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Förord  
Att skriva ett examensarbete tillsammans med någon som är 50 mil bort är inte alltid helt enkelt. 
Det sägs att kvinnor som umgås mycket synkroniserar sina menscykler, det händer uppenbar-
ligen även på håll. Det största tacket vill vi därför tillägna varandra för att vi lyckats ro detta i 
hamn, det har krävts mycket planering och stor disciplin men kanske framförallt tilltro till 
varandras och vår egen kompetens. 

Som hjälp i processen har vi haft vår handledare Helena Wistrand som hela tiden knuffat oss 
lite längre än vad vi själva kunde se, tack för det. Dessutom har vi haft medstudenter, vilka 
ingått i samma handledningsgrupp, som testläsare. Tack för att ni med kritiska ögon läst och 
uppmärksammat sådant som vi själva blivit blinda för under processens gång.  

Tack också Fredrik Blomgren som bidragit med värdefull kritik.  

Vi vill även rikta en hälsning och ett stort tack till våra familjer som under studieårens gång 
och kanske framförallt under detta examensarbete, funnits där som diskussionspartners och 
stöttepelare.  

Slutligen vill vi tacka Pippi, Mio, Madicken, Emil, Lotta, Tjorven och alla de andra karaktä-
rerna som gjort och gör så stora avtryck i våra liv. Det är delvis på grund av dem som vi vågat 
ta oss an den stora uppgiften att bli lärare, för vi vet att vi alltid kommer ha dem i ryggen.  

 

 

 

”Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert”  

(Pippi Långstrump)  

  

  



 

Sammandrag  
Astrid Lindgrens kärlek till skönlitteratur och barndomen har lockat fram det här examensar-
betet. Arbetet består av en kvalitativ empirisk studie, vars syfte är att undersöka om arbete med 
skönlitteratur och lässtrategier kan utveckla skrivstrategier som är nödvändiga för narrativt 
skrivande. Studien är genomförd med nära koppling till Skolverkets texter kring berättande 
skrivande, avseende årskurs 4–6 i skolämnet svenska. Som undersökningsmetod har valts att 
analysera elevtexter från elever i årskurs 6, producerade både före och efter ett arbetsmoment 
med utgångspunkt i Astrid Lindgrens skönlitterära bok Mio, min Mio. Befintlig forskning visar 
att elever upplever svårigheter då de får i uppgift att komponera en väl fungerande text, samt 
att lärare upplever det svårt att motivera elever till att finna läslust och att utveckla skrivstrate-
gier. Eleverna som deltagit i denna undersökning visar, efter undervisning som endast fokuserat 
på att förbättra deras lässtrategier, tendenser till positiv utveckling avseende narrativa skriv-
strategier. 

 

Nyckelord: Astrid Lindgren, berättande texter, boksamtal, grundlärare, läsförståelse, lässtrate-
gier, lärare, mellanstadiet, narrativt skrivande, skrivstrategier, skönlitteratur, undervisning, års-
kurs 4–6   
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1 Inledning 
 

En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det 
förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje. (Lindgren, 2007, 
s. 48) 

Med utgångspunkt i Astrid Lindgrens ord om skönlitteratur har vi funnit inspiration till vårt 
examensarbete. Vi står enade i övertygelsen om att en relation till skönlitteraturen kan berika 
människors liv. Som beundrare av Astrid Lindgrens verk frågade vi oss om det verkligen kan 
finnas någon som inte tycker som vi. Att ta del av hennes berättelser är detsamma som att 
slukas in i en värld full av liv, lycka och barnsliga skratt. Vi vill tro att alla som läser Lindgrens 
böcker fångas av hennes ord och därmed upplever samma sak som vi. Det finns dock många 
barn i vårt samhälle som går miste om hennes bokskatt, på grund av att de helt sonika inte 
tycker om att läsa. Ruxandra Viorela Stan (2015) beskriver i en forskningsartikel att lärare 
generellt upplever det svårt att förmedla entusiasm och glädje i läsning. Dessutom har elever i 
allmänhet svårt att känna inspiration till att läsa och de besitter inte heller motivation till att 
förkovra sig i skönlitteratur (Stan, 2015, s. 455). Samtidigt som lärare har svårt att implemen-
tera läsningen som en naturlig del av undervisningen, har undersökningar avslöjat att elever 
generellt uppvisar tydliga brister i sitt skrivande. Forskning som har utförts, bland annat i 
grundskolan, konstaterar att skrivande är något elever upplever som ett bekymmer. De har ofta 
problem med att göra sig förstådda i texter, samt att huvudbudskapet i deras skrifter är svårt 
för läsaren att uppfatta (Bouwer, Koster, & van den Bergh, 2018, s. 58). Fokus i detta arbete 
ligger därför vid förmågan att utveckla elevers berättande skrivande med utgångspunkt i under-
visning baserad på skönlitteratur och lässtrategier.  

Generellt tenderar språkinlärning i skolan ofta sträva mot att ge elever ett gediget ordförråd 
men verktyg för språkanvändningen glöms ibland bort, skriver Ulrika Tornberg (2009, s. 127). 
Hon menar därför att lärarens mål bör vara att ge elever verktyg, med vilka de genom sina 
förkunskaper och erfarenheter kan tolka ord och göra dem till sina egna. Varje individs inlär-
ning präglas av ett kreativt tänkande (s. 127). Vi vill uppmärksamma kreativiteten hos den som 
skriver en berättande text. Lars Lindström (2007) hävdar att det som definierar en kreativ per-
son kanske inte nödvändigtvis är att hen kan vara spontan i sina handlingar, samt komma med 
uppfinningsrika lösningar, utan att ha behövt jobba särskilt mycket på att få fram dessa idéer. 
Däremot är en kreativ individ, en person som tillåter sig själv att styras av sina känslor i det 
idéskapande arbetet och vågar frångå förutbestämda regler (Lindström, 2007, s. 8). Tornberg 
(2009) menar att de som tenderar att misslyckas med författarkonsten är de som endast foku-
serar på den mekaniska aspekten av skrivande. De som tillämpar detta tankesätt i sitt skrivande 
hämmar ofta sig själva genom att fastna vid språklig besatthet och att det ska låta korrekt. De 
som istället lyckas och ger läsaren en bred upplevelse är de som använder skrivandet som en 
utvecklande process, där arbetet hela tiden uppdateras genom att skribenten ta in nya idéer och 
influenser under hela skrivprocessen (Tornberg, 2009, s. 169).  

Detta examensarbete fördjupar sig i utvecklandet av det kreativa skrivandet hos elever i årskurs 
4–6, med utgångspunkt i lässtrategier som öppnar dörrarna till skönlitteraturens magiska värld. 
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Vi är eniga med Astrid Lindgrens filosofi om att läsning är roligt och bidrar till ett fördjupat 
lärande. 

Är det inte fint att han bara genom att ha roligt kan lära sej uttrycka sej så mycket bättre, 
skriva så mycket bättre och veta så mycket mer om världen, även om sådana saker som 
man måste kunna i skolan? (Lindgren, 2007, s. 68) 

Vi tror och hoppas att en bieffekt av att ge elever adekvata lässtrategier blir att deras självför-
troende ökar liksom deras motivation till att läsa och skriva mer. Uttalandet görs dock med 
insikt i att det är mycket som ska falla på plats för att ett barn ska bli en bokälskare.  

Det är mycket som ska stämma för att ett barn ska bli en bokslukare. Först och främst 
kärlek och respekt mellan elev och lärare, från båda hållen. I klassen ska finnas en at-
mosfär av trygghet och tro på barnets förmåga. Material, att träna på var än på läsvägen 
barnet befinner sig, ska finnas lättåtkomligt för barnet (Eriksson, 2005, s. 73). 

De flesta skolor och liknande verksamheter har samma infallsvinkel på lärandet, nämligen att 
målet är att alla ska lära sig snabbt, samt att kunskap ska vara konkret och därmed lätt att 
bedöma, menar Stan (2015). Forskaren skriver vidare att det har konstaterats att kunskap som 
bygger på kreativitet och fantasi, inte kan uppmätas varken på samma konkreta eller objektiva 
sätt som annan kunskap (Stan, 2015, s. 455). Trots att en stor andel lärare strävar mot en under-
visning, vars mål är att förbättra elevers läskunskaper och strategier, verkar det vara svårt att 
få ihop en bra kedja om läsundervisningen inte länkar samman med skrivning. Forskningsun-
dersökningar som utförts i ett flertal olika länder, har visat att skolan generellt har en viss ten-
dens att fokusera undervisningen på läsning, vetenskap och matematik istället för på just skriv-
ning. Olika lärare kan ha olika syn på vad som är viktigt att fokusera på i sin undervisning och 
lägger därmed ner mer tid och resurser på det de, medvetet eller omedvetet, finner viktigast. 
Tyvärr kan dessa inövade tankesätt fungera som ett slags filter som inte släpper igenom nya 
tankesätt. Författarna menar att det är relevant att belysa dessa värderingar, för att vidare kunna 
utveckla fungerande redskap för undervisning i skrivande (Rietdijk, Weijen, Janssen, Bergh & 
Rijalaarsdam, 2018, s. 644–645). Med detta i åtanke är det vår uppgift som blivande lärare att 
finna strategier för att utveckla, bedöma och stötta kreativ inlärning såsom läsförståelse och 
narrativt skrivande. 

Examensarbetet inleds med en beskrivning av syfte och frågeställningar. Därefter följer ett 
bakgrundsavsnitt som presenterar facklitteratur och forskning kring skönlitteratur, dess upp-
byggnad samt utvecklande av lässtrategier och till viss del skrivstrategier. Inledningsvis disku-
teras skönlitteraturens magi och kraft att påverka den enskilda individen. Sedan presenteras 
begreppsdefinitionerna som ligger till grund för den analysmodell som genomsyrar det här ex-
amensarbetet. Begreppen tydliggörs och förankras i läroplanen samt Maria Nikolajevas (2004) 
bok Barnbokens byggklossar. Slutligen presenteras gynnsamma lässtrategier och arbetsme-
toder med läsande och skrivande på mellanstadiet. Exempelvis presenteras Aidan Chambers 
(1993) boksamtalsmodell i detta avsnitt. Vidare redovisas den undersökningsmetod som arbe-
tet vilar på. Arbetets metodavsnitt avser förklara urvalsprocessen av de informanter (elever) 
som ligger till grund för arbetets slutresultat, samt de etiska ställningstaganden som gjorts. 
Vidare beskrivs undersökningens upplägg och utformning. Efter beskrivningen följer en pre-
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sentation av den analysmodell som framställts i syfte att underlätta och förtydliga arbetet, in-
klusive en exempelanalys av kapitlet En klo av järn (Lindgren, 2013). Dessutom beskrivs ge-
nomförandet av undersökningen, inklusive förtest, undervisningsmoment samt eftertest. Efter-
följande del av metoden beskriver analysprocessen av elevtexterna som för- respektive eftertest 
resulterat i, samt diskuterar den metodkritik som identifierats. Sedan följer en redovisning av 
det resultat som bygger på jämförelseanalyser av elevtexterna. Vidare diskuteras arbetsme-
toden och resultatet av undersökningen med koppling till den forskning och litteratur som ar-
betet vilar på. Även förslag till vidare forskning ges. Examensarbetet avslutas med ett avsnitt 
som sammanfattar våra slutsatser.   

1.1 Syfte  
Undersökningens syfte är att påvisa skönlitteraturens kraft och förmåga i förhållande till språk-
lig utveckling och berättarförmåga hos barn. Vi vill undersöka om det finns något samband 
mellan undervisning i läsförståelse och utvecklade skrivstrategier. Vårt mål är att ta reda på 
huruvida elevers narrativa skrivstrategier gynnas, om undervisningsfokus i ett visst moment 
endast ligger på att utveckla elevers lässtrategier. Vi önskar också definiera de begrepp som 
Skolverket använder i läroplanen för elever i årskurs 4–6 avseende berättande texters innehåll 
och struktur. Med hjälp av dessa definitioner hoppas vi kunna peka på och beskriva arbetsme-
toder som kan hjälpa lärare att undervisa i narrativt skrivande. Visst fokus kommer även ligga 
på det faktum att läsning och läsförståelse är av stor vikt, när det gäller undervisning och inlär-
ning över lag.  

1.2 Frågeställningar 
Vi har för avsikt att redogöra för hur arbete med skönlitteratur kan stärka elevers narrativa 
skrivande i årskurs 4–6. Frågorna vi ställer oss är därför följande:  

• Vilka narrativa skrivstrategier utvecklas vid arbete med lässtrategier och analyser av 
skönlitteratur? 

• Hur närmar sig elevernas utvecklade skrivstrategier kursplanen i svenska för årskurs  
4–6 avseende berättande texters typiska uppbyggnad, språkliga drag och budskap? 
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2 Bakgrund  
I bakgrunden redovisas forskning och övrig facklitteratur som funnits relevant för undersök-
ningen. Avsnittet är uppdelat i tre rubriker där 2.1 behandlar skönlitteraturens påverkan på 
människors liv, identiteter och självförtroende. Rubrik 2.2 redogör för den narrativa textens 
struktur och byggstenar kopplat till kursplanen i svenska för årskurs 4–6. Slutligen, under ru-
brik 2.3, beskrivs framgångsrika arbetssätt med läsning i grundskolan och Chambers modell 
för boksamtal presenteras.  

2.1 Den berättande textens kraft och påverkan på en människas liv 
Vi organiserar våra upplevelser och förstår världen narrativt, skriver Lena Kåreland (2009, s. 
166). Ordet narrativ beskrivs av Svenska Akademien som ’berättande’ (SAOB, 1946) och 
Helland, Helland, Morken och Torkildsen (2015, s. 530) förklarar ordet ytterligare genom att 
uttrycka det som att en narrativ text består av en sammansättning av olika händelser, vilka finns 
i en världslig kontext.  

Berättande är fundamentalt för medvetandet och den egna identiteten (Kåreland, 2009, s. 166). 
Stan (2015) skriver att läsning av skönlitteratur borde ha större vikt i läroplanen, då den kan 
bidra till att stärka barns identiteter (s. 455). När individer ges möjlighet att analysera litteratu-
ren de läser, inhämtar de erfarenheter som får dem att växa mentalt. Arbetet med litteratur kan 
få elevers fantasi att utvecklas samt att deras egna känsloliv blir mer konkret, i den mening att 
de får en djupare förståelse för sina såväl som andra människors känslor och hur de tar sig 
uttryck. Vidare bidrar arbetet med skönlitteratur till att öka elevers öppenhet för människors 
olikheter. Detta är alltså ett väldigt effektivt tillvägagångssätt för den personliga känslomässiga 
utveckling, som är en del av den individuella utvecklingen, vilken är viktig inom alla aspekter 
av livet (Stan, 2015, s. 456). Kåreland (2009) menar att skönlitteratur kan bidra med kommu-
nikativ och kulturell kompetens, vilket behövs för att orientera sig i världen (s. 164). Hon skri-
ver också: ”Litteraturen ger alltså livsglädje som berikar våra liv” (s. 161) och belyser därmed 
att böcker i sig inte kan skapa en rik personlighet, en kan klara sig bra ändå, men läsning kan 
bidra till att utveckla identiteter och därmed förgylla en människas liv. De texter vi läser och 
reflekterar kring ligger till grund för att etablera värderingar och uppfattningar om det egna 
jaget, skriver Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010, s. 24). I Skolverkets kom-
mentarmaterial till kursplanen i svenska kan en läsa att språket ger människan möjlighet att 
synliggöra och utveckla sina tankar. Därför menar Skolverket att språkutvecklande undervis-
ning är avgörande för lärandet och livet. Med hjälp av språket utvecklar vi och förstår vår 
identitet, oss själva och varandra (Skolverket, 2017, s. 5). 

Tidigare forskning har visat att självförtroendet och medvetenheten om den egna förmågan 
väger tungt om undervisningen ska få den effekt som läraren eftersträvar. Författarna menar att 
det är just tron på den egna förmågan som avgör hur individens prestationer ser ut. De elever 
som besitter högt självförtroende tenderar att uppvisa en större motivation än de med lågt själv-
förtroende. Denna motivation bidrar till att dessa individer presterar bättre och i vissa fall är 
motivationen i sig kanske viktigare än de akademiska kunskaperna (Hier & Mahony, 2018, s. 
409). I en rapport om barns läslust hävdar författaren att det är viktigt att lyssna till barnens 
upplevelser av läsningen för att läslusten och motivationen ska stärkas (Eriksson, 2005, s. 7). 
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Monica Reichenberg (2008) skriver att brist på läsförståelse bidrar till ett sämre självförtro-
ende, vilket i sin tur försvårar för eleven att prestera sitt bästa i skolan (Reichenberg, 2008, s. 
11–12). John Hattie (2012) menar att läraren måste arbeta för att stärka elevers självförtroende, 
för att alla elever ska ha kapacitet att ta sig fram till målet trots att de alla befinner sig på olika 
kunskapsnivåer. Planeringen av undervisningen är viktig för att alla elever ska ges möjlighet 
att prestera på bästa sätt, utifrån sin egen individuella förmåga. Den metod läraren väljer att 
tillämpa, måste genomföras i harmoni med insikten om att alla elever presterar utifrån sina 
egna premisser. Alla elever befinner sig på olika kunskapsstadier i förhållande till slutmålet 
och behöver behandlas därefter. Det är viktigt att ge alla elever självförtroende att ta sig fram 
till målet, trots att de alla befinner sig på olika utvecklingsstadier (Hattie, 2012, s. 60).  

Det barn läser ger tillgång till bildning och färdigheter som bidrar till att markera social status 
och tillhörighet, menar Kåreland (2009, s. 163). Skönlitteraturen kan även vara en källa till 
tröst. Den kan bidra med svar på frågor som inte går att få på något annat sätt. Undervisningen 
i svenska ska ge elever möjlighet att finna den lust och glädje som det kan innebära att läsa 
skönlitteratur (Skolverket, 2017, s. 7). Stan (2015) skriver i sin studie att litteratur tillfredsstäl-
ler människors behov av underhållning, men den bidrar också till att utveckla språkbruket och 
olika språkmodeller hos den som läser. Genom att i undervisningen använda sig av en bland-
ning av skönlitterära texter, får elever utveckla sitt ordförråd såväl som meningsuppbyggnad, 
samt få förslag och inspiration till hur de själva kan använda sig av dessa strukturer när de 
skriver sina egna texter (Stan, 2015, s. 455). 

2.2 En berättande texts uppbyggnad, språkliga drag och budskap 
I läroplanens centrala innehåll i svenska för årskurs 4–6 står det att elever ska lära sig om 
”[b]erättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling 
och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger” (s. 225). Dessutom ska ele-
ver få tillgång till ”[n]ågra skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras 
verk” (s. 225). För övrigt ska elever själva läsa och skriva med hjälp av ”[l]ässtrategier för att 
förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade 
och sådant som står mellan raderna” (s. 224) samt ”[s]krivstrategier för att skriva olika typer 
av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” (s. 224). Skolver-
ket beskriver alltså vad de menar med en berättande texts uppbyggnad ”med parallellhandling 
och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger” (s. 225). I kunskapskraven 
för betyget E i slutet av årkurs 6 skriver de också att ”[d]e berättande texter eleven skriver 
innehåller enkla gestaltande beskrivningar” (s. 228), tillika ett av de språkliga drag som Skol-
verket nämner i det centrala innehållet. Till sist står det även att den text eleven producerar ska 
innehålla ”en enkel handling” (Skolverket, 2011, s. 228). Den typiska uppbyggnaden för en 
berättande text med parallellhandlingar och tillbakablickar kan därmed anses som relativt avan-
cerad texthantering i jämförelse med den enkla handlingen, vilket bekräftas i Skolverkets kom-
mentarmaterial. Där hävdar de att det är mer krävande att skriva texter med parallellhandling 
och dialog, än en text med en enkel handling, varför dessa skrivstrategier betraktas som en 
progression i kunskapskraven (Skolverket, 2017, s. 11). Utifrån kursplanen kan en därför ur-
skilja tre analytiska begrepp som är centrala i svenskundervisningen, avseende berättande tex-
ter, för årskurs 4–6. Begreppen är: uppbyggnad, språkliga drag och budskap. Varje begrepp 
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kan tilldelas underordnade snävare begrepp; uppbyggnad: handling – parallellhandling – till-
bakablickar – miljöbeskrivningar – personbeskrivningar – dialoger, språkliga drag: gestal-
tande beskrivningar, budskap: det uttalade – det mellan raderna. 

Efter fördjupning i skönlitteraturens uppbyggnad har vi valt att inkludera ytterligare analytiska 
begrepp under begreppet språkliga drag. Tillägget av det snävare begreppet bildspråk med 
fördjupningarna liknelse, metafor och symbol är hämtade från Nikolajevas (2004) tolkning av 
olika stilar i skrivandet av skönlitterär text. För att ytterligare fördjupa alla de analytiska be-
greppen, följer nu en redogörelse för deras innebörd med grund i forskning och facklitteratur 
om skönlitteraturs uppbyggnad och elevers läsförståelse. 

