olika artefakter.  

Två betydelsefulla aspekter som synliggjorts i studien är att eleverna ska få skriva i menings-

fulla sammanhang och att de ska bli inspirerade till skrivandet av berättande texter för att lä-

rande ska möjliggöras. Pia och Olof finner det viktigt att eleverna får skriva i meningsfulla 

sammanhang för att bli motiverade i sitt skrivande. Även forskare instämmer med detta (Bet-

ram & Andee, 1990; Fast, 2007; Meier, 2011; Skoog, 2012; Thorsten, 2014).  

Elevtexter 

Eleverna i Olofs klass, skriver med en tydlig röd tråd i sina texter. Deras tydliga stödstruktur 

(bildserien) kan ha betydelse för resultat. Eleverna i Pias klass skriver längre texter som är 

mer fantasirika men i texterna tappas ibland den röda tråden. Att de skriver längre och mer 

fantasirika texter kan bero på att eleverna har datorn som skrivverktyg. Datorn kan göra det 

lättare för eleverna att använda sin fantasi och planera sina texter eftersom de inte behöver 

tänka på det motoriska. Att de tappar den röda tråden kan bero på att eleverna i denna klass 

inte är lika styrda och att de inte har en lika tydlig stödstruktur vid skrivandet. Eleverna kan 

därför sväva iväg i fantasin, vilket kan leda till en osammanhängande text.   

Olof använder stödstrukturer med bilder som bidrar till att eleverna får med alla berättelsens 

delar i form av början, handling, problem och lösning. Detta arbetssätt kan hjälpa eleverna 

med fantasin och att organisera texten, dock kan strukturen begränsa vissa elevers skrivande 
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eftersom de inte får bestämma ämne själva och för att skrivutrymmet är begränsat. Pia arbetar 

också med stödmallar för att eleverna ska skriva med en början, mitten och ett slut innan de 

skriver sina berättande texter. Även eleverna i denna klass skrev därför berättande texter där 

alla berättelsens delar fanns med. I en jämförelse mellan undervisningssammanhangen an-

vände Olof mer styrda stödstrukturer och Pia mer fritt skrivande i undervisningen. Skoog 

(2012) påpekar vikten av fritt skapande av berättande texter så att eleverna kan utgå från sina 

egna erfarenheter. Grönte (u.å.) menar däremot att kortare och styrda texter som innehåller 

alla berättelsens delar, kan kännas mer befriande att skapa (Ibid.). Det styrda skrivandet kan 

hjälpa eleverna att komma igång med fantasin och skrivandet. Det styrda skrivandet kan 

också hjälpa eleverna att organisera sina texter så att de kan skriva med berättelsens alla delar 

och med en röd tråd. Det fria skrivandet kan däremot göra att eleverna utvecklar sin fantasi 

och kreativitet. I det fria skrivandet kan eleverna även utgå från sina intressen, vilket kan mo-

tivera eleverna till skrivandet. De elever som har svårt att komma igång med sitt skrivande 

kan dock finna denna arbetsmetod som ansträngande och svår. Det kan därför vara betydelse-

fullt med en varierande undervisning som innehåller både styrt och fritt skrivande. 

Eleverna i båda klasserna använde sig av stor bokstav och punkt i sina berättande texter. Detta 

lyckade resultat kan bero på att det sker textsamtal i båda klasserna, där både form och inne-

håll diskuteras. Det förekommer mer avancerade och rättstavade ord i klassen som använder 

sig av datorn. Eleverna använder bland annat dubbelteckning korrekt. Detta kan bero på att 

eleverna har möjlighet att genom talsyntesen lyssna på ljud och ord som de är osäkra på, samt 

sina texter i helhet. Vid datorn kan även ordbehandlingsprogram hjälpa elever med stavning-

en. 

Digitala verktyg i undervisningen 

Både Pia och Olof har arbetat med ASL i undervisningen och uttrycker dess för- och nackde-

lar. En fördel med ASL är att datorn kan vara bra för elever med läs- och skrivsvårigheter ef-

tersom de kan höra ljudet av bokstaven som de skriver på tangentbordet, framför lärarna samt 

Shilling (1997). I samförstånd med Hultin och Westman (2013), anser Pia och Olof att det är 

motoriskt lättare att skriva texter på datorn än för hand. Olof önskar därmed digitala verktyg 

som hjälpmedel för att underlätta skrivandet för vissa elever. Olof nämner dock att elever som 

redan skriver utvecklande texter, inte utvecklas mer med hjälp av datorn än om de skriver för 

hand. Han anser det mer betydelsefullt att ha en lärare till i undervisningen, än datorer. Pia 
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betonar endast en nackdel med datorn som verktyg, nämligen omotiverade lärare som inte tror 

på datorn som ett bra verktyg i undervisningen. 

Det har framkommit i studien att datorn som verktyg, gör det lättare för eleverna att skriva. 