2.2.1 Uppbyggnad 

Handling, förlopp och tillbakablickar är viktiga beståndsdelar i en historia, skriver Britta Stens-
son (2006, s. 103). Hon menar att dessa faktorer påverkar tidsförloppet i en berättelse och skri-
ver att förståelsen av tidsförloppet hjälper historien framåt och känslan för karaktärer och hand-
ling kan bli förstärkt. Att berätta i förhållande till tiden kan alltså stärka berättelsens budskap 
(s. 103). Hon skriver också att det kan vara svårt för en mer ovan läsare att förhålla sig till 
tidsperspektivet om det innehåller många parallellhandlingar eller tillbakablickar. Det är viktigt 
att hjälpa elever att hitta sammanhanget och de röda trådarna mellan de olika perspektiven, till 
exempel genom att rita tidslinjer, tankelinjer och släktträd (s. 105). Det är genom beskrivningar 
som tiden får liv. Författaren nämner som exempel att om händelsen utspelar sig i en tid utan 
elektricitet, behöver berättaren beskriva hur det känns att vara i mörkret: Hur svart är det? Vad 
tänker karaktärerna? (s. 103). ”Händelserna i sig skapar ingen berättelse. En berättelse hålls 
ihop av de karaktärer som handlar och av de händelser som påverkar dem” (s. 114). Stensson 
bekräftar alltså uppbyggnaden av en berättelse där handlingen, parallellhandlingarna, tillba-
kablickarna, miljöbeskrivningarna, personbeskrivningarna och dialogerna är beroende av 
varandra för att bygga en spännande och intressant berättelse. Att läsa mycket skönlitteratur 
har, som tidigare nämnts, många fördelar. Vana läsare får även andra fördelar som de kanske 
inte ens är medvetna om. Helland m.fl. (2015) skriver att det skulle kunna förefalla så att de 
elever som har goda erfarenheter av läsning och som har utvecklat en god läsförståelse, även 
visar prov på bra skrivstrategier. De inhämtar automatiskt kunskap om hur texter byggs upp 
och vilka byggstenar som är viktiga för att göra berättelsen så bra som möjligt. De försöker 
således imitera författarens stil och sätt att skriva. Vidare indikerar forskningen att elever även 
producerar mer omfattande texter om de har ett bra flyt i sin läsning (Helland m.fl., 2015, s. 
534). 

Allting står hela tiden i relation till varandra och när en lär sig läsa och förstå en berättelse 
behöver en få diskutera hela uppbyggnaden. Forskare påstår att elever förväntas behärska den 
teknik, vilken är nödvändig för att kunna komponera en text som visar prov på kunskaper kring 
bland annat meningsuppbyggnad, samt att kunna förhålla sig till det ämne de planerar redovisa 
i sin text. Detta i sin tur innebär att elever behöver ha en relativt god självkontroll och en med-
vetenhet om den egna förmågan även kring uppgifter som rör planering, organisering och kor-
rigering (Drijbooms, Groen & Verhoeven, 2016, s. 213). Stensson (2006) skriver också att 
återberätta historien är ett led i att hålla koll på berättelsens byggstenar och förstå vad som är 
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det viktigaste (Stensson, 2006, s. 105). Skolverket (2017) skriver att kunskap om språkets upp-
byggnad är avgörande för att kunna föra diskussioner om olika sätt att bygga en text och ut-
trycka sig på. En språklig trygghet bidrar till förmågan att vrida och vända på sina tankar och 
skapa nya infallsvinklar (Skolverket, 2017, s. 6). 

2.2.2 Språkliga drag   

”Språket i skönlitteratur är avsiktligt mångtydigt; det inte bara tillåter utan kräver tolkning. Det 
tilltalar alla våra sinnen genom att frammana syner, ljud, lukter, smaker och känseln. Det sti-
mulerar intellektuell och emotionell respons” (Nikolajeva, 2004, s. 236). Kraften att frammana 
känslor, väcka sinnesförnimmelser och tankar via språket som den berättande texten har, kan 
tolkas som de språkliga drag som kursplanen syftar till. Nikolajeva (2004) beskriver bildsprå-
ket som det vanligaste språkliga draget i barnlitteratur. Hon skriver att det skapar en dimension 
i texten, som bara finns hos skönlitteratur och talar om bildspråket som ett sätt att utmana ord-
boksbetydelsen av språket. Som exempel på språkliga drag tillhörande bildspråket nämner 
Nikolajeva liknelser, det vill säga två uttryck som kopplas samman med hjälp av ordet som 
(eller annat jämförelseord), exempelvis: ”Hon hoppade som en groda”. Dessutom skriver hon 
om metaforer och hävdar att de inte är särskilt vanliga i barnlitteraturen (Nikolajeva, 2004, s. 
237). En metafor innehåller inget jämförelseord utan är ett sätt att uttrycka sig bildligt om något 
(NE, 2019), exempelvis: ”Livet är en resa”. Metaforer kan trots sin ovanlighet i barnlitteraturen 
vara värda att belysa för elever i årskurs 6, eftersom de är en del av språket som eleverna är på 
väg att behärska. Birgitta Svensson (2018) menar att förmågan att tolka metaforer är något vi 
människor anammar relativt tidigt i våra liv. Författaren hävdar att vi lär oss att tolka metaforer, 
samt lär oss att använda dem till viss grad, redan kort efter att vi lärt oss att tala. Hon skriver 
att tidigare forskning påvisat att barn, så tidigt som i förskolan, har en förmåga att urskilja vissa 
typiska drag i texter. Denna förmåga utvecklas och förfinas med åren, i takt med att barnen 
inhämtar mer kunskap om omvärlden (Svensson, 2018, s. 76). Även symboler skriver Niko-
lajeva (2004) om som ett ovanligt och svårt, men viktigt, bildspråk i litteraturen. Symboler kan 
jämföras med budskapet som finns mellan raderna, där ett rep till exempel kan symbolisera ett 
oupplösligt band mellan två karaktärer (Nikolajeva, 2004, s. 237). 

För att definiera begreppet gestaltande beskrivningar har vi använt oss av Svenska Akademiens 
ordbok (SAOB) och dess definitioner av varje ord för sig. ’Gestalta’ kan således innebära att 
någonting får en form - en bestämd gestalt, att någonting formar sig, utvecklar sig och antar en 
gestalt samt att någonting är en viss gestalt, det vill säga uppenbarar sig på ett visst sätt (SAOB, 
1928). ’Beskriva’ innebär bland annat att återge något i skrift samt att systematiskt och detal-
jerat skildra något (SAOB, 1905). Att gestaltande beskriva någonting kan således tolkas som 
att det beskrivna ges en gestalt och därmed formar sig och utvecklas till någonting nytt. Vidare 
kan en hävda att det som beskrivs via en gestaltande beskrivning därför ges mer liv, än det som 
beskrivs endast med en enkel beskrivning. Ett exempel på en gestaltande beskrivning skulle 
med denna definition kunna vara: ”Flickan sänkte sina axlar och hennes ögonlock brände”. 
Den enkla beskrivningen skulle istället kunna se ut så här: ”Flickan var ledsen”. 
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2.2.3 Budskap 

Att se budskapet mellan raderna är bland det svåraste när en läser en berättelse och elever kan 
behöva hjälp med att upptäcka de underliggande teman, på vilka berättelsen vilar och därefter 
kan de ta till sig berättelsen på ett nytt sätt (Stensson, 2006, s. 107). Nikolajeva (2004) skriver 
om luckor i texten, luckor som läsaren själv måste fylla och hon menar att detta görs via läsa-
rens egna erfarenheter. Luckorna fylls utifrån det aktuella humöret och nya kunskaper och er-
farenheter, vilket gör att en text kan få olika betydelse för samma läsare vid olika tidpunkter i 
livet. Att låta barn läsa texter med många luckor stimulerar fantasin och låter barnen bli krea-
tiva, ifrågasättande och dra egna slutsatser (Nikolajeva, 2004, s. 251). Tornberg (2009) nämner 
vikten av att analysera skönlitterära verk, exempelvis avseende textens syfte och känslan som 
författaren ämnar förmedla. Analysprocessen är ett viktigt steg för att elever ska kunna ta till 
sig den specifika språkbehandling och texthantering som behövs, för att i sin tur kunna för-
medla ett tydligt budskap med de egna texterna (Tornberg, 2009, s. 173). 

2.3 Framgångsrika lässtrategier och skrivstrategier i grundskolan  
God läsförståelse och väl fungerande lässtrategier är en viktig grund för att barn ska kunna 
lyckas i livet, på fler plan än endast i skolan, menar Reichenberg (2008, s. 11). Det räcker inte 
att endast kunna läsa, utan det är av stor vikt att kunna läsa väl. Vidare menar författaren att 
elever ofta kan läsa relativt bra, i den bemärkelsen att de kan uttala orden och att de har någon 
slags relation till dem. Men att kunna läsa innebär mer än bara avkodning, det handlar om att 
kunna tillgodogöra sig information som kanske inte står i skrift, utan till exempel istället finns 
i form av budskap (Reichenberg, 2008, s. 62). Madoda Cekiso (2017) beskriver begreppet läs-
förståelse som något som syftar till mer än bara förmågan att kunna urskilja ord och dess be-
tydelse i en text. Läsförståelse handlar om förmågan att kunna tolka innebörden i den samman-
satta texten och meningen i de ord som inte uttalas. Utöver detta handlar den också om kun-
skaper kring att urskilja samband mellan olika texters innehåll och hur syftet med dessa står i 
relation till känslan hos mottagaren. Vidare skriver Cekiso att lässtrategierna, som ligger i fokus 
under barnens första år i skolan, ofta handlar om att kunna avkoda orden de läser på ett 
systematiskt och effektivt sätt. Detta är en väldigt viktig del av läsningen, men dessvärre verkar 
den läras in på bekostnad av läsförståelsen som inte alls får lika mycket utrymme (Cekiso, 
2017, s. 1–2). 

Reichenberg (2008) menar att god läsförståelse är nyckeln till framgång och den öppnar portar 
till andra skolämnen än svenskämnet och bidrar till att elever kan inhämta kunskap från olika 
sorters informationskällor (Reichenberg, 2008, s. 12). Även Ilhan Ilter (2017) skriver i en forsk-
ningsartikel att läsning och läsförståelse är av yttersta vikt inom alla ämnen i skolan och att 
kravet på läsförståelse ökar i takt med att elever blir äldre och avancerar till högre årskurser. 
Ofta används läsning i ett lärarlett sammanhang där den undervisande läraren baserar lektionen 
på diverse texter, med utgångspunkt i ett specifikt ämne. Därefter instrueras eleverna att arbeta 
med den lästa texten. För att den undervisande läraren ska kunna lyckas med detta upplägg av 
undervisningen, är elevernas grundläggande läsförståelse en förutsättning (Ilter, 2017, s. 147). 
Reichenberg (2008) menar att elever riskerar att drabbas av dåligt självförtroende om miss-
lyckade försök att förstå en text upprepas och att detta i sin tur kan bidra till att dessa elever 
istället väljer bort läsningen. En av konsekvenserna av att drabbas av ångest inför läsning, är 
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att elevers ordförråd påverkas negativt och detta hindrar dem från att lyckas inhämta den kun-
skap som behövs i samtliga skolämnen. Författaren vill trycka på att elevers brist på läsförstå-
else inte enbart behöver bero på att de inte läser tillräckligt mycket, i vissa fall kan det vara så 
att en elev med bristande läskunskaper har en väl inövad vana, samt ett intresse för att läsa. I 
dessa fall är det inte motivationen som hindrar läsförståelsen, utan att eleven är en svag läsare 
som inte har förmågan att läsa aktivt och därmed inte heller kan förstå vad hen läser 
(Reichenberg, 2008, s. 11–12, 58). 

Ilter (2017) skriver att förmågan att tolka innehållet i texter blir viktigare och viktigare att be-
härska, i takt med att samhället förändras och kräver att samhällsmedborgare ska bli mer med-
vetna och mer utbildade (Ilter, 2017, s. 147). Även Stan (2015) nämner i sin forskning den 
snabba samhällsutvecklingen och syftar på framväxten av olika medier samt kraven på barns 
förmåga att kommunicera via dessa, vilket bidrar till att den mesta undervisningen i skolan 
utformas med hänsyn till dessa krav. Hon menar att stor vikt läggs vid att lärarna ska kunna 
utföra en objektiv bedömning på elevers insamlade kunskaper, i enlighet med läroplanen (Stan, 
2015, s. 455). Helland m.fl. (2015) skriver i en artikel att bedömning av skrivande inte sker 
genom att endast se till slutresultatet. Processen är en lika stor del av den slutgiltiga samman-
ställningen. Bedömning av själva processen utgörs av hur den aktuella texten kom till, samt 
vilka förbättringar som gjorts under arbetets gång. Det finns mycket forskning som påvisar att 
barn blir bättre skrivare i takt med att deras kognitiva förmåga utvecklas, men det finns inte 
lika mycket forskning kring hur skrivprocessen speglas i slutresultatet (Helland m.fl., 2015, s. 
630). 

Undervisningen av de kunskaper som går att bedöma objektivt sätter inte elevers fantasi i fokus 
och klassrummet kan ofta upplevas som tävlingsinriktat, skriver Stan (2015, s. 444). Sally He-
lene Tooley (2009) menar, i sin forskning om elevers skrivande, att elever ofta besitter de 
grundläggande faktakunskaper som behövs för att kunna skriva en enkel text. Det är dock vik-
tigt att de får den handledning och uppföljning som krävs för att de ska kunna överföra sina 
tankar till skrift. I sin avhandling lyfter författaren upp problematik som rör till exempel läro-
planen och att det i denna bör avsättas mer tid till skrivande. Hon understryker också att elever 
ska skriva för att lära och att lära för att skriva. Tooley belyser även att lärare har svårt att välja 
metoder för att undervisa i skrivande, då det finns för många olika infallsvinklar och teorier. 
Emellertid visar forskningen på att etablerade lärare ofta inser att det inte finns endast ett rätt 
sätt att lära ut skrivande (Tooley, 2009, s. 3). Rietdijk, Jansen, van Weijen, van den Bergh och 
Rijlaarsdam (2017) skriver om att fokus i skrivundervisningen bör ligga på processen och för-
fattarna talar om uttrycket learning by doing. vilket är en teori som innebär att eleverna lär sig 
under processens gång (Rietdijk m.fl., 2017, s. 4). John Dewey var en amerikansk filosof och 
forskare som myntade begreppet learning by doing. Detta syftar till att låta eleverna arbeta på 
olika sätt, så att flera olika inlärningssätt blir uppmärksammade. Dewey menar att undervis-
ningen ska innehålla både praktiska och teoretiska avsnitt och därmed göra den mer elevcen-
trerad (Säljö, 2014, s. 288). Stan (2015) hävdar vidare att de höga krav som ställs på elevers 
prestationer undertrycker deras kreativitet, eftersom undervisningen generellt endast tillåter 
dem att uttrycka sig på ett ytligt plan. Detta syns tydligt bland de barn som undervisats under 
de senaste åren, när framväxten av olika medier har ökat markant. Elevers akademiska kun-
skapsnivå har, som effekt av denna undervisning, blivit lidande (Stan, 2015, s. 455).  
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En faktor som kan vara avgörande, då det kommer till hur pass bra elever presterar i sitt skri-
vande, är valet av redskap de använder. Enligt forskning tenderar elever skriva längre och mer 
kvalitativa texter om de skriver på dator, jämfört med om de använder sig av papper och penna 
(Goldberg, Russel, & Cook, 2003, s. 4). Forskningsresultaten framtagna av Goldberg m.fl. be-
kräftas av Helland m.fl., (2015) som även de skriver att elever tenderar att skriva texter av 
bättre kvalitet samt större kvantitet, då de använder sig av ett digitalt verktyg vid skrivandet. 
Dessutom korrigerar skribenterna oftare sin text som en del av processen när de använder da-
torn som skrivverktyg (Helland, m.fl., 2015, s. 532). Att skriva på dator kan vara ett led i att 
locka fram elevernas eget språk, vilket Gunilla Molloy (2008) menar att arbete med skönlitte-
ratur i skolan ska göra. Det ska hjälpa elever att sätta ord på sina tankar och berätta om sina 
erfarenheter (Molloy, 2008, s. 236).  

Birgitta Garme (2010) hävdar att många barn klarar av att använda värderande uttryck när de 
talar men inte när de skriver, varför samtal är en positiv drivkraft för skrivutvecklingen (Garme, 
2010, s. 36). Reichenberg (2008) menar att elever tenderar att ha lättare att diskutera skönlitte-
ratur än annan litteratur och de tycks också ha lättare att ifrågasätta författare till skönlitteratur 
än annan litteratur. En anledning till detta skulle kunna vara att författare till läromedel är re-
lativt anonyma och texterna som elever får ta del av är oftast kopierade på vanliga papper. Då 
elever generellt är vana vid att arbeta ur läroböcker är de inte heller vana att diskutera och 
ifrågasätta denna typ av litteratur (Reichenberg, 2008, s. 68). När elever har läst och diskuterat 
en text brukar den egna skrivlusten väckas, menar Garme (2010, s. 42). Forskning visar att 
förmågan att kunna föra sig i samtal och att kunna uttrycka sig muntligen, är en viktig kompo-
nent för att kunna bygga upp sina skrivkunskaper. En elev som får i uppgift att skriva, går 
automatiskt i första hand till sitt eget ordförråd för att hämta exempel och kunskap, som hen 
sedan ger nytt liv med hjälp av ord och meningsuppbyggnader (Drijbooms, m.fl., 2016, s. 210). 
Kåreland (2009) skriver att berättelser ger oss ett system för att hantera vårt förhållningssätt 
till andra människor. Samtal kring böcker är ett sätt att belysa olikheter och få inblick i andras 
tankar samt levnadsvillkor som skiljer sig från läsarens egna (Kåreland, 2009, s. 160). Skol-
verket (2017) skriver att samtal om livsfrågor utifrån skönlitteraturen kan bidra till att uppnå 
några av kursplanens syften (Skolverket, 2017, s. 7). Liberg m.fl. (2010) hävdar att samtal är 
viktigt för lärande och språklig utveckling. De skriver att skolan bör ge elever möjlighet att 
samtala i många olika sammanhang och bemötas av andra som kan underlätta lärandet och 
utvecklingen (Liberg, m.fl., 2010, s. 43). Louise Bjar (2006) skriver att cirkel- eller halvcirkel-
formationer kan vara gynnsamma då det krävs av eleverna att de ska tala inför sina klasskam-
rater. Detta medverkar till att skapa en trygg atmosfär och situationen blir avdramatiserad, då 
alla är på samma nivå och ingen behöver stå upp eller på annat sätt sticka ut ur mängden (Bjar, 
2006, s. 125). Övningar som syftar till att stärka elevers tal som uttryckssätt kan ha en positiv 
inverkan även på deras utvecklande av skrivstrategier. Detta har bevisats genom forskning ut-
förd på barn med talsvårigheter, vilket då gav ett resultat som talar för att en god talförmåga 
och verktyg för att uttrycka sig muntligt är en förutsättning för ett bra skrivande (Drijbooms, 
m.fl., 2016, s. 211). 
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2.3.1 Boksamtal 

Chambers (1993) har utvecklat en välkänd metod för boksamtal, på svenska kallad för ’Jag 
undrar’, för att hantera skönlitteratur i undervisningen. 

I grund och botten är samtal kring litteratur ett slags gemensamt begrundande. Bok-
samtal är ett sätt att ge boken och den tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapat ur 
texten – det av författarens fantasi styrda budskapet som vi tolkar på just det sätt som 
vi vill. (Chambers, 1993, s. 23) 

Han menar att samtal kring det lästa ger en belöning i form av större förståelse, en sorts intel-
lektuell stimulans genom att delge och lyssna på varandras tankar (s. 30). Det gemensamma 
medvetandet kan nås via diskussion. Lärarens roll i samtalet är att vara ordförande, det vill säga 
fördela ordet (s. 65). Det är viktigt att de som lyssnar i ett boksamtal är genuint intresserade av 
vad som sägs och därför kan frågor ställas med ingången ’Jag undrar’ (s. 56). Denna ingång 
öppnar samtalet för tankar och funderingar mer än frågan ”Varför?”, som kan upplevas skräm-
mande och aggressiv samt ha en hotfull klang (s. 60). Författaren och grundaren till ’Jag und-
rar’- teorin är dock noga med att påpeka att varje lärare och samtalsledare gör om teorin så att 
den passar hens arbetssätt och elevgrupp (s. 121). Det viktiga är därför att fråga om sådant som 
väcker nyfikenhet och entusiasm – ”Var det något du inte förstod?”, ”Vad fick dig att tro det?”, 
”Påminner detta dig om något?” (s. 115).’Jag undrar’- teorin fungerar eftersom den betonar 
läsarens upplevelse och vikten av att utbyta läsupplevelser och erfarenheter (s. 162). Chambers 
(1993) hävdar också att samtal om böcker hjälper barn att utveckla samtalsstrategier om annat 
i livet och via boksamtal är det möjligt att lära sig uttrycka sina tankar och känslor, men också 
att lyssna på andras (Chambers, 1993, s. 10).  

2.4 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras den forskning vi hänvisat till i 2 Bakgrund. Avsnittet ämnar ge en 
inblick i vilka tidigare studier som genomförts inom det berörda området och därmed även 
styrka vår egen undersöknings relevans inom ämnet. Under rubrik 2.4.1 presenteras forskning 
med syfte att utveckla läs- och skrivstrategier, sedan följer rubrik 2.4.2 som behandlar använ-
dandet av litteratur i undervisningen. Därefter redogörs för forskning om lärares attityder under 
rubrik 2.4.3 och vidare redovisas forskning gällande självförtroendet i 2.4.4. Slutligen, under 
rubrik 2.4.5, presenteras forskning kring datorer som skrivverktyg. 

2.4.1 Metoder för att hjälpa elever utveckla läs- och skrivstrategier 
Många elever har problem med att tillgodogöra sig den kunskap som behövs för att på ett ef-
fektivt sätt använda sig av väl fungerande skrivstrategier. Forskning har gjorts på detta ämne 
och idéen om att ta fram ett verktyg, vilket lärarna kan implementera i undervisningen, är av 
intresse bland forskare inom detta område. Bouwer, Koster och van den Bergh (2018) ville 
skapa ett specifikt strategifokuserat program för att utveckla skrivstrategier och se hur väl detta 
fungerar i praktiken. I artikeln ”Effects of a Strategy-Focused Instructional Program on the 
Writing Quality of Upper Elementary Students in the Netherlands” redovisar författarna hur 
väl ett framtaget skrivstrategiprogram, kallat Tekster (Texter), fungerade bland mellanstadiee-
lever i holländska skolor. Tekster hade som syfte att lära elever att själva korrigera sina texter, 
så att de på ett effektivt och framgångsrikt sätt kunde ta till sig programmets innehåll. De som 
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ingick i studien var 76 lärare för årskurserna 4–6 och 1420 elever fick via undervisningen ta 
del av Tekster, under en period av åtta veckor. Själva programmet bestod av olika lektionspla-
neringar, vilka var samlade i en arbetsbok. Lärarna fick, förutom detta material, också en ma-
nual med instruktioner för hur de skulle använda sig av programmet. Materialet innehöll bland 
annat övningar för att utveckla skrivstrategier, struktur i texten samt självkorrigering. De un-
dervisande lärarna fick själv avgöra i vilka situationer de implementerade detta innehåll. Ob-
servationer som utfördes i klassrummen visade att lärarna höll sig väl till de instruktioner de 
fått och de använde sig av programmet under 92% av tiden de observerades. Denna metod 
visade sig vara ett effektivt sätt att utveckla elevers skrivstrategier och författarna menar att 
eleverna inte endast visade en markant förbättring, utan den ökade även med tiden (Bouwer 
m.fl., 2018). 

Liksom Bouwer m.fl. (2018) talar om elevers kunskapsluckor gällande skrivstrategier, skriver 
Rietdijk, Janssen, van Weijen, van den Bergh & Rijlaarsdam (2017) om att skolelever i all-
mänhet generellt visar brister i det slutgiltiga resultatet då de skapat egna texter. Bristerna visas 
i synnerhet avseende struktur och kommunikativ förmåga. Både Bouwer m.fl. och Rietdijk 
m.fl. ville rikta fokus på att ge lärare rätt verktyg, vilka kan hjälpa lärarna att planera och utföra 
en undervisning som stärker elevers skrivstrategier (Bouwer m.fl., 2018; Rietdijk m.fl., 2017). 
I artikeln ”Improving Writing in Primary Schools Through a Comprehensive Writing Program” 
skriver Rietdijk m.fl. om sina försök att framställa hållbara och effektiva metoder och program, 
vilka lärare för årskurs 4–6 skulle kunna tillämpa i sin undervisning. Det aktuella programmet 
var utformat som ett verktyg för att stärka den kommunikativa delen av skrivandet, processen 
samt olika skrivstrategier. Informanterna var 43 verksamma lärare i mellanstadiet och dessa 
använde sig av programmet i sin ordinarie undervisning, som ett naturligt inslag i klassrummet. 
Några informanter fick dessutom professionell uppstöttning och rådgivning. Undersökningens 
resultat grundar sig därför på resultat av undervisning genomförd som vanligt, med hjälp av 
programmet, samt undervisning grundad i programmet tillsammans med uppstöttning och råd-
givning. Det framtagna programmet var uppbyggt i tre steg och det första steget innebar att 
eleverna utsattes för en situation där de behövde använda sig av sin kommunikativa förmåga, 
både muntligen och skriftligen. Därefter var elevernas uppgift att dela upp skrivprocessen i 
mindre beståndsdelar, för att lättare kunna planera och bygga upp sin text. Sedan skulle ele-
verna kunna välja genre för sin text, samt kunna urskilja vilken typ av text som passade bäst 
att tillämpa (Rietdijk m.fl., 2017). Det visade sig att programmen framtagna av både Bouwer 
m.fl. och Rietdjk m.fl. gav lärarna framgångsrika verktyg för skrivundervisningen och de bi-
drog till ökad utveckling hos de undersökta elevgrupperna (Bouwer m.fl., 2018; Rietdijk m.fl., 
2017). 

Svensson (2018) redovisar i sin forskningsartikel ”The Development of Figurative Competence 
in Narrative Writing” resultatet av en flerårig studie, där syftet var att se hur elevers bildspråk 
i berättande texter utvecklas över tid. Tidsförloppet löper från årskurs 1 till efter examen från 
högskola/universitet. Elevtexter analyserades kvalitativt men även kvantitativa sammanställ-
ningar redovisas. Resultatet visar på att det är många olika faktorer som påverkar hur skrivstra-
tegier utvecklas över tid. Exempelvis har det både med känslomässig och kognitiv mognad 
såväl som ordförråd och språkkunskap att göra (Svensson, 2018).  
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Lindström (2007) fokuserar på bildundervisning i sin artikel “Kan kreativitet läras ut? En bild-
pedagogisk översikt”, vilket är resultatet av en flerårig studie. I studien fokuserar Lindström på 
kreativiteten och huruvida den går att lära ut och även om han inte riktar sin frågeställning till 
läs- eller skrivstrategier, är förmågan att tolka bilder aktuell inom dessa områden också 
(Lindström, 2007). Även Svensson (2018) tar upp förmågan att tolka bland annat metaforer, 
vilka är en beståndsdel i det skrivna bildspråket, de tolkas på olika sätt beroende av vem som 
läser dem (Svensson, 2018). Emellertid menar Lindström (2007) att övningar som går ut på att 
omsätta idéer i handling, inom både skriv- och bildundervisning, kan läras ut på ett relativt 
enkelt sätt. Han menar att metoder för att hjälpa elever att nå detta mål är nödvändiga om elever 
ska klara av att dra egna slutsatser om den fakta de har inhämtat under lektionerna. I sin under-
sökning analyserade Lindström empiriska studier för att få svar på sin frågeställning och han 
skriver att lärare faktiskt lär ut kreativitet, eller de försöker i alla fall ge elever de bästa förut-
sättningarna för att själva utveckla den. Vidare menar båda författarna att elever bör ges möj-
lighet att reflektera över de val som har lett fram till slutresultatet, samt själva bedöma sina 
egna prestationer (Lindström, 2007; Svensson, 2018). 

Ilter (2017) skriver i sin artikel ”Improving the Reading Comprehension of Primary-School 
Students at Frustration-Level Reading through the Paraphrasing Strategy Training: A Multiple-
Probe Design Study” om resultatet av ett program som kallas RAP (read, ask, put) och fokuse-
rar mestadels på kognitiva strategiövningar. Programmet användes i kombination med att ele-
verna fick öva på att utveckla sin förmåga att upptäcka sina egna misstag. De informanter som 
ingick i denna undersökning var tre stycken elever, vilka bedömts vara svaga läsare, så kallade 
”frustration level readers” och i urvalet hade alla elever med god läshastighet respektive läs-
förståelse sållats bort. Övningarna som informanterna deltog i ägde rum i skolans lokaler, under 
ledning av författaren och dessa innehöll bland annat frågor. Dessa frågor var framtagna för att 
framkalla endast korta svar. I övningarna ingick det också moment som skulle visa på en pro-
centuell förståelse av en text. Denna undersökning visade att arbetet med RAP på ett effektivt 
sätt ökade elevers läsförståelse, samt deras förmåga att återberätta det de hade läst (Ilter, 2017). 

2.4.2 Litteratur i undervisningen 
Stan (2015) skriver att användandet av skönlitteratur i undervisningen, tenderar att avta mer 
och mer. Ofta upplever lärare att det är svårt att motivera och entusiasmera elever till att läsa 
skönlitteratur. Författaren ville ta reda på varför denna trend är så synlig och därmed utförde 
hon en undersökning, vilken hade syftet att undersöka hur skönlitteratur tillämpas i undervis-
ningen och anledningen till att användningen av denna verkar minska. I artikeln ”The Im-
portance of Literature in Primary School Pupils’ Development and Personal Growth” delar 
författaren med sig av tidigare forskning kring arbetet med litteratur i skolan, samt vilka förde-
lar detta för med sig. Hon skriver bland annat att elever som får ta del av skönlitteratur och 
sedan analysera densamma, utvecklar en djupare förståelse för sina och andra människors käns-
lor och det bidrar även till en ökad självmedvetenhet som kan vara användbar i andra arenor 
förutom klassrummet. Stan menar att det borde avsättas mer utrymme för skönlitterärt arbete i 
läroplanen och att det idag arbetas för lite med detta i skolorna. Kanske är det så att lärare 
behöver utbildas kontinuerligt i hur de ska undervisa för att eleverna bättre ska ta till sig kun-
skap kring läsning (Stan, 2015). Vidare skriver Cekiso (2017) att läsning är en kompetens som 
elever är beroende av för att klara av skolgången. Denna kompetens bidrar till att underlätta 
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elevers arbete inom alla moment i undervisningen. Det behövs bra metoder för att förbättra 
elevers lässtrategier och i likhet med Bouwer m.fl. (2018) ville Cekiso testa effektiviteten hos 
ett program, en kognitiv strategiövning, vilken syftade till att öka läsförståelsen hos fjärdeklas-
sare i Sydafrika. Studier har visat att lärare i det aktuella landet upplever det svårt att lära ut 
lässtrategier till sina elever och de saknar goda och effektiva metoder. Författaren skriver i sin 
artikel ”Teachers’ Perceptions of Reading Instruction in Selected Primary Schools in the Eas-
tern Cape” om en undersökning, vars syfte var att se lärares känslor kring undervisningen, i 
relation till den utbildning de fått. Deltagarna i denna undersökning var lärare som handplock-
ats från tre olika skolor. Cekiso använde sig av semistrukturerade intervjuer för att samla in 
data kring huruvida lärarna kände inför undervisning som syftar till att lära elever att läsa och 
hur de implementerade sina kunskaper i undervisningen. Efter avslutade intervjuer kom förfat-
taren fram till att dessa lärare inte hade erhållit den kunskap eller effektiva verktyg de behöver, 
under sin utbildning, för att på ett tillfredsställande sätt lära ut effektiva skrivstrategier till sina 
elever. Liknande resultat hade visat sig även på andra skolor i landet (Cekiso, 2017).  

2.4.3 Lärares attityder  
Tooley (2009) skriver i sin avhandling ”The Art in Teaching Writing” bland annat om hur 
skolan såg på skrivinlärning i Amerika under 1960-talet, hon nämner att de ville att barnen 
skulle tillämpa goda läskunskaper innan lärarna gick över till skrivundervisning. Idag ser en 
däremot på skrivinlärning som någonting som består av två grundpelare; nämligen vikten av 
arbetsprocessen, samt betydelsen av ett korrekt språk. I sin avhandling ville Tooley undersöka 
hur lärare implementerar skapandet av bilder i skrivinlärningen, som ett steg i att utveckla 
skrivförmågan hos eleverna. Informanterna var lärare som författaren ansåg vara kunniga i 
ämnet och dessa fick ta del av en enkät, där de fick besvara frågor rörande sin undervisning. 
Resultatinsamlingen kompletterades med fältstudier och observationer. De flesta av informan-
terna ansåg sig betona vikten av bilder som ett komplement till skrivandet, men alla informan-
ter använde sig dock inte av denna metod i sitt praktiska arbete (Tooley, 2009). Detta tar även 
Lindström (2007) upp i sin studie, där han menar att lärare behöver hjälpa eleverna att hitta 
effektiva metoder, vilka ska ligga till grund och hjälpa dem att överföra sina tankar till praktiskt 
arbete (Lindström, 2007). 

Vidare undersöktes, i en artikel skriven av Rietdijk, van Weijen, Janssen, van den Bergh och 
Rijlaarsdam (2018) ”Teaching Writing in Primary Education: Classroom Practice, Time, Te-
achers’ Beliefs and Skills”, huruvida lärares egna förutfattade meningar påverkar deras under-
visning. Informationen som samlades in var ämnad att användas som grund för framtagningen 
av potentiellt hållbara och effektiva program, vars syfte skulle vara att underlätta lärarnas ar-
bete med skrivundervisning. Författarna ville också utforska möjligheten att förändra läropla-
nens upplägg gällande skrivstrategier och hur de lärs ut, med material rörande lärares attityder. 
Undersökningen ägde rum i Holland och författarna ämnade samla in information gällande hur 
lektionerna genomfördes, hur lång tid det tog för elever att lära sig samt lärarnas personliga 
preferenser och ambitioner. Vidare undersökte de förhållandet mellan dessa tre komponenter, 
för att skapa en bild av huruvida de hänger samman, avseende lärarnas åsikter kring hur de lär 
ut skrivstrategier i undervisningen. De som deltog i undersökningen var 61 lärare från 45 olika 
skolor. Data samlades in genom att lärarna fick besvara enkäter, intervjuer med dem samt ob-
servationer av deras undervisning. Undersökningen visade bland annat att inlärningstiden var 
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ett resultat av ineffektivitet, emellertid visade den att den undervisning som genomförts, i re-
lation till elevers inhämtade kunskap, var tillfredsställande (Rietdijk m.fl., 2018). 

2.4.4 Läsning kan stärka självförtroendet 
Berättarlust – läslust är en rapport skriven av Eriksson (2005) och är baserad på ett treårigt 
projekt om läsning och berättande i skolan. Projektet hade som mål att stimulera elevers egna 
läslust via berättelser. Eleverna som deltog i projektet fick höra berättelser i olika former och 
de fick tillgång till en mängd olika böcker, både att lyssna till och själva läsa. Författaren själv 
uttrycker svårigheten i att mäta framgången i siffror och projektet utvärderades därför via en 
kvalitativ metod där de medverkande eleverna fick berätta om sina upplevelser av projektet. 
Eriksson kom fram till att en berättelse om dagen är bra för barnen. Hon menar att det gynnar 
självförtroendet och läslusten. Precis som Eriksson påstår att berättelser gynnar en individs 
självförtroende, skriver Drijbooms, Groen & Verhoeven (2016) i sin studie ”How Executive 
Functions Predict Development in Syntactic Complexity of Narrative Writing in the Upper 
Elementary Grades” att det ställs relativt höga krav på elever då de förväntas producera texter 
på egen hand. Ett gott självförtroende är således en bra utgångspunkt för att öka läslusten. 
Drijbooms m.fl. ville undersöka huruvida elever utvecklar sitt återberättande skrivande, sin 
muntliga förmåga samt effektiva strategier för att utvecklas och växa i sitt narrativa skrivande. 
De valde att fokusera på det narrativa skrivandet, då denna förmåga är det som följer efter de 
basala färdigheterna inom skrivning. Denna undersökning utfördes på elever från fyra olika 
grundskolor, under tiden mellan årskurs fyra till årskurs sex. När studien började ingick 102 
elever i undersökningen och när den avslutades, då eleverna gick i sexan, återstod 93 elever. 
Författarna påpekar att denna undersökning är en fortsättning, eller ett komplement, till redan 
utförd forskning kring de viktigaste komponenterna rörande skrivutveckling. De ville även un-
dersöka hur skrivkunskaperna ökade allteftersom eleverna avancerade till högre årskurser, sett 
till den generella kunskapsprogression som inträffar i den åldern. Det visade sig att varken 
kvaliteten på de skrivna texterna ökade och inte heller berättelsernas omfång. Däremot kunde 
de urskilja en förbättring gällande meningsuppbyggnad och denna visade sig vara ett resultat 
av elevernas muntliga förmåga, samt hur väl de klarade av att planera sin text från början till 
slut (Drijbooms m.fl., 2016). 

Forskning kring sambandet mellan skrivförmåga och ett gott självförtroende, har utförts av 
Hier och Mahony (2018). I sin artikel ”The Contribution of Mastery Experiences, Performance 
Feedback, and Task Effort to Elementary-Aged Students´” skriver de om hur andraårselevers 
självförtroende i skrivandet i skolan, utvecklades under deras studie. Studien var en delstudie 
i en mer omfattande undersökning som gjordes i USA. 117 elever i årskurs två medverkade. 
Eleverna fick göra skriv- och läsövningar samt fylla i självuppskattningar om hur väl de tyckte 
att de lyckades. Efter medverkan i undersökningen visade eleverna bättre självförtroende av-
seende skrivstrategier än innan, varför resultatet av undersökningen kan vara en vägledning till 
framtida utvecklande av undervisningsstrategier som ökar elevernas självförtroende i texthan-
tering. Resultatet visar att konstruktiv feedback under processen leder till högre självförtroende 
avseende skrivande (Hier & Mahony, 2018). 
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2.4.5 Dator som verktyg vid skrivande 
I artikeln ”The Effect of Computers on Student Writing: A Meta-analysis of Studies from 1992 
to 2002” beskriver Goldberg, Russel och Cook (2003) en undersökning som handlar om 
huruvida elevproducerade texters kvalitet vid skrivuppgifter ökade vid användning av datorer 
som skrivredskap. Deltagarna i denna studie bestod av elever i grundskolan och författarna 
ville jämföra hur väl de presterade med hjälp av ett digitalt skrivredskap, i detta fall dator, 
kontra analogt skrivande med penna och papper. De kom fram till att eleverna tenderade att 
skriva längre texter då de använde sig av dator, men även kvaliteten på deras arbeten var bättre 
jämfört med den analoga metoden. Studien genomfördes för cirka femton år sedan, då datoran-
vändandet inte var lika utbrett i skolan som det är idag (Goldberg m.fl,  2003).  

Helland, Helland, Morken och Torkildsen (2015) utförde en undersökning där de ville rikta 
fokus mot verktyget som används vid skrivande och vilka positiva effekter det hade på elevers 
prestationer. I artikeln ”The Dynamics of Narrative Writing in Primary Grade Children: Wri-
ting Process Factors Predict Story Quality” var författarnas syfte att ta reda på sambandet mel-
lan skrivprocessen sedd till skrivande genom tangentslag och slutresultatet, då elever skrev 
texter på dator. I undersökningen ingick 42 norska elever i tredje klass. Författarna ville under-
söka sambandet mellan skrivprocessen och åtgärderna som gjordes i denna då texten skrevs på 
dator i förhållande till den slutgiltiga produkten. Undersökningen utfördes i den ordinarie klass-
rumsmiljön under två dagar och varje test tog ca två timmar att genomföra, för varje barn. 
Författarna undersökte elevernas berättandeförmåga genom att visa dem bilder, vilka de skulle 
ordna så att de tillsammans utgjorde grunden för en händelsekedja eller berättelse. Sedan fick 
barnen i uppgift att skriva en berättande text. Därefter följde tester som syftade till att mäta 
elevernas kunskaper i användandet av det talade språket, läsning och stavning, arbetsminnet 
samt deras förmåga att uttrycka sig icke verbalt. Undersökningen visade att många elever kor-
rigerade sin text i det aktiva skrivandet men få elever gick tillbaka i texten och omarbetade 
tidigare skriven text. Däremot visade det sig att de elever som presterade väl i testen som skulle 
mäta deras skriv- och stavningsförmåga, utförde fler ändringar i texten än eleverna som pre-
sterade sämre i denna del. Författarna menar att den faktor som gav tydligast resultat i skriv-
processen var stavningen. De elever som hade goda kunskaper i stavning, skrev snabbare och 
texten bearbetades mer. Skillnaden mellan dessa undersökningar är författarnas huvudfokus. 
Goldberg m.fl. (2003) fokuserade på slutresultatet och Helland m.fl. (2015) ville se hur elever-
nas slutresultat utföll, efter ett antal övningsmoment.  

2.4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen inom läs- och skrivstrategier i grundskolan visar alltså på att lärare 
inte får med sig tillräckligt med kunskap, för att känna sig trygga i att undervisa elever, från 
sina respektive utbildningar. Forskningen är också överens om att läsförståelse och analytisk 
förmåga är av yttersta vikt för att klara av skolgången, men också arbetslivet, varför det är en 
relevant forskningsfråga. Samband ses även mellan självförtroendet och läs- samt skrivför-
mågan där ett ökat självförtroende bidrar till mer högkvalitativa texter. Ett visst samband ses 
också mellan läsförmågan och utvecklingen av skrivstrategier. Detta är dock ett relativt out-
forskat område trots sin höga relevans, både för lärarnas undervisning och elevernas kunskaps-
utveckling.   
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3 Metod 
Undersökningsmetoden består av en kvalitativ empirisk studie där informanterna är 60 elever 
i årskurs 6. Informanterna i denna studie är elever till en av författarna av det här examensar-
betet och medverkan i undersökningen har således skett inom den ordinarie undervisningen. 
Informanterna har genomfört ett förtest i narrativt skrivande. Därefter har de undervisats i läs-
strategier för att kunna identifiera textuppbyggnaden, språkliga drag och budskap. Undervis-
ningen skedde med förhoppningen om att informanterna sedan skulle använda sig av dessa 
beståndsdelar när de skrev ett eftertest. Informanternas texter har analyserats med hjälp av en 
analysmodell utformad efter läroplanen för årskurs 4–6 samt Nikolajevas (2004) bok Barnbo-
kens byggklossar. Analyserna ligger till grund för undersökningens resultat.   