Det betyder dock inte att datorn bidrar till att elever skriver berättande texter med ett bättre 

innehåll och en bättre struktur. Det är därför av stor vikt att även ha stödstrukturer i denna 

undervisning för hur man organiserar och planerar en berättande text. I kommentarmaterialet 

skrivs det fram att vi lever i en digitaliserad värld och att digitala verktyg därför borde använ-

das i undervisningen. Datorn kan exempelvis användas som ett hjälpmedel för eleverna vid 

skrivandet samt vid textbearbetningen (Skolverket, 2011a). Om eleverna kan behärska språ-

kets struktur och skriva läsliga texter, kan det öka elevernas språkliga trygghet och ge dem 

lust att uttrycka sig (Ibid.). Av våra erfarenheter verkar lärare ute i verksamheten vara intres-

serade av att använda sig av datorn som verktyg, både för att underlätta skrivandet för elever 

och för att ta in deras erfarenheter i klassrummet. Eleverna möter nämligen digitala verktyg 

kontinuerligt i vardagen. Skolan behöver därför fånga upp detta intresse. Det kan även finnas 

spel eller andra program på datorn som kan utveckla elevernas färdigheter i att skriva berät-

tande texter. En del elever tycker dock att det är svårt med digitala verktyg och användningen 

av datorer, vilket därför kan hämma deras textskapande. Takala (2013) förespråkar ASL och 

digitala verktyg medan Steinberg (2013) menar att undervisningen kan bli bra både med och 

utan digitala verktyg. Även i vår studie har det visat sig att undervisningen kan bli bra både 

med och utan digitala verktyg eftersom alla åtta elever, oavsett verktyg, kunde skriva en be-

rättande text med alla dess delar. 

Slutsatser 

Genom studien har det framkommit att lärare på olika sätt kan möjliggöra elevers skapande, 

planerande och organiserande av berättande texter. Genom stödstrukturer kan eleverna lära 

sig att skriva med början, mitten och slut samt med en röd tråd. Detta styrda skrivande kan 

dock hämma elevernas fantasi och begränsa deras skrivande. Med hjälp av digitala verktyg 

kan elever få ökat självförtroende eftersom alla kan producera någonting. Detta betyder dock 

inte att det blir en text med ett bra innehåll eller att texten är skriven med en röd tråd. Andra 

stöd än datorn kan därmed inte uteslutas. En varierande undervisning är därför ett måste vid 

elevers berättelseskapande.  

För att möjliggöra elevers skrivande av berättande texter, måste undervisningen anpassas efter 

skolans resurser, läraren och elevgruppen. Eftersom det finns faktorer som påverkar undervis-
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ningen får eleverna och lärarna olika förutsättningar i skapandet av berättande texter. Studien 

visar att läraren är en av de mest betydelsefulla faktorerna för goda undervisningsmöjligheter. 

Oavsett vilka faktorer som påverkar undervisningen är det av stor vikt att undervisningen in-

nehåller textsamtal, samspel och att den är meningsskapande.  

Eftersom endast fyra elevtexter har analyserats från varje klass kan ingen generalisering ske, 

varken av klasserna eller ur ett större perspektiv. Det kan därmed också finnas andra lyckade 

undervisningssammanhang som inte tagits upp i denna studie som möjliggör elevers skap-

ande, organiserande och planerade av berättande texter. Variationsteorin där undervisningen 

fokuserar på kritiska aspekter av ett lärandeobjekt, kan vara ett sådant exempel. Genom ex-

empelvis högläsning och samtal kring berättelser skulle också elevers skapande av berättande 

texter kunna utvecklas. I Läroplanen beskrivs det att berättande texter kan innefatta ramsor, 

rim, sånger, dramatik, lyrik, myter, bilder- och kapitelböcker samt sagor (Skolverket, 2011b). 

Elever kan därför också få lära sig att skapa texter på fler sätt än genom den skrivna texten, 

genom exempelvis film, musik och teater.  

Framtida forskning 

Det hade varit intressant att jämföra dessa klassers elevtexter när eleverna blivit äldre. Fram-

kommer fortfarande samma likheter och skillnader, fast eleverna blivit äldre eller framkom-

mer det andra aspekter? Hur utvecklas deras texter beroende på undervisningssammanhang? 

Gynnar något undervisningssammanhang elevers skrivande av berättande texter i längden? 

Detta skulle möjligen kunna undersökas genom en analys av de nationella proven.  

Det hade även varit intressant att få kunskap kring fler arbetssätt som gynnar elevers text- och 

berättelseskapande. En sådan studie hade kunnat undersökas genom att följa lärare under en 

längre tid, som bedriver en undervisning som möjliggör elevers skapande, organiserande och 

planerande av berättande texter. Även eleverna hade kunnat beskriva sina tankar kring under-

visningen.     
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

1. Vad är berättande texter för dig? 

 

 

2. På vilka sätt integreras berättande texter i undervisningen? 

 

3. Arbetar ni med att skriva berättande texter och i sådana fall hur? 

 

 

4. Utgår din undervisning ifrån någon speciell metod eller förhållningssätt? I 

sådana fall vilken/ vilka? Berätta gärna mer om den/dem! 

 

 

5. Är undervisningen upplagd så att eleverna får arbeta med att organisera be-

rättande texter och i sådana fall hur?  

 

6. Används någon form av stödstruktur när eleverna skriver berättande texter?  

Förklaring: stödstruktur är något som kan stödja eleven i hens skrivande av berättande 

texter.  

 

7. Vilka faktorer påverkar din undervisning kring elevers skrivande av berät-

tande texter?  

  



 

 

 

Bilaga 3 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 