I den första delen 3.1 beskrivs först urvalsprocessen, följt av rubrik 3.2 där de etiska övervä-
gandena redovisas. Vidare presenteras i avsnitt 3.3 undersökningsmetoden. Avsnittet innehål-
ler underrubriken 3.3.1, där den analysmodell som använts vid analyser av elevtexterna, vilka 
undersökningen resulterat i, redovisas. Därefter följer underrubrik 3.3.2, som innehåller en ex-
empelanalys av det kapitel ur Mio, min Mio, vilket informanterna arbetat med under arbetsmo-
menten som varit kopplade till undersökningen. Metodavsnittet fortsätter med utförliga be-
skrivningar av hur förtestet (3.4), arbetsmomenten (3.5) och eftertestet (3.6) utfördes samt hur 
analysmetoden (3.7) gick till. Slutligen, under rubrik 3.8, presenteras den metodkritik som 
identifierats.  

3.1 Urval  
Informanterna, 60 elever i årskurs 6, valdes av bekvämlighet, då en av författarna av detta 
examensarbete undervisar i klasserna som deltog i undersökningen. Alan Bryman (2018) häv-
dar att ett bekvämlighetsurval sällan eller aldrig kan ge en slutgiltig bild av en forskningsfråga. 
Däremot kan det fungera som en språngbräda för fortsatt forskning. Denna studie skulle därför, 
enligt Bryman, kunna fungera som en accepterad preliminär studie (Bryman, 2018, s. 224). En 
förutsättning för att få ett mer accepterat slutresultat hade varit att informanterna representerade 
en generaliserad bild av Sveriges mellanstadieelever. Det hade dock krävt helt andra resurser i 
form av tid och pengar att genomföra en studie baserad på ett sannolikhetsurval, vilket Bryman 
hävdar är en legitim anledning till att inte välja ett sådant urval (Bryman, 2018, s. 224). En 
fördel med urvalet till denna undersökning är att vi, som utfört denna studie, har en viss vetskap 
om informanternas tidigare erfarenheter. Eftersom informanterna ej tidigare har blivit undervi-
sade i skönlitteratur med syfte att utveckla lässtrategier och narrativt skrivande, kan en anta att 
resultatet blir tydligare än om så vore fallet. I urvalsprocessen har varken informanternas tidi-
gare resultat eller utvecklingsnivå legat till grund för vilka texter som valts ut för analys, då vi 
ville förhålla oss neutrala inför analysprocessen. På grund av tidsaspekten, för undersökningen, 
valdes 20 texter (av 60 tillgängliga) slumpmässigt ut för analys. Texterna valdes genom att 
förtestet och eftertestet häftades ihop och blandades i en stor hög. Ur högen valdes sedan 20 
objekt genom att de drogs slumpvis, likt kort ur en kortlek. Elever som vanligtvis presterar högt 
respektive lågt, påverkade således inte urvalet för undersökningen. Av de 20 texter som drogs 
ur högen, var tre stycken skrivna av informanter vilkas vårdnadshavare inte returnerat till-
ståndsblanketten (se 3.2) och därmed inte givit sitt medgivande. De tre texterna lades åt sidan 
och vi drog tre nya ur högen. Det nya utfallet resulterade i texter skrivna av informanter som 
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enligt sina vårdnadshavare tilläts deltaga. Av de 20 texter som analyserats har ytterligare ett 
slumpmässigt urval gjorts. Valet att begränsa resultatredovisningen har gjorts för att kunna 
redovisa en så rättvis och utförlig bild som möjligt av de analyserade texterna, utan att redovisa 
material som upplevs upprepande. Urvalet reducerades till hälften av 20, därför omnämns end-
ast tio stycken elevresultat i arbetet. Resultatet ger en generaliserad bild av de texter som ana-
lyserats. Informanterna avidentifierades med hjälp av siffror och varje individ som omnämns i 
arbetet har istället för ett namn, blivit tilldelad en siffra från 1–10. Alla informanter, oavsett 
kön, benämns i studien med uttrycket Elev 1, Elev 2, Elev 3 etcetera samt ordet hen.   

3.2 Etiska överväganden 
I enlighet med de forskningsetiska regler som gäller forskning som inkluderar barn under 15 
år, har vi tagit hänsyn till de krav som lagen om etikprövning ställer. Informanternas vårdnads-
havare fick ta del av informationen (se Bilaga 4) gällande denna undersökning och därefter 
bestämma om deras barn fick deltaga eller ej. Eftersom föräldrabalken säger att båda vårdnads-
havarna har rätt att besluta om eventuellt deltagande, var vi tydliga med att informera om detta. 
Informanternas anonymitet lovades i enlighet med konfidentialitetskravet. Vårdnadshavarna 
blev informerade om undersökningens syfte och att informationen som hämtas i undersök-
ningsmaterialet enbart kommer användas i det tilltänka sammanhanget. De medverkande blev 
informerade om att de när som helst har rätt att dra tillbaka sitt godkännande om så önskas 
(Codex, 2019).   

3.3 Undersökningens upplägg och utformning 
Förtestet innehöll instruktioner som var tänkta att hjälpa informanterna få med alla delar som 
en kort narrativ text bör bestå av (se Bilaga 1). Tillhörande testet fanns också fantasikort (se 
Bilaga 2) att hämta hos den undervisande läraren. Ett fantasikort är helt enkelt en bild vars syfte 
var att väcka fantasin hos informanterna, något som Eriksson (2005, s. 43) rekommenderar i 
sin rapport Berättarlust – läslust. Bilder är kopplade till våra associationsbanor och talar till 
våra känslor. Hur en bild tolkas kan aldrig bedömas som rätt eller fel, skriver Anna Sparrman 
(2006, s. 13), vilket gör fantasikorten till bra verktyg för att väcka lusten att skriva. Informan-
ternas förkunskaper på temat berättande texter bör inte ha påverkat utfallet i undersökningen, 
eftersom förtestet var tänkt att fungera som en indikator på var informanterna befann sig oavsett 
förkunskaper.  

Alla informanter, förutom en, använde sig utav datorer då de skrev sina förtest och samtliga 
skrev på dator vid eftertestet. Dock skriver Helland m.fl. (2015) att forskning har visat att elever 
tenderar att skriva texter av bättre kvalitet samt större kvantitet, då de använder sig av ett digi-
talt verktyg vid skrivandet. Det står också fast att den som skriver på dator i högre grad korri-
gerar sin text allteftersom skrivandet fortgår (Helland, m.fl., 2015, s. 532). 

Efter förtestet följde flera undervisningstillfällen (se Bilaga 3) om lässtrategier. Undervis-
ningen var baserad på de begrepp som ingår i analysmodellen (se 3.3.1 Analysmodell). Infor-
manterna fick ta del av ett kapitel ur Astrid Lindgrens verk Mio, min Mio, vilket de sedan 
analyserade med hjälp av uppgifter som ämnade utveckla och fördjupa deras tänkande. 

När informanterna hade arbetat med materialet under sex lektionstillfällen fick de återigen göra 
testet, som, för tydlighetens skull, var samma test som det förtest som just beskrivits. Syftet 
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med detta var att se om de inhämtade lässtrategierna och metoderna för textanalys hade givit 
resultat i informanternas eget berättande skrivande. Även eftertestet skrevs på dator.  

Närvarande ensam lärare, vilken genomfört alla undersökningsmoment, var en av författarna 
till det här examenarbetet. Författaren är även informanternas ordinarie svensklärare och kän-
ner därför till dem. Hon är dock relativt ny på skolan och hade enbart arbetat några veckor med 
eleverna innan undersökningen startade. Alla undersökningsmoment genomfördes under ordi-
narie svensklektioner och likställdes med ordinarie undervisning, för informanterna var det 
således inget märkvärdigt att medverka i undersökningen.  

Studiens undersökningsmoment och analyserna av elevtexterna har genomförts med hjälp av 
en analysmodell (Se 3.3.1 Analysmodell). Analysmodellen har utformats från läroplanens be-
grepp relevanta för berättande texter och språkbruk samt läsande och skrivande. Som komple-
ment till läroplanens begrepp har vi valt att i analysmodellen inkludera begrepp och begrepps-
definitioner av Nikolajeva (2004), vilka återfinns i hennes bok Barnbokens byggklossar. Skol-
verket (2011) skriver att undervisningen i svenska ska ”stimulera elevernas intresse för att läsa 
och skriva. […] Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska ut-
trycksformer” (s. 222). Vi upplever läroplanens många olika begrepp som svårtolkade och har 
därför valt att utforma en analysmodell som löper som en röd tråd genom vårt examensarbete. 
Modellen har använts för att planera undervisningen som är en del av undersökningsmetoden 
i arbetet. Dessutom har analysmodellen använts vid analyser av de elevtexter som ingår i under-
sökningsmaterialet.  

3.3.1 Analysmodell 
I detta avsnitt presenteras vår analysmodell (i listform), vilkens teoretiska grund förklaras i 
avsnitt 2.2 En berättande texts uppbyggnad, språkliga drag och budskap. Analysmodellen har 
använts för att utforma den undervisning som är en del av undersökningsmetoden, samt vid 
analyser av de elevtexter som utgör undersökningsmaterialet. 

Översikt av analysmodellen: 

• Uppbyggnad  
Handling  
Parallellhandling  
Tillbakablickar  
Miljöbeskrivningar  
Personbeskrivningar  
Dialoger  

• Språkliga drag  
Bildspråk- liknelse, metafor, symbol 
Gestaltande beskrivningar  

• Budskap  
Det uttalade  
Det mellan raderna   
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Som exempel och förtydligande av de analytiska begrepp som valts ut följer en analys av ett 
utdrag ur boken Mio, min Mio, vilket även är den text som den här undersökningens elevgrupp 
har arbetat med för att utveckla sin skrivförmåga vad gäller berättande texter. Bokens författare 
Astrid Lindgren blir ett naturligt inslag i läroplanens krav att elever ska få tillgång till verk 
skrivna av välkända och betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare (Skolverket, 2011, s. 225).  

3.3.2 Analys av textavsnitt 
Kapitlet som analyseras är En klo av järn ur Mio, min Mio skriven av Astrid Lindgren (2013). 
Berättelsen inleds med att befästa mörkret och den fara som råder. Läsaren får veta att prota-
gonisterna ska ut på ett farligt äventyr.  

Där ute skummade vågorna svarta, de skummande vågorna som skulle kasta vår båt 
över Döda sjön och kanske slå sönder den mot klippan nedanför riddar Katos borg. 
(s. 97)  

Faran personifieras i form av riddar Kato och den efterföljande dialogen mellan protagonisten 
Prins Mio och svärdsmidaren befäster rädslan för riddar Kato men också hoppet om att besegra 
honom. Svärdsmidaren talar om allt som riddar Kato inte vet, hur Svärdsmidaren kan ro tre 
båtlängder i klippskrevan och vilken last (Prins Mio och Jum-Jum) hans båt ska färdas med 
över Döda sjön i natt. Prins Mio svarar med att påminna svärdsmidaren om vilket farligt upp-
drag det är.  

“Och ett finns det, som du inte vet”, sa jag. ”Du vet inte om du någonsin mer ser din 
båt. Kanske ligger den på sjöbottnen i natt. Som en vagga gungad av vågorna ligger 
den kanske på botten av Döda sjön, och i den vaggan sover Jum-Jum och jag. Vad säger 
du då?” (s. 98) 

Här finns en av de många liknelser som Astrid Lindgren skriver sin berättelse med hjälp av, 
“Som en vagga gungad av vågorna”, vilken bidrar till att läsaren ser båten som Mio och Jum-
Jums enda hopp och trygghet. När svärdsmidaren svarar på Mios utlägg har Lindgren etablerat 
liknelsen vid båten som en vagga och kan därför använda uttrycket i form av en metafor: 

 “Då säger jag bara: Sov gott, prins Mio! Sov gott i din vagga som vågorna gungar!” 
(s. 98)  

De första sidornas dialog avslöjar också att väldigt lång tid har gått sedan riddar Kato tog över 
makten. Det har hunnit bildas en klippskreva i berget där svärdsmidaren är instängd. Svärd-
smidaren har också glömt hur en skrattar.  

Men jag hörde hur han skrattade, ett underligt, kusligt skratt. Det var som om han inte 
riktigt visste hur man skrattar. (s. 98)   

Den inledande dialogen avslutas med att svärsmidaren varnar Prins Mio för ”en klo av järn” 
vilket befäster ytterligare något att vara på sin vakt inför. Läsaren vet vad Prins Mio ska akta 
sig för och får också informationen att svärdet är nödvändigt för att besegra järnklon. Dialogen 
har alltså öppnat historien, förklarat vilka faror som väntar och byggt upp en förväntan på Prins 
Mio som berättelsens hjälte.  

Vidare följer en scen på Döda sjön där Jum-Jum beskriver sina känslor inför båtfärden. 
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“Om inte vår båt vore så liten ändå”, sa Jum-Jum. Om inte sjön vore så djup och vå-
gorna så vilda, och om vi inte vore så små och ensamma!” (s. 99) 

Läsaren får lära känna Prins Mio och Jum-Jum genom deras känslor och reaktioner på omgiv-
ningen. Mellan raderna står det att det är acceptabelt att vara rädd och känna sig ensam och 
liten. Karaktärerna utvecklas i takt med berättelsen. Under den farliga båtturen skriker förtrol-
lade fåglar i skyn. Mio försöker prata med fåglarna för att ta reda på om de är syskon till per-
soner han känner. Läsaren förstår att dessa fåglar har stor betydelse för hans motivation att 
genomföra sitt uppdrag.  

Men de bara såg på mig med sina blanka, sorgsna små fågelögon, och deras skrik var 
skrik av förtvivlan. (s. 100) 

Vågorna är starka och vilda, båten slungas runt i vattnet, Mio och Jum-Jum är övertygade om 
att de kommer att dö. Men vattnet lugnar sig plötsligt och för Mio och Jum-Jum till strandkan-
ten under riddar Katos borg utan en skråma. Mio reflekterar över händelsen via en fabricerad 
tillbakablick.  

Varför hade vågorna först brusat så vilt och sedan stillnat, det förstod jag inte. Kanske 
var det så att de hatade riddar Kato och gärna ville hjälpa dem som kom för att strida 
mot honom. Kanske var Döda sjön en gång en glad och blå liten sjö mellan trygga 
klippor, en liten sjö där solen kunde spegla sig under vackra sommardagar och där vän-
liga små vågor kluckade mot berghällarna. Kanske det fanns en tid när barn badade och 
lekte vid sjöns stränder och ljudet av barns skratt flög ut över vattnet, inte som nu för-
trollade fåglars sorgsna skrik. (s. 100)  

Tillbakablicken hjälper till att befästa känslan av att något skaver i den värld som finns just nu. 
Naturen personifieras och ses som någon med tankar, känslor och åsikter. Mios karaktär växer 
av känslan att ha naturen på sin sida. Även tanken på sin far och vetskapen om hans stöd får 
Mio att bli modigare. Beskrivningen av fader konungens handlande i en parallellvärld kan ses 
som en parallellhandling i berättelsen eftersom den öppnar tanken att de andra karaktärerna 
lever vidare samtidigt som Mio är med om sitt farliga äventyr.  

Tänkte min fader konungen på mig? Jag hoppades att han gjorde det. Jag visste att han 
gjorde det. Jag visste att han satt ensam någonstans långt borta och tänkte på och mig 
och var lessen och viskade för sig själv: “Mio, min Mio!” (s. 101) 

 Mio bygger sitt mod och är beredd att dö i strid.  

Jag grep om mitt svärd, och det kändes som eld i min hand. Det var en så förfärlig strid 
jag skulle kämpa, och jag stod inte ut att vänta längre. Jag längtade efter att möta riddar 
Kato, även om det skulle bli min död. Striden fick lov att komma nu, även om där inte 
skulle finnas någon Mio mer, när den var slut. (s. 101) 

Även här finns en liknelse, “det kändes som eld i min hand”, vilket kan tolkas som att svärdet 
är varmt, men också starkt och kraftfullt. Historien rider på Mios mod en stund och lugnet blir 
en uppbyggnad inför det som komma skall. Tillslut tar Mio beslutet att han och Jum-Jum måste 
klättra upp för klippan för att komma till riddar Katos borg. Spejarna spanar på jakt efter “fi-
enden som red på den vita fålen” (s. 103) och spänningen ökar i intensitet. Med en gestaltande 
beskrivning och en liknelse i ett förstår läsaren hur rädda Mio och Jum-Jum är. 
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Ljuset föll över klippväggen, och vi kröp ihop och darrade som råttor när katten kom-
mer. (s. 103) 

Vändpunkten kommer när Mio och Jum-Jum nästan blir upptäckta av en spejares fackla. De 
sorgsna fåglarna, som Mio visat sådan vördnad inför, blir deras räddning. En av fåglarna flyger 
rakt in i elden vilket leder till att spejaren tappar facklan och fågeln sätts i brand; båda faller 
ner i Döda sjön. Historien har ökat i tempo och för att inte tappa farten nu förklarar Mio:  

Jag ville gråta över fågeln, men jag var tvungen att tänka på spejarna nu. Än var vi inte 
över muren, än väntade oss många farligheter. (s. 104) 

Beskrivningar av den mörka borgen och hur spejarnas ilska ökat efter fågelattacken leder be-
rättelsen vidare. Mio och Jum-Jum tar sig som genom magi in i borgen, återigen har naturen 
fått visa sin hjälpsamhet. Mios mod beskrivs som något mindre än förut men i jämförelse med 
Jum-Jum är han fortfarande den modige.   

“Mio jag är rädd”, viskade Jum-Jum bakom mig. Jag vände mig mot honom och skulle 
ta hans hand. Men just då försvann Jum-Jum. Han försvann in genom väggen utan att 
jag visste hur det gick till. (s. 106) 

Mio är plötsligt ensam i borgen och läsaren vet inte var Jum-Jum tagit vägen. Eftersom borg-
väggen tidigare släppte in karaktärerna kan en som läsare tro att borgen räddat Jum-Jum precis 
som sjön tidigare räddat dem från att förlisa. Men borgen är också riddar Katos högkvarter och 
en osäkerhet kring borgens godhet är minst sagt hägrande. Läsaren får nu följa Mios steg upp 
för en mörk trapp där han är osäker på när trappen ska ta slut. 

Jag visste inte att trappan tog slut, det vet man inte när man går i trappor i mörker. 
 (s. 106) 

Slutligen hänger Mio i det översta trappsteget och ber om hjälp. En hand sträcks ner och Mio 
fattar den. Kapitlet avslutas med att det som både Mio och läsaren hela tiden fruktat visar sig.  

Och jag tog hans hand. Men det var ingen hand. Det var en klo av järn. (s. 107) 

Ett något abrupt avslut, kan tyckas, och vore berättelsen slut här skulle en som läsare troligtvis 
bli besviken. Det är ju dock bara kapitlet som tar slut och händelsen väcker därför snarare 
nyfikenhet att fortsätta läsa.  

I kapitlet En klo av järn kan en alltså återfinna de kriterier som ingår i en berättande text enligt 
Skolverket. Exempel på de analysbegrepp som vi valt att använda oss av är inte svåra att iden-
tifiera i texten. Det finns gott om språkliga drag i form av liknelser och gestaltande beskriv-
ningar. Några få metaforer kan också anträffas om än i liten mängd – kanske beror det på som 
Nikolajeva (2004) skriver, att metaforer inte är särskilt vanliga i barnlitteraturen (Nikolajeva, 
2004, s. 237). Symbolik i avsnittet skulle exempelvis kunna vara den båt som liknas vid en 
vagga, när den blir barnens enda trygghet i Döda sjön. Båten skulle dock också kunna repre-
sentera vägen till frihet, både för Mio och Jum-Jum, men även för Svärdsmidaren som berättar 
om hur han kan ro tre båtlängder innan hans kätting tar slut och att riddar Kato minsann inte 
vet någonting om detta. Berättelsen följer en tydlig handling med en presentation av karaktä-
rerna och ett problem som sedan leder vidare mot en vändpunkt och ett slut. Både tillba-
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kablickar och parallellhandlingar förekommer. Personerna beskrivs bildligt genom gestalt-
ningar av deras känslor, tankar och aktioner men också genom mer direkta utryck av det 
samma. Miljön är, liksom personerna, beskriven växelvis gestaltande och växelvis mer direkt. 
I texten finns en stor mängd symboler och dolda budskap att identifiera. De små sorgsna fåg-
larna som offrar sig för Mios skull har säkerligen en djup dold mening. Som exempel på utta-
lade budskap kan nämnas hur rädsla beskrivs som en legitim känsla, eftersom mörkret är svart 
och skrämmande – dessutom beskrivs vänskap som viktigt. 

3.4 Förtestets genomförande 
Informanterna genomförde ett förtest, vilket syftade till att påvisa deras förkunskaper i berät-
tande skrivande. Testet genomfördes i halvklass med tio elever och alla, förutom en informant, 
valde att skriva förtestet på dator. De fick ett lektionstillfälle á 75 minuter för att skriva.  

Innan testet påbörjades fick informanterna en kortfattad genomgång av uppgiften, vilken kom-
pletterades med instruktioner i skrift. Alla fick ett pappersexemplar med instruktioner (se Bi-
laga 1), som de kunde ha bredvid sig under testets genomförande. Den undervisande läraren 
hjälpte till i minsta möjliga mån, vad gällde exempelvis frågor rörande innehåll och sådant som 
kunnat ha en positiv inverkan på texten i övrigt. Hjälp med genomförandet skulle ha givit ett 
missvisande resultat. Under lektionens gång nämnde läraren inte ordet test, då detta ord poten-
tiellt skulle kunnat bidra till prestationsångest. Således utformades undervisningen som ett van-
ligt lektionstillfälle, för att på så sätt undvika eventuell prestationsångest kring förtestet. Infor-
manterna fick inte heller någon förhandsinformation gällande de efterföljande momenten och 
de blev inte underrättade om syftet med testet, utan den informationen fick de ta del av när 
tillståndsblanketterna (se Bilaga 4), i ett senare skede, skickades ut till vårdnadshavarna.  

3.5 Undervisningens genomförande  
I det inledande momentet för undervisningen frågade läraren informanterna om de gillade att 
läsa och om det var någonting de gjorde frekvent. Det visade sig att av 60 elever, hade endast 
nio stycken en positiv syn på böcker och läsning. Den vanligast förekommande anledningen 
till att de flesta eleverna ogillade att läsa var på grund av att de fann det svårt att förstå vad de 
läste, samt att de tyckte att läsningen i sig var tråkig. Undervisningen har utformats med grund 
i den analysmodell som även använts för analys av elevtexterna. Analysmodellen innehåller 
tre huvudrubriker: Uppbyggnad, Språkliga drag samt Budskap. 
 
Textens uppbyggnad uppmärksammades med hjälp av en övning kallad Mio, min Mio – som 
serie (se Bilaga 3). Informanterna fick återberätta händelseförloppet i serieform efter att först 
ha diskuterat i helklass om vilka faktorer som leder berättelsen framåt. Lektionen inleddes med 
en genomgång av själva uppgiften och syftet med denna, vilken var att påvisa hur en händelse 
leder till nästa händelse. I denna uppgift översattes dock detta till att en bild skulle leda till 
nästa bild. Dessa bilder skulle baseras på och inspireras av de beskrivningar som deltagarna 
tidigare funnit i texten och vilka de i momentet innan diskuterat och även markerat i sina indi-
viduella texthäften. Informanterna delades i grupper med 3–4 stycken per grupp och de fick 
alla ta del av samma instruktioner innan de började med uppgiften. Den första instruktionen de 
fick var att göra en överblick över det kommande innehållet i gruppens serie, för att de lättare 
skulle kunna planera vilka bilder som skulle komma efter varandra och leda händelserna 
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framåt. Därefter förklarade läraren hur uppgiften praktiskt skulle genomföras och att samtliga 
gruppmedlemmar skulle tänka på att använda sig av pratbubblor, tankebubblor, samt kortare 
texter för att förtydliga det som händer i den aktuella serierutan. Slutligen fick de påbörja ar-
betet med att skapa sin serie. Detta moment tog tre lektioner att genomföra. 
 
För att belysa vikten av språkliga drag i en text fick informanterna genomföra en övning kallad 
Jämföra språkliga drag (se Bilaga 3). Övningen var i korthet utformad som följer: Den genom-
fördes i halvklass med cirka tio informanter per grupp. De placerades runt ett stort bord, för 
gemenskapens skull, samt av anledningen att läraren lättare skulle kunna behålla kontakten 
med alla individer. Därefter ledde läraren ett inledande samtal kring läsning och dess potenti-
ella koppling till skrivande. Sedan fick gruppen lyssna till ett textavsnitt ur Mio, min Mio sam-
tidigt som de ritade en bild, direkt inspirerad av berättelsen. Övningen genomfördes sedan en 
andra gång, men då lästes en annan text, med enbart enkla beskrivningar och ett fattigare bild-
språk, upp. Efteråt inledde läraren en diskussion, i vilken barnen fick bidra med sina egna syn-
punkter, samt hjälpas åt att synliggöra skillnader mellan sina två bilder. Därmed kunde läraren 
belysa fördelen med att använda sig av ett rikt bildspråk, med många gestaltande beskriv-
ningar, i en berättande text. 
 
Ytterligare en övning, Leta språkliga drag (se Bilaga 3), genomfördes för att synliggöra språk-
liga drag i texten. Informanterna fick leta efter liknelser, metaforer, symbolik och gestaltande 
beskrivningar i den text, av Astrid Lindgren, som låg till grund för all undervisning i denna 
undersökning. Lektionen inleddes med att läraren synliggjorde för klassen vad de tidigare 
nämnda begreppen innebär, genom att skriva upp några exempel på tavlan och kortfattat gå 
igenom vad som kännetecknar dem. Informanterna fick sedan ta del av ett kapitel ur boken 
Mio, min Mio, då läraren läste texten högt för dem samtidigt som de följde med i egna texthäf-
ten. Uppgiften var att identifiera dessa begrepp i texten och kunna motivera varför de valts ut. 
Lektionen baserades på EPA-modellen, vilken innebar att informanterna först fick reflektera 
enskilt, sedan diskutera i par och till sist alla tillsammans. 
 
För att förstå textens budskap och strategier för att upptäcka det som sägs mellan raderna samt 
symbolik i en text, genomfördes ett boksamtal (se Bilaga 3) i Chambers (1993) anda. 
Textmaterialet som informanterna fick ta del av under hela denna undersökning, var kapitlet 
En klo av järn ur boken Mio, min Mio (Lindgren, 2013). Texten var kopierad på papper och 
ihopsatt till ett häfte, ett upplägg som informanterna var vana vid även i övrig undervisning. 
Under detta moment placerade läraren informanterna runt ett stort bord, så att alla kunde se 
varandra och på så vis lättare kunna diskutera och samarbeta. Denna övning gick ut på att 
informanter enskilt, i par och alla tillsammans skulle få tänka och reflektera kring kapitlet och 
om det eventuellt fanns några oklarheter de ville få svar på. Läraren inledde med att introducera 
begreppen budskap, mellan raderna samt symbolik och därefter delade hon med sig av exempel 
på dessa från boken. När alla hade tagit del av denna kunskap förklarade läraren hur nästa 
delmoment skulle komma att genomföras. Informanterna fick instruktionen att enskilt komma 
på tre frågor eller funderingar angående kapitlet En klo av järn, vilka de önskade få svar på. 
Dessa frågor kunde bland annat handla om vad delar av texten skulle kunna symbolisera, eller 
anledningen till att Mio skulle strida mot riddar Kato. Det avsattes cirka tio minuter för detta 
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och informanterna fick anteckna sina frågor på individuella papper. Sedan delades de in i par 
och dessa par diskuterade de sammanlagda frågorna och tankarna som uppkommit under den 
individuella reflektionen. Därefter skulle paren välja ut tre av sina sex gemensamma frågor till 
nästa delmoment, vilket var att diskutera frågorna i grupper om fyra informanter i varje. Då 
gruppen endast bestod av tio personer valde läraren att modifiera detta steg och istället låta 
informanterna diskutera i grupper om fem stycken. När grupperna diskuterat sina frågor, fick 
de välja ut en fråga per grupp som de fortfarande inte hade kommit underfund med. Slutligen 
diskuterades alltså två frågor i helklass. Detta moment tog cirka 60 minuter att genomföra. 
 
3.6 Eftertestets genomförande 
När eftertestet skulle göras hade informanterna genomfört momenten: Jämföra språkliga drag, 
Leta språkliga drag, Mio, min Mio-som serie samt Boksamtal. I likhet med förtestet fick infor-
manterna inte heller vid detta moment, anledning att drabbas av prestationsångest inför upp-
giften då den presenterades som vilken skoluppgift som helst. Informanterna var dock, sedan 
tidigare, införstådda med syftet av denna uppgift och läraren samtalade lite kring detta och 
kopplingen till arbetsmomentets undervisning, innan testet inleddes. Precis som vid genomfö-
randet av förtestet fick informanterna tillgång till dator, vilken samtliga valde att använda vid 
skrivandet vid detta tillfälle. Avsatt lektionstid för eftertestet var något kortare än förtestet, 
cirka 60 minuter.  

3.7 Analysmetod 
Vid analyser av för- och eftertesten har analysmodellen (se 3.3.1 Analysmodell) använts som 
struktur för analyserna. Vi jämförde informanternas förtest mot deras eftertest genom att i sam-
band med läsningen av texterna fylla i analysmodellens olika begrepp. Vi fyllde i huruvida 
informanten uppfyllt exempelvis skrivstrategin parallellhandling i sin text, genom att separera 
förtestet och eftertestet med ett snedstreck (/). Det kunde till exempel se ut så här: Parallell-
handling - nej/ja (mamman på jobbet) – där mamman på jobbet är en minnesanteckning för att 
veta när skrivstrategin används i texten. På så vis kunde vi systematiskt arbeta oss igenom 
analysmodellens olika begrepp. Informanterna sorterades via avidentifierade siffror mellan 1–
10. Vi har inte tagit hänsyn till stavning och grammatik i analysen, utan endast fokuserat på de 
narrativa skrivstrategierna. 

3.8 Metodkritik  
Studiens undersökningsmetod är kvalitativ, där en stor del av undersökningen bygger på under-
visning i klassrum. Detta är en tidskrävande metod som förutsätter tillgång till många elever, 
klassrum och mycket tid. En förutsättning som har möjliggjort genomförandet av denna under-
sökning har varit att en oss författare, även var den undervisande läraren i de medverkande 
klasserna. Om någon skulle vilja genomföra en liknande undersökning skulle det kunna vara 
svårt att få tillgång till samma antal informanter, samt de undervisningstimmar vi haft. En be-
tydande faktor, vilken kan ha försämrat tydligheten i denna undersökning, är tidsaspekten. Den 
undervisande läraren kände att den tid som avsatts för undervisningen, genom hela undersök-
ningen, inte var tillräcklig för att fördjupa sig i momenten på det sätt som vore önskvärt. Då 
alla individer tar till sig ny kunskap i olika takt, hade det varit önskvärt om studien sträckte sig 
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över ytterligare några veckor. Det hade troligtvis varit undersökningen till gagn, om den un-
dervisande läraren även var den lärare som hade det övergripande ansvaret för informanterna, 
då hon skulle haft möjlighet att planera in undervisning vid fler tillfällen. Eftersom den under-
visande läraren endast träffade dem under svensklektionerna var det svårt för henne att arbeta 
ämnesöverskridande, mot andra ämnen än bildämnet, under dessa moment. 

Undervisningsmomenten genomfördes under ordinarie lektionstillfällen och utformades också 
som vanliga lektioner, med syfte att inte väcka prestationsångest. Att momenten inte presente-
rades som något speciellt kan dock ha medfört att informanterna inte presterade sitt yttersta. 
Om momenten däremot introducerats som undersökningstillfällen kanske de hade ansträngt sig 
mer, vilket hade kunnat leda till ett tydligare resultat. Lärarens relation till informanterna har 
kunnat medföra att de visste vad som förväntades av dem. De kan ha presterat på ett sätt som 
de trodde att läraren önskade och föredrog, snarare än att visa vad de faktiskt kunde. På grund 
av detta kan viss kunskap ha fallit bort och inte registrerats alls. En annan aspekt som skulle 
kunna påverka resultatet av undervisningen, är den subjektivitet som kan uppstå hos en lärare 
som vet hur informanterna vanligtvis brukar prestera och hur deras tidigare texter sett ut. Det 
skulle kunna förefalla att den undervisande läraren ser till de potentiellt förbättrade texterna, 
som förbättringar i förhållande till texter som skrivits utanför denna undersöknings ramar. I 
detta specifika fall bör lärarens relation dock inte ha påverkat utfallet nämnvärt, då den under-
visande läraren endast hade arbetat med informanterna under ett par veckor innan denna under-
sökning inleddes.  

Alla våra informanter fick ta del av samma undervisningsmoment, med näst intill identiska 
lektionsupplägg och de fick göra samma för- respektive eftertest. De utvecklingsområden vi 
kan se kan därför bero på den undervisning vilken informanterna tagit del av, i samband med 
undersökningen. De skulle dock kunnat påverkas av andra faktorer i deltagarnas liv och skol-
situation, vilket vi endast kan spekulera i och inte alls veta med säkerhet så här i efterhand. Att 
granska resultatet parallellt med utfallet från en kontrollgrupp hade kunnat fungera som en 
metod för att verifiera utvecklingen hos våra informanter. Kontrollgruppen skulle då gjort för-
testet och eftertestet vid samma tidpunkter som informanterna, men de hade inte tagit del av 
undervisningsmomenten däremellan. Därefter hade resultaten hos våra ordinarie informanter 
och kontrollgruppen kunnat jämföras, för att se om en tydligare utvecklingskurva kunde iden-
tifieras i någon av de två grupperna.  

Ett annat sätt att verifiera resultatet hade kunnat vara med hjälp av uppföljande intervjuer med 
informanterna. Vid analyser av texterna har det stundtals varit problematiskt att tyda om infor-
manten använt en skrivstrategi medvetet, eller om det skett mer slumpmässigt. Intervjuer kring 
texterna där informanterna kunnat förklara hur de tänkt när de använt ett visst uttryck eller 
huruvida något är menat som en symbol eller inte, hade kunnat hjälpa oss förstå om de utvecklat 
specifika skrivstrategier eller inte.  

De analyser som genomförts har gjorts med ett visst mått av subjektivitet. Analysmodellen 
verkade som ett verktyg för att objektifiera de texter som analyserats, samt skapa struktur i 
processen. Dock letade vi aktivt efter informanternas förbättringsområden och därmed valde 
vi vad vi ville presentera i vår resultatdel. Således är den information som presenterats, subjek-
tivt utvald av oss som författare.   
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4 Resultat  
Här presenteras de resultat som identifierats i samband med analyser av informanternas för- 
och eftertest. Resultaten är uppdelade utifrån de rubriker som återfinns i analysmodellen (se 
3.3.1). Resultatavsnittet avslutas med en kortfattad redogörelse för resultaten, direkt kopplade 
till Skolverkets (2011) kunskapskrav för årskurs 6. De för- och eftertest som refereras till i 
detta avsnitt presenteras i sin helhet i Bilaga 5.  

4.1 Uppbyggnad   
Avseende berättelsernas uppbyggnad kan vi identifiera flera av de begrepp som vi valt att in-
kludera under rubriken Uppbyggnad. Det är dock svårt att se en markant generell utveckling 
mellan förtest och eftertest.  

4.1.1 Handling  
Avseende informanternas förmåga att skriva med en handling, identifierar vi en viss utveckling 
hos elev 1, 2, 3, 4, 5 och 6, men ingen utveckling identifieras hos elev 7, 8, 9 och 10.  

Elev 1 avslutar inte historien vare sig i sitt förtest eller eftertest. Inledningen hos elev 1 utveck-
las däremot. Texten i förtestet beskriver konkret vad som händer i historien: ”Det var femte 
dagen på veckan, klockan hade precis slagit två och hela klassen skyndade sig ut ur klassrum-
met”. Elev 1 använder i sitt eftertest ett utvecklat stilistiskt drag då hen inleder eftertestet med 
en knorr; en strategi kallad in medias res (vilken ej påtalats under lektionstillfällena). Där kastas 
läsaren direkt in i en händelse: ”Det som jag trodde bara var en helt vanlig dröm blev plötsligt 
till någonting helt annat […] Eller var det bara en dröm?”, vilket får läsaren att bli nyfiken och 
reagera. Informanten visar i sitt förtest ett försök till att bygga upp en spänning i historien: 
”Betty skulle gå hem till henne för att sedan på kvällen gå på bio, på en film om en seriemördare 
kallad the black hood som nästan alla här i den lilla staden kände till, i alla fall efter denna 
händelse som jag tror ingen kommer att glömma”, men läsaren får aldrig veta vilken händelse 
det är som staden aldrig kommer att glömma och försöket får därmed inte önskad effekt. 
Samma trend kan även ses i inledningen av eftertestet, där spänningen som byggs upp i början 
saknar uppföljning senare i historien. Eftertestet avslutas med att karaktären somnar om utan 
att någonting egentligen har hänt. Förtestet avslutas innan karaktärerna hunnit fram till biogra-
fen och filmen. Elev 1 visar alltså en liten utveckling avseende sina inledningar, men i övrigt 
förefaller för- och eftertest ganska likartade vad gäller strukturen.  

Elev 2 bygger i sitt eftertest upp en tydligare handling än i förtestet. I förtestet beskriver elev 
2 huvudkaraktären: ”Ester är en trettonårig tjej med mesta är hon glad och har lätt till skratt 
och hon är kort och hon har mörkt brunt hår med blåa ögon”, för att sedan låta Ester vakna. 
Ester vaknar på en paradisö och lägger sig på stranden i den varma hettan för att sola. Hon har 
det härligt tillsammans med sin kompis och lyssnar på musik. Historien slutar abrupt när Ester 
fortfarande ligger på stranden: ”Ester låg och sola hon hade hörlurarna i öronen och pumpade 
dom hetaste sommarhitsen just nu. Medan andra spelade volleboll på stranden”. Vi kan i elev 
2:s eftertestet se en mer genomtänkt historia där vi som läser förstår vart hen vill komma. I 
eftertestet inleder elev 2 med att beskriva vad historien kommer att handla om: ”För åtta år 
sedan mötte jag den personen som förändrade mitt liv”. Vidare skriver informanten om den 
dagen då karaktären träffade sin bästis för första gången: ”hon kom fram till mig och frågade 
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om jag ville åka den stora karusellen med henne jag tackade ja”. I historien beskrivs också 
karaktärernas kemi sinsemellan och hur de byter telefonnummer för att fortsätta hålla kontak-
ten. Vi finner avslutet i eftertestet logiskt: ”Och det var så jag och min bästa vän Ester träffades 
för första gången och en i dag är vi allra bästa vänner och vi träffas väldigt ofta”, till skillnad 
från förtestet där slutet är mer abrupt/saknas. Elev 2 lyckas i sitt eftertest skapa en berättelse 
som följer en logisk handling, till skillnad från förtestet där historien upplevs statisk och oin-
tressant.  

Elev 3 avslutar inte berättelsen vare sig i sitt för- eller eftertest, men lyckas leda händelserna i 
sitt eftertest mot en tydligare vändpunkt än i förtestet. Eftertestet inleds med att informanten 
beskriver hur karaktären vaknar: ”jag vaknade, en helt vanlig dag av att min katt slickade mig 
i ansiktet”. Fortsättningsvis beskrivs flera märkliga händelser, vilka gör att läsaren förstår att 
något inte står rätt till: ”min telefon hade bara 13 procent fast jag laddat hela natten […] jag 
tände lampan men den blixtra bara och sen var det lik mörkt igen […] tänkte fråga om det var 
strömavbrott men mamma var inte där”. Vändpunkten kommer något senare när huvudkarak-
tärens syster Lea säger till huvudkaraktären att titta vid soffan: ”så jag vände blicken mot tv 
rummet, där låg dem. Det var blod överallt på golvet, soffan, väggarna”. Vi som läser får en 
bekräftelse på det som insinuerats tidigare i historien, att något inte står rätt till. I informantens 
förtest radas händelserna däremot upp efter varandra, vilket i sin tur leder till att historien sak-
nar spänning. Berättelsen handlar om Saga som ska besöka sin farmor och det är också det enda 
som händer i texten: ”Dem lekte tagen, gungade, åt glass till efterrätt och kollade på tv”. Elev 
3 utvecklar således sina skrivstrategier avseende berättelsens uppbyggnad och lyckas i sitt ef-
tertest skapa en berättelse med fler faktorer som tillhör den narrativa genren, än i sitt förtest.  

Elev 4 skriver i sitt förtest en historia utan tydlig handling. Historien inleds direkt med en 
beskrivning av var karaktärerna befinner sig och vart de är på väg: ”Vi befann oss i vår gamla 
smutsiga bil, vi var på väg till vattenlandet i södra Thailand”. Inledningen blir otydlig eftersom 
karaktärerna och syftet med resmålet aldrig beskrivs. Berättelsen drivs framåt av att informan-
ten berättar vad som händer sen: ”När vi hade checkat in […] Efter ett tag […] När vi gjort 
[…] Efter det”, dock upplevs detta skrivsätt endast som en uppradning av irrelevant informat-
ion och bidrar därmed inte till den narrativa berättelsen och dess behov av intresseväckande 
text. I elev 4:s eftertest har berättelsen en tydligare början: ”Det var en gång en kille som hette 
Lucas”, huvudkaraktären presenteras, samt historiens handling: ”han och sitt lag hade tagit sig 
ända till final och skulle möta de rödsvarta Stockholmarna”. Historien följer berättelsekurvan, 
där problemet etableras: ”de trodde att det skulle bli en tuff match” och spänningen stiger 
”Brommapojkarna [motståndarlaget] gjorde mål, efter en stund gjorde de ett till mål och första 
halvlek var över. Växbo [huvudkaraktärens lag] snackade ihop sig inör ndra halvlek och tänkte 
ge allt de hade”. Den ökade spänningen leder till berättelsens vändpunkt: ”Efter en spelad mi-
nus så gör Lucas mål”. Historien slutar strax därefter och elev 4:s eftertest, likt hens förtest, 
saknar ett tydligt avslut. Elev 4 skapar i sitt eftertest en berättelse som följer en tydligare struk-
tur än den vi kan se i förtestet. Eftertestet har en påtagligare vändpunkt och dess handling upp-
levs som mindre uppradad än i förtestet.  

Elev 5 skriver två korta texter, men handlingen följer ändå en tydlig struktur i båda fallen. 
Förtestet inleds med en beskrivning om vem som ska göra vad: ”Det var en gång ett kärlekspar 
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som skulle resa till en ö utanför Thailand på alla hjärtans dag”. Eftertestet inleds på samma 
sätt: ”Det var en gång två kompisar som skulle resa till Bali de skulle hyra ett hus för deras 
tjejkompisar skulle komma på besök”. Problemet i förtestet är när taxin till flygplanet är förse-
nad, men vändpunkten kommer då vi får veta att flygplanet också är försenat och detta räddar 
situationen. Både problemet och lösningen tilldelas endast en textrad vardera i berättelsen. I 
eftertestet består problemet av att tjejkompisarna inte dyker upp när det var tänkt: ”Men de 
hade inte kommit tolv och de svara inte i mobilen så de blev oroliga och ringde flygbolaget 
som de flyger igenom men de hade landat men de var inte försenat eller så var de inte nån kö 
vid flygplatsen”. I eftertestet är problemet, samt eventuella lösningar, något mer utvecklade än 
i förtestet. Båda texterna avslutas på sätt som indikerar att elev 5 tänkt att det skulle komma en 
fortsättning på historien. Förtestet saknar till exempel punkt efter sista meningen: ”När de kom 
fram så tig dom en taxi till hotellet, hotellet var som en liten by” och eftertestet slutar med en 
fråga utan frågetecken: ”men vadå är de Julia och Bella”. Elev 5 har utvecklats en aning vid 
skrivandet av sitt eftertest, i jämförelse med sitt förtest och hens eftertest är mer utvecklat av-
seende färdigheten att bygga upp spänning och skapa en vändpunkt.  

Elev 6 har i sitt förtest gjort ett försök till att inleda berättelsen, med vad som kallas in medias 
res, där vi som läsare slungas direkt in i en händelse: ”Jag kände smärtan i mina ben. Jag visste 
inte vart jag skulle ta vägen. Smärtan var så stark”. Däremot följer informanten inte upp den 
inledande händelsen, utan berättelsen tar istället snabbt en ny vändning: ”Min mamma väckte 
mig tidigt på morgonen och sa”. Som läsare blir vi dock osäkra på om berättelsens början ut-
spelar sig i huvudkaraktärens dröm eller inte. Fortsättningen är lika oklar som inledningen, då 
ingen tydlig vändpunkt och inte heller något avslut återfinns. Trots detta ser vi i hens eftertest 
en mer lyckad inledning, vilken tydligt inträffar innan karaktären har vaknat: ”Jag känner hur 
någonting händer men jag vet inte vad. […] Det var en helt vanlig morgon mitt i väckan”. 
Berättelsen rör sig vidare mot en tydligare vändpunkt än i förtestet, när karaktären märker att 
tiden passerat utan att hen märkt det: ”Hur kunde jag ha stått och kollat på regnet så länge? Jag 
hade ju bara kollat på regnet i några minuter”. Elev 6 lyckas alltså bättre i sitt eftertest avseende 
berättelsens struktur.  

Elev 7 inleder båda sina texter med att berätta vilken typ av dag det är: ”Det var min födelse-
dag” respektive ”Jag var på väg hem från skolan den vita snön lyste upp den mörka december 
dagen”. Både för- och eftertestet innehåller också varsin vändpunkt. I förtestet sker vändpunk-
ten när huvudkaraktären förstår att familjen ska åka och hämta en hund: ”De ögonblicket jag 
fatta att de var dig vi skulle hämta den lilla gulligaste hunden i världen min bästa vän min värsta 
fiende Ria”. I eftertestet ramlar karaktären på isen och hamnar i en annan värld: ”de blir suddigt 
plötsligt hör jag fågelkvitter”. Båda berättelserna saknar ett tydligt avslut. Berättelsen i förtestet 
avbryts innan karaktären fått ta med sig hunden hem och eftertestet avslutas mitt i en mening: 
”Plötsligt ser jag nå”. Elev 7 visar på grundläggande förståelse vad gäller strukturen i en berät-
telse, men utvecklas inte nämnvärt mellan sitt förtest och sitt eftertest.  

Elev 8 lyckas i sitt förtest beskriva en historia om en farfar, vilken inleds med att beskriva 
honom: ”Farfar var en snäll och omtänksam farfar”. I historien åker huvudkaraktären och hälsar 
på farfar och berättelsen avslutas med att de åker hem igen: ”Sedan efter 1 timma så skulle vi 
åka hem klockan var 20:00 och jag skulle till skolan dagen efter”. Historien följer en tydlig 
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struktur med en inledning som leder berättelsen fram till ett logiskt avslut. Förtestet saknar 
dock en tydlig vändpunkt, eftersom ingen specifik händelse får berättelsen att ta en ny vänd-
ning. Inte heller uppstår något problem, utan karaktärerna i berättelsen äter middag hos farfar 
och sedan åker de hem. Även informantens eftertest består av en inledning som presenterar en 
karaktär, var han befinner sig och hans känslor: ”En dag mitt i vintern […] jag mötte Hannes 
[…] han kollade på mig på ett gulligt sätt […] jag blev lite generad”. Vidare liknar uppbygg-
naden informantens förtest, eftersom ingenting speciellt händer där heller. Vi får följa med 
under en dag i karaktären Felix liv och vi får veta vad familjen äter till middag: ”Vi åt lasagne, 
de är faktiskt min favorit mat” och senare städar Felix sitt rum och pratar i telefon, för att till 
sist gå och lägga sig. Felix vaknar till en ny dag som beskrivs på samma uppradande sätt som 
den första. Återigen nämns Hannes i historien: ”När vi satt på lektionen så satt jag nästan bara 
och kolla på Hannes, den snyggaste killen på skolan, Nästan alla på skolan gillade han, till och 
med Vera som är vill vara jätte noga med killar”. Berättelsen avslutas dock här och som läsare 
får vi aldrig veta vad som händer med Felix, Hannes och Vera. Då informanten berättar att 
Vera också gillar Hannes, är det närmsta elev 8 kommer en vändpunkt i någon av sina historier. 
Elev 8 saknar grundläggande förmågor avseende att bygga upp en berättande text och hens 
texter saknar tydliga vändpunkter samt etableringar av ett eller flera problem.  

Elev 9 skriver två berättelser som båda byggs upp med hjälp av spänning, i form av att vardagen 
förändras. Det som brukar vara på ett sätt blir plötsligt annorlunda. I förtestet inleds berättelsen 
med att huvudkaraktären vaknar: ”Jag vaknade av alarmet på min mobil, det var jätte tidigt 
men jag behövde gå upp för det var skola”. Berättelsen fortsätter med introduktioner av karak-
tärerna, för att därefter trappas upp: ”Skoldagen var slut och vi bestämde oss för att ta bussen 
till badhuset men det var inget vanligt badhus för när man hoppar i vattnet så…”. Karaktärerna 
byter om för att hoppa i vattnet och som läsare undrar vi vad som händer under ytan. Ett sago-
land beskrivs och där finns godis på träden och stora mystiska fotspår. Texten i förtestet tar slut 
precis efter berättelsens vändpunkt: ”kom nu sa jag vi måste tillbaka. Vi gick samma väg som 
vi kom ifrån men det fanns ingen utväg”. Förmodligen hade elev 9 för avsikt att fortsätta histo-
rien, men det är också tänkbart att berättelsen planerades att avslutas i och med att karaktärerna 
blir fast i sagolandet. I informantens eftertest följer handlingen samma mönster, där berättelsen 
inleds med att karaktären går till skolan för att sedan upptäcka något märkligt: ”Jag gick in i 
klassrummet och jag fick en konstig känsla i hela kroppen […] Det var ingen i klassrummet 
var är alla?”. Historien fortsätter med att karaktären undersöker det märkliga, nämligen att inte 
en enda människa syns till. Historien hinner aldrig fram till någon vändpunkt men informanten 
etablerar problemet väl och som läsare kan vi ana vad berättelsen kommer handla om; karak-
tären kommer tvingas leva ensam ett tag och förmodligen stöta på en vändpunkt som får hen 
att förstå varför alla försvunnit, eller kanske till och med få tillbaka dem. Elev 9 utvecklar inte 
sina skrivstrategier avseende handlingens uppbyggnad, utan både för- och eftertestet är upp-
byggt på liknande sätt.  

Elev 10 inleder sitt förtest med att beskriva karaktären Ellas morgon och berätta att hon be-
stämmer sig för att ta en promenad. På promenaden uttrycker Ella att hon verkar vara förföljd: 
”Hon märker att det är en gammal gumma som följer efter henne” när hon sedan tittar tillbaka 
är gumman borta: ”Jag kolar back en gång till med snabba steg det är ingen där skönt”. Histo-
rien avslutas vid vändpunkten, som består av att gumman kommer mot Ella: ”och sen efter en 
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stunds promenad går hon imot mig”. Eftertestet inleds med att elev 10 skriver: ”Allt började 
med att jag kom in i en tidsmaskin när jag kom fram såg jag en stor skylt där det stod framti-
den”. Informanten har en tydlig inledning som berättar vad historien kommer handla om; en 
karaktär besöker framtiden. Vidare får vi läsa om att huvudkaraktären Maja träffar på en man 
som vill berätta för henne om framtiden. Historien når aldrig någon riktig vändpunkt, men in-
formanten hinner förankra en del information om framtiden och karaktären. Eftertestet avslutas 
med att Maja får veta att Sverige varit i krig med Ryssland och att ingen längre vågar prata 
svenska: ”ett stort krig mellan Ryssland och norden Ryssland van och dom tvinga oss att ändra 
Svenska till nåt annat vi gjorde det sen däss har ingen våga prata svenska annars skulle dom 
bli dödade ingen visste rigtigt varför dom hatar svenska”. Även om elev 10 inte har någon 
vändpunkt i sitt eftertest visar hen en viss förmåga att bygga upp handlingen i en berättelse, 
men denna förmåga har inte förbättrats avsevärt jämfört med hens förtest.  

4.1.2 Parallellhandling 
Flera informanter använder sig av skrivstrategin parallellhandling. Elev 1, 5 och 7 använder 
strategin i sina eftertest men inte i sina förtest, elev 3, 6 och 8 använder däremot strategin i sina 
förtest men inte i sina eftertest och varken elev 2, 4, 9 eller 10 använder strategin överhuvud-
taget.  

Elev 1 kommunicerar med hjälp av en parallellhandling i sitt eftertest, när karaktären i berät-
telsen beskriver hur mamman, som är på arbetet, lämnar ett röstmeddelande. Detta händer me-
dan huvudpersonen ligger hemma på soffan och är sjuk. I elev 1:s förtest kan inga drag av 
parallellhandlingar identifieras. Elev 5 skriver i sitt eftertest att huvudkaraktärerna får reda på 
att planet inte är försenat och det inte heller är någon bilkö från flygplatsen, via ett telefonsam-
tal: ”och ringde de flygbolaget som de flyger igenom med de hade landat med de var inte för-
senat eller så var de inte någon kö vid flygplatsen”. Vi får alltså information om en parallell 
plats, som är oberoende av huvudkaraktärernas handlingar, vilket kan tolkas som en parallell-
handling. Eftersom det inte händer något speciellt i samband med informationen är det dock 
tveksamt om textraden kan klassas som en parallellhandling. En annan elev som använder sig 
av samma skrivstrategi är elev 7, som i sitt eftertest beskriver hur karaktären faller på isen: ”De 
var blank is nästan hela vägen hem plötsligt så kom jag till en liten nedförsbacke så jag får så 
mycket fart plötsligt känner jag hur jag tappar jag kontrollen. De blir suddigt plötsligt hör jag 
fågelkvitter och en stor gul sol de dofta ljuvligt av de friska gräset och de färgglada blom-
morna”. Karaktären ramlar och hamnar således i en annan värld. Det är underförstått att hen i 
själva verket ligger kvar på isen. Elev 7:s förtest är direkt återberättande och hen visar inga 
tecken på att vare sig vilja, eller kunna, tillämpa skrivstrategin. Elev 1, 5 och 7 använder sig av 
parallellhandlingar i sina eftertest, men elev 3, 6 och 8 använder sig emellertid av skrivstrategin 
redan i sina förtest. Elev 3 antyder att bikaraktärerna i berättelsen lever andra liv när de inte 
umgås med huvudpersonen: ”Hennes bästa vän Olivia är halv finsk och ska vara i finland hella 
sommaren så saga ska till hennes farmor i helgen”. Elev 6 växlar tydligt mellan en parallell 
drömvärld och den reella bilfärden: ”så fort vi började åka så somnade jag. […] Jag vaknade 
av att bilen stannade, vi var framme”. Elev 8 gör enbart en antydan till att använda skrivstrate-
gin parallellhandling redan i sitt förtest då hen skriver att huvudpersonen sätter sig i soffan 
medan ”[f]arfar, mamma och min faster fick hjälpa honom att diska och ta reda på sakerna på 
bordet”. Ingen av elev 3, 6 eller 8 använder skrivstrategin i sina eftertest.  
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4.1.3 Tillbakablick  
Avseende skrivstrategin tillbakablick är utfallet hos våra informanter ojämnt. Elev 1 och 8 an-
vänder strategin redan i sina förtest, medan elev 3 använder den både i sitt för- och eftertest 
och elev 2 använder den bara i sitt eftertest. De flesta av informanterna: elev 4, 5, 6, 7, 9 och 
10 använder inte skrivstrategin alls.  

Elev 1 har i sitt förtest använt sig av skrivstrategin tillbakablick, då hen berättar om hur huvud-
personen lärde känna sin bästa kompis: ”Jag och Betty hade alltid varit bästa vänner, sedan 1an 
då vi började i samma klass.”. Informanten använder inte skrivstrategin i sitt eftertest. Ytterli-
gare en informant som använt skrivstrategin i sitt förtest, men dock inte sitt eftertest, är elev 8 
vars karaktär delar med sig av minnesbilder: ”På julen och på någons födelsedagar så gav farfar 
alltid roliga presenter, eller julklappar. Ett år fick jag en vattenmelon och ett år fick jag äpplen”. 
Elev 2 återger, likt elev 1, när karaktären träffade sin bästa kompis för första gången: ”och det 
var då jag mötte min allra bästa vän Ester för första gången”, detta sker i elev 2:s eftertest. I 
samma informants förtest finns ingen tillbakablick. En informant använder skrivstrategin till-
bakablick både i sitt förtest och sitt eftertest, nämligen elev 3. I förtestet skriver hen: ”Hon och 
hennes farmor träffades inte ofta och Saga hade ssaknat henne”, och i eftertestet: ”Jag gick upp 
till mamma som alltid gjorde frukost vid den tiden”. Informanten väver därmed in små tillba-
kablickar i båda sina texter.  

4.1.4 Miljöbeskrivningar 
Alla informanter, utom elev 3, har miljöbeskrivningar i sitt förtest. Elev 3 använder dock stra-
tegin i sitt eftertest. Även elev 2, och 7 utvecklar strategin i takt med undersökningen och deras 
eftertest påvisar en större medvetenhet kring användandet av miljöbeskrivningar än deras för-
test. Hos elev 1, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 kan inga större skillnader ses mellan för- och eftertest, alla 
använder miljöbeskrivningar i båda texterna.  

Elev 3 har utvecklat sina miljöbeskrivningar. I sitt förtest använde hen sig inte av denna skriv-
strategi alls, men i sitt eftertest berättar hen om mörkret som uppstår när en lampa släcks samt 
om blodet i vardagsrummet: ”jag tände lampan men den blixtra bara och sen var det lik mörkt 
igen […] Det var blod överallt på golvet, soffan, väggarna”. Angående miljöbeskrivningar har 
elev 2 i sitt eftertest, till skillnad från sitt förtest, beskrivit miljön med flera olika sinnen: ”solen 
hettade […] karusellerna snurrade […] det luktade sockervadd”, vilket visar på en utvecklad 
skrivförmåga. De flesta informanterna använder miljöbeskrivningar både i sitt förtest och i sitt 
eftertest. Hos merparten sker ingen markant skillnad, exempelvis hos elev 8 där miljöbeskriv-
ningar i förtestet är i stil med: ”ett litet rött hus. […] Det var en mörk och kall dag”. Eftertestets 
beskrivningar påminner om de som återfinns i förtestet: ”klockan var sex och det var mörkt.” 
[…] ”det snöade jätte mycket så det gick knapps att se något”. Däremot använder elev 7 miljö-
beskrivningar som skrivstrategi både i sitt förtest och sitt eftertest, men de beskrivningar som 
används i eftertestet är något mer utvecklade än de i förtestet. Exempel från förtestet: ”en liten 
röd stuga och lukten var äcklig”. Exempel från eftertestet: ”den vita snön lyste upp den mörka 
decemberdagen […] Jag såg en park med träd stora som slott små ekorrar som sprang runt i 
den fina parken de var som en stor träd gång så lång att man inte kunde se slutet”. Miljöbe-
skrivningarna i förtestet är enkla och beskrivande medan beskrivningarna i elev 7:s eftertest 
skapar tydligare bilder hos läsaren. 
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4.1.5 Personbeskrivningar  
Vad gäller skrivstrategin personbeskrivningar utvecklas våra informanter på liknande sätt som 
med miljöbeskrivningarna. Elev 1, 2, 3, 7, 8, 9 och 10 använder personbeskrivningar i båda 
sina texter, av dem utvecklas endast elev 1 och 9 märkbart. Elev 6 använder endast strategin i 
sitt förtest och elev 4 enbart i sitt eftertest, elev 5 använder inte strategin alls.   

Vi kan hos elev 4 se tendensen till att vilja använda personbeskrivningar i sitt eftertest: ”en 
kille som hette Lucas, han är 14 år”, även om beskrivningen är enkel och något torftig är det 
en utveckling från personens förtest där ingen personbeskrivning finns. Även elev 1 gör fram-
steg i sitt eftertest gällande personbeskrivningar, där hen till exempel skriver: ”feber gjorde 
mig trött och orklös”, ”Astrid är en tjej på 13 år med långt blont hår och gnistrande blå ögon”. 
I förtestet beskrivs huvudkaraktärens kompis Betty enbart indirekt, som en rolig kompis: ”Vi 
hade alltid roligt ihop och vi gjorde alltid roliga saker tillsammans. […] sova över hos Betty 
och det var alltid lika roligt”. Elev 9 utvecklas på ett liknande sätt som elev 1, hen beskriver i 
sitt förtest karaktären som kammade sitt ”mörk-blonda hår” med en enkel beskrivning. I efter-
testet beskrivs inte bara personers utseende utan också deras känslor, till exempel: ”jag blev 
varm och röd och det dunkade i huvudet […] Jag kände paniken flöda genom kroppen”. Liksom 
miljöbeskrivningar är personbeskrivningar något som de flesta av informanterna använder som 
skrivstrategi, både i sitt förtest och i sitt eftertest.  

4.1.6 Dialoger 
Dialoger tycks vara en skrivstrategi som är svår för informanterna att behärska. Elev 3, 6, 8, 9 
och 10 använder dialoger i både sina för- och eftertest. Elev 1 och 5 använder bara strategin i 
sina eftertest, medan elev 2 och 7 använder strategin i sina förtest men inte i eftertestet. Elev 4 
använder ingen dialog i någon av sina texter och visar ingen tendens till att behärska skrivstra-
tegin.  

Elev 3 och 8 lyckas använda dialoger för att driva historien framåt i båda sina respektive texter. 
Elev 3 skriver exempelvis: ”- Lea? Hon gömde sig under täcket och hennes tårar rann. Jag satte 
mig i hennes säng och frågade om nått hade hänt. Men hon mumlade bara något om mamma 
och pappa. – Gå till soffan Sa hon sen”. Dialogens korthuggna ordväxling ökar dramatiken och 
som läsare undrar vi varför Lea är ledsen och vad som har hänt med mamma och pappa. Elev 
8 skriver: ”Farfar sa: - Ville? - Ja, sa jag -skulle du kunna hämta ett glas öl till mig? -Absolut, 
sa jag”. Dialogen skapar en händelse och läsaren ser framför sig hur karaktärerna agerar. Elev 
6 använder i sitt förtest en replik med talstreck: ”Min mamma väckte mig tidigt på morgonen 
och sa. -Det är dags. Vi ska åka”, repliken fungerar väl och hjälper historien framåt. I elev 6:s 
eftertest finns ingen klassisk dialog, men karaktären resonerar med sig själv: ”Hur kunde jag 
ha stått och kollat på regnet så länge? Jag hade ju bara kollat på regnet i några minuter”, berät-
telsen förstärks av karaktärens tankar och läsaren upplever dem som en inre dialog. Elev 9 visar 
en tydlig utveckling avseende användningen av dialoger i sin text, hen skriver i sitt förtest: 
”Jag sprang fram till henne och gav henne en stor kram kom nu sa jag vi måste tillbaka”, där 
ordväxlingen sker mitt i meningen. I eftertestet använder samma informant talstreck och styck-
esindelning för att markera dialogen: ”- Mamma!!, pappa!!, skrek jag när jag kom inrusane i 
huset. - Hallå!!! Är det någon hemma”. I motsats till elev 9, använder elev 10 talstreck och 
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styckesindelning i sitt förtest: ”– Hej mamma”,” – Hej älskling” medan hen i sitt eftertest skri-
ver repliker mitt i meningarna utan någon struktur. Ett exempel på detta är: ”vad heter du jag 
svara tillbaka jag heter Maja vad heter du den gråhåriga mannen svara tillbaks jag heter Mol-
men jag är 98 år gammal och jag bor här Valin en känd stad här i Sverige Valin va sa du han 
svara tillbaks Valin oj sa jag snabbt”. Flera av de analyserade texterna innehåller alltså dialo-
ger, både i informanternas förtest samt deras eftertest.  

Förmågan att använda dialoger för att driva berättelsen framåt varierar dock mellan informan-
terna. Som ytterligare exempel på en dialog som fungerar mindre bra kan vi nämna elev 5, som 
i sitt eftertest försöker använda skrivstrategin: ”Men sen hörde Gabriel att de var nån på upp-
farten men kolla skriker Gabriel till kalle, men vadå är de Julia och Bella”. Det blir otydligt i 
texten vem som säger vad och läsaren får aldrig någon uppföljning till varför Kalle och Gabriel 
undrar om det verkligen är Julia och Bella. Eftersom informanten inte använder dialogformen 
alls i sitt förtest, får försöket ändå ses som en utveckling. Elev 1 använder också en form av 
dialog i sitt eftertest men inte i sitt förtest, hen återger ett telefonsamtal och markerar repliken 
med citattecken. Hos elev 2 ser vi ett språk som är mer anpassat för sitt syfte i eftertestet då 
hen valt bort dialoger till förmån för berättelsen, samt skriver i jag-form. Detta sammantaget, 
ger berättelsen bättre flyt i jämförelse med förtestet. I förtestet upplevs replikväxlingen som en 
nödvändighet för att karaktären ska kunna kommunicera med någon annan: ”när Ivar kom och 
skrek ”Ester det är 34 grader ute och det är strålande sol ska vi gå och bada”? Okej svarade 
Ester”. I elev 2:s eftertest beskriver hen istället vad karaktärerna upplevde: ”hon kom fram till 
mig och frågade om jag ville åka den stora karusellen med henne jag tackade ja”, vilket ger 
mer flyt. Även elev 7 använder dialoger endast i sitt förtest. Eftertestet är dock en ofärdig 
berättelse och vi kan ana att någon typ av dialog skulle utspelat sig, om karaktären hade fått 
fortsätta utforska det drömland som hen hamnat i.  

4.2 Språkliga drag  
Även under rubriken Språkliga drag är det svårt att dra några generella slutsatser om texternas 
utveckling. Informanterna uppvisar inga tydliga skrivstrategier utan de språkliga drag som an-
vänds kan i flera fall lika gärna vara slumpmässiga som utvalda.  

4.2.1 Liknelser 
Avseende informanternas användning av liknelser kan vi ana en utveckling hos elev 7 och 9 
som använder skrivstrategin i sina eftertest, men inte i sina förtest. Elev 2 och 5 använder lik-
nelser i sitt förtest men inte i eftertestet. Övriga informanter, elev 1,3, 4, 6, 8, och 10 använder 
inte någon liknelse i någon av sina texter.  

Elev 7 skriver inga liknelser i sitt förtest, medan eftertestet innehåller två stycken: ”träd stora 
som slott […] benen kändes som om dem skulle sjunka under marken”, varför en kan anta att 
detta är en skrivstrategi som elev 7 förvärvat i samband med denna undersökning. Även elev 9 
utvecklar sina skrivstrategier och använder en liknelse i sitt eftertest: ”jag fick en konstig känsla 
i hela kroppen det kändes som när jag skulle läsa inför klassen”, i elevens förtest återfinns inga 
liknelser. Elev 5 skriver en mer innehållsrik text på eftertestet men lyckas däremot få med en 
liknelse, inklusive en gestaltande beskrivning, i sitt förtest: ”hotellet var som en liten by”. Detta 
språkliga drag kan i detta specifika fall antas vara en slump. Elev 2 visar på ett försök att an-
vända en liknelse i sitt förtest: ”sanden så vit som de går att bli”. Liknelsen faller dock något 
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platt eftersom den inte skapar någon tydlig jämförelsebild hos läsaren. Många av våra infor-
manter behärskade inte liknelser som ett språkligt drag, vare sig i sitt förtest eller eftertest. 

4.2.2 Metaforer  
Vi identifierar användandet av skrivstrategin metaforer i flera av de analyserade elevtexterna. 
Elev 1, 4, 6 och 8 använder strategin i sina eftertest men inte i sina förtest. Elev 3 använder den 
bara i sitt förtest. Endast elev 9 använder metaforer i båda sina texter. Fyra informanter, elev 
2, 5, 7 och 10 använder inte metaforer vare sig i sina för- eller eftertest. 

Elev 4 har en metafor i sitt eftertest: ”det luktade vinst”, men ej i sitt förtest. Denna metafor, 
som bildligt beskriver känslan av att tro på sig själv, tycks endast passa bra in i sammanhanget 
snarare än att informanten haft en medveten tanke bakom skrivstrategin. Även elev 1 verkar 
använda sig av en metafor, av anledningen att den är välkänd och passar in i sammanhanget. 
Syftet med denna verkar inte vara att medvetet ge tyngd åt berättelsen, hen skriver: ”Många 
frågor snurrade i mitt huvud”. Frågor eller tankar som snurrar är en vanlig beskrivning för 
någon som har svårt att koncentrera sig, eller känner oro för något. Likaså har elev 8 skrivit: 
”jag blev rosig om kinderna och kände fjärilar i min mage”, vilket även det är en vanlig metafor. 
Metaforen används för att beskriva hur det pirrar i magen när en är kär och detta skapar bilder 
hos läsaren. Hos elev 6 kan vi identifiera skillnader i hens språkliga drag, där eftertestet är 
något mer utvecklat än förtestet. I detta fall kan vi ana att utvecklingen beror på att undervis-
ningen har synliggjort skrivstrategier för informanten. Som exempel skriver elev 6: ”jag liksom 
bara följer med universums ström, men under vattenytan”, vilket skulle kunna vara en variant 
på den välkända metaforen följa med strömmen. Det skulle emellertid också kunna innebära att 
karaktären är under ytan och dras med strömmen, alltså en enkel beskrivning av en situation. 
Även om informanterna använder sig av välkända metaforer har deras skrivsätt utvecklats från 
att inte behärska strategin alls, till att försöka beskriva känslor och händelser på andra sätt än 
med direkta beskrivningar. Elev 3 använder en metafor för att bildligt beskriva att någon blir 
gammal: ”Tror du att farmor har krympt?” i sitt förtest, i informantens eftertest kan ingen me-
tafor identifieras. Endast en till informant, elev 9, använder strategin redan i sitt förtest: 
”slängde i mig frukost”, hen använder också metaforer i sitt eftertest: ”Jag kände paniken flöda 
genom kroppen”. Metaforerna som används av elev 9 är dock också välkända uttryck, snarare 
än genomtänkta bildliga beskrivningar av en händelse eller känsla.  

4.2.3 Symboler 
Även den symbolik vi läser in i elevtexterna är svår att bekräfta som en utveckling i skrivstra-
tegin. I texterna skrivna av elev 1, 3 och 7 identifierar vi symboler i både förtesten och efter-
testen. Elev 2, 4, 5, 6 och 9 använder skrivstrategin i sina eftertest men inte i sina förtest, medan 
elev 8 och 10 inte använder den alls.  

Det är svårt att hävda att elev 1, i sitt eftertest, medvetet använder sin karaktär Astrid som 
symbol för oskyldighet och svenskhet: ”Astrid är en tjej på 13 år med långt blont hår och gnist-
rande blå ögon”, som vana läsare tolkar vi dock in denna symbolik i berättelsen. En liknande 
händelse förekommer i elev 1:s förtest, där hen beskriver en liten stad i form av den gemenskap, 
som ofta kan påträffas på liknande ställen: ”som nästan alla här i den lilla staden kände till”. 
Den lilla stadens gemenskap blir, även den, en symbol för oskyldighet och det hemska som 
drabbar staden i berättelsen upplevs som värre än om staden hade varit stor och opersonlig. I 
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elev 3:s förtest skulle farmor kunna symbolisera trygghet, eftersom karaktären Saga tycks vara 
lugn i farmors sällskap och texten signalerar att mycket i deras relation är rutinbaserat. I infor-
mantens eftertest blir strömavbrottet en symbol för att något hemskt händer. Vi kan dock bara 
anta att symboliken vi läser in är densamma som hen tänkt. Elev 7 använder sig av den klassiska 
symbolen att en hund är människans bästa vän, i sitt förtest. I informantens eftertest skulle den 
hala isen, som karaktären halkar på, kunna vara en symbol för att tappa kontrollen. Vidare 
skriver elev 2 i sitt eftertest om “den stora läskiga karusellen” som möjligtvis symboliserar 
livet, vilket en behöver en vän för att ta sig igenom. Även denna informant tycks ha utvecklat 
kunskaper om språkliga drag, vilka fördjupar symboliken i hens berättelser. Ingen symbol åter-
finns i elev 2:s förtest. Elev 4 nämner i sitt eftertest motståndarlaget i fotbollsmatchen, de be-
skrivs som: ”de rödsvarta Stockholmarna”, där färgerna och huvudstaden är en symbol för det 
läskiga och som kan vara svårt att övervinna, ingen symbolik ses i förtestet. En annan infor-
mant, elev 5, beskriver i sitt eftertest en lyxresa till Bali där beskrivningarna av huset de har 
hyrt skulle kunna symbolisera överklass, lyx och paradis. Vi kan inte identifiera någon symbo-
lik i elev 5:s förtest. Ytterligare en informant, som i sitt eftertest skriver med hjälp av en symbol, 
är elev 6. I hens eftertest dricker karaktären te och tekoppen, samt rutinerna runtomkring den, 
blir en symbol för vardagen och de rutiner som hör livet till. Elev 9 skriver i sitt eftertest om 
polishuset, som blir en symbol för den trygghet som i själva verket är raserad i berättelsen. Det 
är svårt att avgöra om symbolerna skapats medvetet eller omedvetet, hos samtliga informanter.  

4.2.4 Gestaltande beskrivningar  
Alla informanter använder sig av skrivstrategin gestaltande beskrivningar i sina texter. Flera 
informanter, elev 1, 2, 3, 7 och 9 behärskar strategin i båda sina texter, medan två informanter, 
elev 4 och 5 använder strategin i sina förtest men inte i sina eftertest. Tre informanter, elev 6, 
8 och 10 använder strategin endast i sina eftertest.  

Elev 1 använder sig utav gestaltande beskrivningar i både förtest och eftertest, vilket tyder på 
att denna skrivstrategi redan hade förvärvats hos informanten innan undersökningen startade. 
Elev 2 visar tendenser till att vilja beskriva gestaltande i båda sina texter. I förtestet skriver hen: 
”man hörde vattenfallet skvalpa” och i eftertestet: ”den stora läskiga karusellen”. Elev 3 ut-
vecklas från en kort beskrivning av någon som är nyvaken i sitt förtest: ”Hon gäspade och satte 
sig upp”, till att tydligt beskriva rädsla i sitt eftertest: ”Hon gömde sig under täcket och hennes 
tårar rann”. Elev 7 tycks, likt elev 1, redan ha förvärvat kunskapen innan undersökningen star-
tade då hen skriver i sitt förtest: ”jag hoppade upp och ner” för att beskriva glädje och i efter-
testet skriver hen: ”jag gick och gick benen kändes som om dem skulle sjunka under marken” 
för att beskriva någon som är väldigt trött. Elev 9 använder fler gestaltande beskrivningar i sitt 
eftertest än i sitt förtest, hen skriver exempelvis i sitt eftertest: ”det kändes som när jag skulle 
läsa inför klassen, jag blev varm, röd och det dunkade i huvudet. […] Jag ringde mamma med 
en konstig magkänsla. […] Jag kände paniken flöda genom kroppen”. Elev 4 gör ett försök i 
sitt förtest att använda sig av en gestaltande beskrivning. Hen skriver: ”vi hörde massor av skrik 
i de stora folkmassorna” och sammanhanget förtäljer att det är glädjeskrik, men beskrivningen 
av lycka skulle kunnat förtydligats i texten för att inte riskera att förvirra läsaren att tolka det 
som ett skrik av rädsla. Även elev 5 försöker beskriva gestaltande: ”hotellet var som en liten 
by”, men vi som läsare får dock aldrig veta på vilket sätt hotellet kan liknas vid en by. Elev 6 
skriver i sitt eftertest om en person som är under vattnet, den gestaltande beskrivningen av 
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någon som håller på att drunkna: ”snart tog syret slut”, vilket ger historien djup via bildspråket. 
I elev 8:s förtest finns inga gestaltande beskrivningar men i eftertestet finns det flera stycken, 
exempelvis: ”jag mötte på Hannes och vi hejade på varandra och jag blev rosig om kinderna 
och kände fjärilar i min mage”. Vi förstår att karaktären är förtjust/kär i Hannes utan att hen 
direkt uttalat ordet kär, istället beskriver elev 8 känslan av att vara kär. Även elev 10 utvecklas 
och använder gestaltande beskrivningar i sitt eftertest men inte i sitt förtest. Hen beskriver 
känslan av att vara rädd: ”jag började svettas lite gran det rinner svett över hela kroppen jag 
blev helt spänd”.  

4.3 Budskap  
Vad gäller budskapet i texterna är det även här svårt för oss att belysa tydliga generella skill-
nader i informanternas för- respektive eftertest. Vi kan dock identifiera en utveckling hos några 
informanter, framförallt avseende viljan att berätta något mellan raderna i sina texter. Flera av 
elevtexterna, elev 2, 3 och 6, utvecklas från ett ytligt uttalat budskap i förtestet till ett något 
djupare sådant i eftertestet. De flesta texterna, elev 1, 4, 5, 8, 9 och 10 håller dock en liknande 
nivå i både förtestet och eftertestet. Elev 7:s texter innehåller endast ett identifierbart uttalat 
budskap i förtestet. Även budskapet mellan raderna har utvecklats från att vara ytligt, till att 
nå ett djupare budskap hos flera informanter och elev 2, 3, 4, 5, 6 och 8 skriver alla med någon 
form av utveckling i sina eftertest. Elev 1, 7, 9 och 10 har liknande budskap mellan raderna i 
båda sina texter. Det är således fler elever som fördjupar sitt budskap mellan raderna än det 
uttalade budskapet.  

Elev 1 skriver inte med något tydligt uttalat budskap. Hens förtest handlar om två vänner som 
ska gå på bio, karaktärerna ska se en skräckfilm och vi kan ana att något hemskt kommer att 
hända. Eftersom nästan ingenting händer i berättelsen finns heller inget budskap att identifiera. 
Även elev 1:s eftertest låter oss som läsare ana att något hemskt ska hända, men vi vet inget 
mer än att karaktären ligger hemma med feber. När vi anstränger oss för att upptäcka elev 1:s 
budskap, mellan raderna, kan vi i förtestet läsa in att det är viktigt att hålla ihop, att vara till-
sammans. Det antyds framförallt i textraden: ”en film om en seriemördare kallad the black 
hood som nästan alla här i den lilla staden kände till, i alla fall efter denna händelse som jag 
tror ingen kommer att glömma”, där det kollektiva nämns. Alla i ”den lilla staden” ser samma 
sak och ”ingen kommer att glömma”. I samma informants eftertest kan vi mellan raderna läsa 
om en rädsla för att vara ensam, eftersom karaktären uttrycker att något är ”ödsligt och nästan 
kusligt” samt att ”det fanns ändå nästan inget att göra här hemma när man är själv”. Elev 1 
visar alltså inte på något uttalat budskap och det som står skrivet mellan raderna är inte heller 
helt självklart, vare sig i hens för- eller eftertest.  

I texterna skrivna av elev 2 kan vi se att förtestet tycks ha ett ytligt uttalat budskap i jämförelse 
med informantens eftertest, som har ett djupare uttalat budskap. Denna skillnad kan påvisas då 
förtestets har som uttalat budskap, att det är skönt att bada när det är varmt, medan eftertestets 
budskap är att huvudpersonen älskar sin vän. Hos elev 2 identifieras ett ytligt budskap mellan 
raderna, nämligen ’är det varmt så badar en’, men i eftertestet kan vi läsa det utvecklade bud-
skapet mellan raderna ’att vänskap är viktigt och att ingen vill vara ensam’. Elev 2 skriver 
alltså med ett mer utvecklat budskap i sitt eftertest både avseende det uttalade och det mellan 
raderna. 
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Även elev 3:s texter utvecklar sitt uttalade budskap och i förtestet presenteras budskapet i slutet 
på den första meningen: ”tycker att et är kul med lov”. I eftertestet får vi följa en annan karaktär 
och hens rädsla för att de vuxna ska försvinna, rädslan stegrar i takt med att det står klart att 
mamma och pappa ligger på vardagsrumsgolvet omgivna av blod: ”Det var blod överallt på 
golvet, soffan, väggarna”. Elev 3:s eftertest har alltså ett djupare uttalat budskap än i förtestet. 
Även elev 3:s budskap mellan raderna utvecklas från förtestet med det ytliga budskapet att 
‘sommarlov är härligt’, till att mellan raderna i eftertestet berätta om ’rädslan för att bli lämnad’ 
och ’vikten av syskonkärlek’: ”Jag satte mig i hennes säng och frågade om nått hade hänt. […] 
Snabbt tog jag tag i Lea och sprang ner till mitt rum med henne”.  

Elev 4 har liknande uttalade budskap i båda sina texter, ingen utveckling har identifierats. För-
testet beskriver att det är roligt att vara på ett vattenland men tråkigt att köa: ”det var jätte långa 
köer och vi hörde massor av skrik i de stora folkmassorna […] det var långa köer till rutschka-
norna men vi stod ändå, vissa var långa och vissa var kortare men vi hade tålamod och fortsatte 
köa”. Eftertestet berättar hur roligt det kan vara med fotboll: ”Timmarna gick och vi alla var 
jättetaggade […] folk jubla från läktarna. I budskapet mellan raderna kan vi däremot se att elev 
4 har utvecklat sitt budskap, i förtestet identifierar vi inget budskap mellan raderna alls men i 
eftertestet läser vi en berättelse om ’vikten av att vinna’ och ’hur läskigt det kan kännas att 
möta vissa motståndare’. Vi förstår, exempelvis på uttryck som: ”Han och sitt lag hade tagit 
sig ända till final och skulle möta de rödsvarta Stockholmarna”, att det är en svår men viktig 
match som väntar.  

Elev 5 har liknande uttalade budskap i båda sina texter, ’det är härligt med semester’ samt att 
’det är lyxigt med semester’. Elev 5, som skrivit två kortare texter i jämförelse med övriga 
informanter, visar i sitt eftertest ett utvecklat budskap mellan raderna. I förtestet kan vi inte 
identifiera något sådant, men i eftertestet kan vi ana att författaren menar att ’lyx och flärd inte 
spelar någon roll om en inte har några vänner’. Det är ett högaktuellt och djupt budskap som 
det för många människor krävs mycket erfarenhet för att förstå. 

Elev 6:s texter utvecklas avseende båda typerna av budskap. Förtestet har som uttalat budskap 
att ’det är roligt att åka till ett annat land’, medan eftertestet uttrycker att ’livet kan vända fort’. 
Vi förstår det uttalade budskapet i eftertestet eftersom meningar som: ”det var en helt vanlig 
morgon mitt i väckan” och ”men under allt det vanliga så var det något ovanligt” låter oss som 
läsare förstå att en helt vanlig morgon kan allting plötsligt vara annorlunda. Informanten ut-
vecklas från att inte ha något identifierbart budskap mellan raderna i sitt förtest, till att i efter-
testet använda skrivstrategin. Hen har i sitt eftertest skrivit om rädslan för att genomgå en för-
ändring och att det kan vara smärtsamt, men ändå värt det i slutändan. En djup betydelse som 
tyder på ett utvecklat berättande skrivande.  

Elev 7:s texter visar inte på någon utveckling avseende det uttalade budskapet. I förtestet förstår 
vi som läsare att ’det är spännande att fylla år’, medan vi i eftertestet inte kan identifiera något 
uttalat budskap. Vad gäller budskapet mellan raderna, liknar de varandra i både för- och efter-
test. Förtestet vilar på att hunden är människans bästa vän och karaktären beskriver kärleken 
till sin hund. I eftertestet beskrivs vintern som besvärlig när karaktären halkar och ramlar på 
isen. Drömlandet med ”de friska gräset och de färgglada blommorna” samt fåglarna som kvitt-
rar och den stora gula solen vittnar om att sommaren, till skillnad från vintern, är härlig. 
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Elev 8 skriver i sitt förtest om familjen och hur trevligt det kan vara att umgås med varandra 
och i eftertestet kan vi läsa det uttalade budskapet att det är pirrigt att vara kär. Mellan raderna 
utvecklas förtestet i förhållande till eftertestet. Förtestet innehåller inget identifierbart budskap 
mellan raderna, medan det i eftertestet tolkas som att det är ’okej att vara den en är’ samt att 
’gilla någon av samma kön’. Berättelsens huvudkaraktär heter Felix och är kär i Hannes, Felix 
bästa vän heter Vera och gillar också Hannes. I berättelsen framställs karaktärerna och deras 
känslor som naturliga. Skribenten lägger ingen vikt vid att förklara den kärlek som har uppstått, 
utan den inkluderas på ett osynligt sätt i berättelsen. 

Elev 9 skriver i sitt förtest att vänner är bra: ”jag skulle vara med min bästis […] [j]ag visste 
inte var Elvira var så jag gick och letade […] [j]ag sprang fram till henne och gav henne stor 
kram” och detta är historiens uttalade budskap. I eftertestet beskrivs känslan av att vara lämnad 
ensam som otäck och obehaglig: ”Jag blev tårögd och efter en stund började jag gråta, vart är 
alla. Jag kände paniken flöda genom kroppen”, vilken är textens uttalade budskap. Utveckl-
ingen mellan för- och eftertest är liten. Avseende budskapet mellan raderna är inte heller ut-
vecklingen särskilt stor. I förtestet kan vi ana att ’gräset inte är grönare på andra sidan’, karak-
tärerna kommer till ett drömland men när de inser att de kanske är inlåsta där för alltid är 
känslan inte lika härlig längre: ”vi måste tillbaka. Vi gick samma väg som vi kom ifrån men 
det fanns ingen utväg”. I eftertestet lämnas karaktären ensam kvar, det verkar inte finnas någon 
mer i hela världen utom hen, budskapet mellan raderna blir således att ’vi är beroende av 
varandra’. 

Elev 10 skriver liknande texter avseende budskapet. Hens förtest uttalar att ’en kan vara lycklig 
även om en är fattig’ och eftertestet att ’världen står i förändring’, vilket är två djupa och viktiga 
budskap att belysa. Informantens budskap mellan raderna i förtestet är ’lita inte på främlingar’. 
Påståendet baseras på att en främling förföljer karaktären i berättelsen. Hon går på promenad 
och ”märker att det är en gumma som följer efter henne […] kolar back en gång till med snabba 
steg det är ingen där och sen efter en stunds promenad går hon imot mig”, karaktären trodde 
hon var säker, men borde inte litat på att gumman var borta. I eftertestet berättar en av karak-
tärerna om Ryssland som krigat med Sverige, varför vi mellan raderna kan läsa in en rysskräck 
i berättelsen.  

4.4 Informanternas resultat i förhållande till läroplanen för grundskolan 
I det centrala innehållet i svenska för årskurs 4–6 står det att en berättande text består av en 
typisk uppbyggnad, språkliga drag och budskap vilka elever i grundskolan ska få kunskap och 
kännedom om och som de sedan ska kunna applicera på sina egna texter (s. 225). För betyget 
E ska berättelsen innehålla en enkel handling (Skolverket, 2011, s. 228), således behöver den 
inte ha någon avancerad uppbyggnad i form av parallellhandlingar, tillbakablickar och dialo-
ger. Använder eleverna dessa skrivstrategier ses det som en progression i kunskapsutveckl-
ingen (Skolverket, 2017, s. 11). Texterna ska också inneha enkla gestaltande beskrivningar för 
att uppnå betyget E (s. 228). Ju mer avancerade språkliga drag eleverna lyckas skriva med 
hjälp av dessa, desto högre betyg. Eleverna ska också tränas i att förstå budskap i de texter som 
de läser och utvecklas mot att skriva texter med fördjupat budskap (Skolverket, 2011, s. 228).   
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4.4.1 Kunskapsbedömning av informanternas skrivstrategier 
Elev 1 uppfyller knappt kravet för en enkel handling, hen skriver däremot med gestaltande 
beskrivningar och utvecklas mot ett djupare budskap.  

Elev 2 uppfyller kravet för en enkel handling, hen använder gestaltande beskrivningar och 
texten innehåller ett budskap.  

Elev 3 skriver med en enkel handling, använder gestaltande beskrivningar och har ett budskap 
med sin text.  

Elev 4 följer handlingens struktur, skriver med gestaltande beskrivningar (i förtestet) och har 
börjat processen mot att skriva med budskap.  

Elev 5 följer en enkel handling, skriver med gestaltande beskrivningar (i förtestet) och har ett 
identifierbart budskap.  

Elev 6 skriver med en enkel handling, texten innehåller gestaltande beskrivningar och ett bud-
skap.  

Elev 7 uppfyller kravet för en enkel handling, skriver med gestaltande beskrivningar och har 
börjat processen mot att skriva med budskap.  

Elev 8 behärskar knappt den grundläggande strukturen som behövs för en enkel handling, hen 
skriver med gestaltande beskrivningar och med ett tydligt budskap.  

Elev 9 har en enkel handling och gestaltande beskrivningar i sin text samt ett identifierbart 
budskap.  

Elev 10 skriver med en enkel handling och gestaltande beskrivningar, samt har startat proces-
sen mot att skriva texter med djupare budskap. 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat i förhållande till dess syfte och frågeställ-
ningar, med koppling till den arbetsmetod som valts och den forskning och litteratur vilken 
studien är baserad på. Inledningsvis, under rubrik 5.1, diskuteras språklig utveckling hos infor-
manterna i relation till analysmodellen (se 3.3.1), följt av reflektioner kring skönlitteraturens 
kraft och förmåga under rubrik 5.2. Slutligen diskuteras arbetsmetoden under rubrik 5.3, med 
koppling till den litteratur som står till grund för denna. Diskussionskapitlet avslutas med rubrik 
5.4 med en presentation av förslag till vidare forskning. 
5.1 Informanternas utveckling av skrivstrategier i relation till analysmodellen 
Undersökningens syfte var att studera huruvida elever i årskurs 4–6 utvecklade narrativa skriv-
strategier när de endast undervisades i lässtrategier. De skrivstrategier som undersökts är tex-
tens uppbyggnad inkluderat de snävare begreppen handling, parallellhandling, tillbakablick, 
miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och dialoger. Vidare undersöktes textens språkliga 
drag och bildspråk inkluderat de snävare begreppen metaforer, liknelser, symbolik samt ge-
staltande beskrivningar. Slutligen uppmärksammades textens budskap, både det uttalade och 
det mellan raderna. Samtliga skrivstrategier är förankrade i kursplanen för svenska och/eller i 
litteratur som behandlar skönlitterära böckers typiska drag. Undersökningens resultat visar att 
informanterna påbörjat en utvecklingsprocess avseende de tidigare nämnda skrivstrategierna. 
Ingen skrivstrategi kan dock hävdas ha utvecklats till fullo hos majoriteten av informanterna.  

Informanternas texter har generellt en något mer avancerad uppbyggnad, avseende deras till-
lämpning av de skrivstrategier som inkluderas under begreppet uppbyggnad. De visar prov på 
en större medvetenhet kring textens handling, samt att en berättelse kan bestå av parallellhand-
lingar och tillbakablickar. Ett textexempel är elev 7 som i sitt förtest inte skriver med hjälp av 
någon parallellhandling, men i eftertestet låter karaktären förflytta sig till en annan värld när 
hen ramlar på isen. Att berätta med hjälp av växlande tidsperspektiv visar på ökad förståelse 
för en berättelse, skriver Stensson (2006, s. 103). Även Skolverket kommenterar att det är en 
fördel för elever att ha kunskap om en texts uppbyggnad, för att de ska kunna bidra med nya 
perspektiv till en diskussion och en text (Skolverket, 2017, s. 6).  

Vi kan i flera av de analyserade texterna se en utveckling från för- till eftertestet, avseende 
kommunikativ förmåga och sex av tio informanter skriver med en utvecklad handling i sitt 
eftertest jämfört med sitt förtest. Likaså kan vi urskilja språkliga förbättringar gällande infor-
manternas ordval och vi kan se att de försöker uttrycka sig med omsorg. Elev 7 beskriver, till 
exempel, mörkret med hjälp av meningen: ”den vita snön lyste upp den mörka decemberda-
gen”, vilket, i relation till hens förtest, är en språklig utveckling. Förmågan att använda sig av 
värderande uttryck utvecklas i diskussioner med andra människor, därefter kan förmågan re-
flektera sig i skrivandet, påpekar Garme (2010, s. 36). Således kan ett aktivt deltagande i samtal 
och diskussioner, möjligen gagnat och berikat informanternas skriftspråk. Chambers (1993) 
teori betonar vikten av att dela läsupplevelser med varandra. Att få berätta om sin läsupplevelse 
skapar entusiasm och läslust (Chambers, 1993, s. 162). Flera andra forskare håller med honom 
om att det är centralt att lyssna på barnens tankar vid hantering av läsupplevelser, samt att 
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motivationen att läsa och fördelarna med att läsa är viktigare än akademiska kunskaper (Eriks-
son, 2005, s. 7; Hier & Mahony, 2018, s. 409). Troligen hade informanternas texter visat en 
ännu tydligare utveckling, om undersökningen omfattat fler olika texter och därmed kunnat 
belysa ännu fler aspekter av språket.  

Några av informanterna visar utvecklade skrivstrategier i form av miljöbeskrivningar där flera 
olika sinnen används för att beskriva miljön, exempelvis elev 2 som använder sig av både kän-
seln, synen och lukten för att beskriva ett tivoli: ”solen hettade […] karusellerna snurrade […] 
det luktade sockervadd”. Förmågan att berätta med hjälp av sinnesförnimmelser är grundläg-
gande för narrativt skrivande, skriver Nikolajeva (2004, s. 236). Flera av våra informanter visar 
alltså potential för fortsatt berättande skrivande. Många av de deltagande informanterna använ-
der sig av miljöbeskrivningar och personbeskrivningar redan innan arbetsmomenten påbörjats. 
Flertalet visar dock på utvecklade beskrivningar i sina eftertest, vilket tyder på att de förvärvat 
kunskaper under undersökningens gång, som har hjälpt dem att organisera och planera sin text. 
Kanske har deras förmåga att producera innehållsrika texter utvecklats i samband med återbe-
rättandet av Mio, min Mio. Informanterna har fått chansen att studera en texts uppbyggnad på 
djupet, vilket enligt Stensson (2006, s. 105) är viktigt för att kunna hålla koll på det viktigaste 
i en text. Undervisningen har kanske hjälpt informanterna att bli medvetna om sin egen förmåga 
och få god självkännedom, vilket Drijbooms m.fl. (2016, s. 213) hävdar är viktigt.  

Avseende dialogerna i elevtexterna, finner vi inga generella utvecklingstendenser. Skolverket 
hävdar att det är en avancerad kunskap att skriva berättande texter som drivs framåt med hjälp 
av dialoger (Skolverket, 2017, s. 11). Kanske är det på grund av undersökningens korta tid, 
som endast ett fåtal informanter lyckas skriva dialoger som samspelar med den övriga berät-
telsen och därmed leder historien framåt. Trots att informanterna fått ta del av Astrid Lindgrens 
Mio, min Mio, som ett tydligt exempel på hur dialogerna kan föra historien framåt, tycks de 
inte ha förvärvat kunskapen för att sedan använda den till sin egen fördel.  

Nikolajeva (2004) understryker att bildspråket med sina språkliga drag, liknelser, metaforer 
och symbolik är det som berikar och sätter tonen för en skönlitterär text (Nikolajeva, 2004, s. 
237). Vi vill påstå att informanterna i denna undersökning försökt anamma ett rikt bildspråk. 
De försöker exempelvis beskriva situationer, platser och utseenden med ord som gestaltar sin-
nesförnimmelsen, istället för den enkla beskrivningen av händelsen, platsen eller personen. 
Elev 8 skriver bland annat om kärlek och uttrycker det som: ”jag blev rosig om kinderna och 
kände fjärilar i min mage”, där hen beskriver känslan med hjälp av att likna den vid fjärilar. 
Många av de språkliga drag som identifierats är välkända uttryck, snarare än att informanterna 
själva kommit på hur de ska beskriva något med hjälp av exempelvis en liknelse. Informanterna 
har dock påbörjat en utvecklingsprocess och närmar sig förmågan att kunna utöva berättandets 
konst och på så vis skapa magi. Informanterna försöker använda metaforer och liknelser i sina 
texter, ibland blir de mer lyckade som exempelvis: ”jag fick en konstig känsla i hela kroppen 
det kändes som när jag skulle läsa inför klassen”, där liknelsen vid att läsa inför klassen är en 
allmänt känd känsla av nervositet. Ibland är det svårt att avgöra huruvida informanten medvetet 
använt en strategi eller inte, som exempel kan nämnas elev 6 som skriver: ”jag liksom bara 
följer med universums ström, men under vattenytan”, vilket skulle kunna vara en variant på 
den välkända metaforen följa med strömmen. Det skulle emellertid också kunna innebära att 
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karaktären är under ytan och dras med strömmen, alltså en enkel beskrivning av en situation. 
Att informanterna är i process och försöker behärska skrivstrategier, innebär att de är en god 
bit på vägen mot att bli lyckade skribenter. Den som använder skrivandet som en utvecklande 
process med fokus på att berätta en historia blir ofta en mer lyckad skribent än den som fastnar 
i en språklig besatthet, skriver Tornberg (2009, s. 169). Ett annat lyckat bildspråk som har 
återfunnits i texterna är: ”Tror du farmor har krympt?”, vilket också ligger till grund för namnet 
på denna undersökning. Uttrycket förklarar bildligt att farmor blir äldre. Denna skrivstrategi är 
mest troligt ett omedvetet språkligt val av informanten. Forskning visar dock att processen och 
hur de kognitiva förmågorna utvecklas i takt med den är det viktiga vad gäller utvecklat skri-
vande (Helland m.fl., 2016, s. 630), varför det är irrelevant om utvecklingen hos våra infor-
manter sker medvetet eller ej.  

Symbolerna i texterna är svårare, än övriga bildspråk, att identifiera eftersom de flesta texterna 
är korta. Berättelserna och karaktärerna hinner inte få några djupa band, vare sig karaktärer 
sinsemellan eller mellan karaktärerna och läsaren. Symboler är, enligt Nikolajeva (2004) ett 
sätt att skapa ytterligare dimensioner till texten. Hon hävdar också att bildspråket är en svår 
konst att bemästra (Nikolajeva, 2004, s. 237). Vi har dock lyckats hitta symbolik i många av 
våra informanters texter och endast två informanter använder sig inte av skrivstrategin överhu-
vudtaget. Eftersom sex av eftertesten utvecklats, i jämförelse med förtesten, till att innehålla 
symboler kan vi ana att det är undervisningen som hjälpt informanterna att vilja och kunna 
skriva med ett tydligare bildspråk.  

Att kunna analysera texter är avgörande för att själv kunna producera texter med ett djupare 
budskap, skriver Tornberg (2009, s. 173). Vi kan se att vissa av texterna som vi analyserat har 
ett mer utvecklat berättande skrivande, där eftertesten levererar ett djupare budskap än förtes-
ten. Ett exempel är elev 2 som går från att utveckla både det uttalade budskapet och det mellan 
raderna, till att behandla djupare och tyngre ämnen. Informantens förtest behandlar temat 
’sommar’ och informanten förklarar att ’det är skönt att bada när det är varmt ute’. Informan-
tens eftertest behandlar däremot ämnet vänskap, där det uttalade budskapet är att karaktären 
älskar sin vän och mellan raderna kan vi läsa att alla behöver en vän och ingen vill vara ensam. 
Troligtvis har diskussioner och reflektioner kring Mio, min Mio bidragit med idéer till teman 
som kan ligga till grund för en text. Dock hävdar Stensson (2006, s. 107) att förmågan att se 
ett budskap mellan raderna, är något av de svåraste en läsare kan göra. Informanterna har där-
för fått stöttning i processen att upptäcka de teman som finns i Mio, min Mio, både av gruppen 
och av den undervisande läraren. Stor vikt har lagts vid analys av kapitlet i boken, bland annat 
eftersom Tornberg (2009) skriver att det är viktigt att kunna ta till sig språket och hur det an-
vänds, för att i ett senare skede kunna tillgodogöra sig kunskapen i sitt eget skrivande 
(Tornberg, 2009, s. 173). I Skolverkets kommentarmaterial kan vi läsa att elever ska erbjudas 
möjlighet att utveckla förmågan att synliggöra sina tankar och att utveckla dem till nästa nivå 
via arbete med språket. Det står även att eleverna ska kunna uttrycka sig i skrift på ett rikt och 
nyanserat sätt då de slutat grundskolan (Skolverket, 2017, s. 5). Alla elever idag uppfyller inte 
dessa mål. Lärare behöver vara tydligare med vilka kunskapskrav som gäller och förhålla sig 
mer till vad kursplanen säger. Detta innebär i praktiken att lärare behöver arbeta för att finna 
undervisningsstrategier som på kort sikt visar tendenser till förbättrade skrivstrategier och som 
på lång sikt visar sig vara effektiva. Då det via forskning har visat sig att elever idag har en 
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undermålig kunskap gällande skrivförmåga är det viktigt att vi hjälper eleverna att sätta real-
istiska mål att arbeta mot.  

5.2 Läsförståelse och dess påverkan på självförtroendet 
För att kunna tillgodogöra sig budskapet i en text krävs god läsförståelse (Reichenberg, 2008, 
s. 12). Att förstå det en läser innebär att en kan tolka texten och se den från flera olika perspek-
tiv. Nikolajeva (2004) kallar det för att läsa luckorna i texten. Författaren till en skönlitterär 
text har oftast ett dolt budskap eller en djupare mening som bara når läsaren om hen är upp-
märksam. En läsare fyller också luckorna med olika innehåll beroende på dagshumör, livssitu-
ation och tidigare erfarenheter, varför att läsa med luckor utvecklar kreativitet, förståelse och 
fantasi (Nikolajeva, 2004, s. 251). Ett exempel på detta är då informanterna arbetade med mo-
mentet Mio, min Mio- som serie och skulle producera bilder som syftade till att återberätta de 
gestaltande beskrivningar som de hade läst och hört i texten. Många fastnade vid tolkningen 
att Jum-Jum var Mios lillebror, baserat på hur Mios mod respektive Jum-Jums rädsla hade 
porträtterats. För att återgå till Sparrmans (2006, s. 13) resonemang, kring huruvida tolkningen 
av bilder varken kan bedömas vara rätt eller fel, kan inte heller informanternas kopplingar till 
egna erfarenheter och associationer vara rätt eller fel. Cekiso (2017) hävdar att läsförståelsen 
och förmågan att kunna tolka en text ofta blir lidande på grund av fokus på att kunna avkoda 
texten. Vilket innebär att förstå bokstävernas och ordens betydelse, men inte nödvändigtvis 
innebörden av texten (Cekiso, 2017, s. 1-2).  

De lässtrategier vi valt att belysa fokuserar på aktiv läsning, då fokus inte enbart ligger vid att 
avkoda text, utan på att aktivt diskutera och reflektera över det en läst. Majoriteten av våra 
informanter uppgav att de inte tycker om att läsa. Reichenberg (2008) skriver att en stor anled-
ning till att elever hamnar efter i samtliga skolämnen är bristen på läsförståelse. Att inte förstå 
vad en läser är ett hinder som minskar möjligheterna att plocka upp kunskap och att utvecklas 
i samband med läsning (Reichenberg, 2008, s. 7). Samtidigt som elevers självförtroende för-
sämras då deras läsförståelse inte är tillräckligt god för att de ska kunna inhämta information 
och kunskap på ett tillfredsställande sätt, skriver Hier och Mahony (2018, s. 409) att ett gott 
självförtroende är av största vikt om elever ska lära sig något. Därmed är det viktigt att lärare 
strävar efter undervisningsmetoder i vilka eleverna inte upplever att deras självförtroende sänks 
vid misslyckanden och att eleverna får möjlighet att arbeta på metoder som bidrar till att höja 
tron på sig själva. När elever får ägna sig åt lustfylld läsning och då undervisningen aktivt 
arbetar mot att göra läsandet roligt, kan ångesten inför läsning minska och elever tillgodogöra 
sig kunskaper. Samtalen som informanterna fick genomföra kring kapitlet En klo av järn hade 
som syfte att fördjupa och sätta ord på deras tankar samt att understryka informanternas eget 
värde i läsprocessen. Molloy (2008) skriver att samtalet är ett led i att utveckla sitt eget språk 
(Molloy, 2008, s. 236) och bidrar därför till skrivutvecklingen. En stor del av informanterna i 
undersökningsgruppen hade en negativ inställning till läsning och uttryckte att de inte tyckte 
om att läsa och då främst med utgångspunkt i argumentet att de hade svårt att förstå vad förfat-
tarna menade. Förhoppningsvis har samtalet kring Mio, min Mio hjälpt informanterna in i be-
rättelsen och fördjupat deras förståelse av läsningen. Boksamtal kan ge intellektuell stimulans 
och en belöning i form av större förståelse (Chambers, 1993, s. 30). 



 45 

Att ha förmågan att förstå det en läser stärker alltså tron på den egna individen. I det framväx-
ande samhället ställs allt större krav på människan som medveten och välutbildad, skriver Ilter 
(2017, s. 147). Skönlitteratur kan bidra med kommunikativ kompetens, skriver Kåreland (2009, 
s. 166). Informanternas texter har i många fall ett mer genomtänkt tema och deras ordval vari-
erar i större grad i eftertesten jämfört med förtesten. I specifika fall kan vi ana och tolka att 
texterna är ett slags återberättande av något som informanten varit med om, elev 8 skriver ex-
empelvis om ett besök hos farfar. Berättelsen innehåller många detaljer om kvällen: ”Sedan 
efter 1 timma så skulle vi åka hem klockan var 20:00 och jag skulle till skolan dagen efter” 
men historien saknar grundläggande uppbyggnad för en berättande text. Att återberätta något 
blir därmed ett led i att lära känna och utveckla det egna jaget, som Liberg m.fl. skriver om 
(2010, s. 24). Vi kan se att informanterna har, via sitt eget berättande, försökt sätta ord på tankar 
och händelser som de har hämtat från sitt eget medvetande. Stan (2015) skriver att när en indi-
vid får chansen att identifiera sig med andra och lära sig att sätta ord på sina tankar och känslor, 
resulterar detta i att de växer som människor (Stan, 2015, s. 455). Det barn läser ger tillgång 
till bildning och färdigheter som bidrar till att markera social status och tillhörighet, menar 
Kåreland (2009, s. 163), läsning har därmed direkt påverkan på självförtroendet. Många under-
sökningar har påvisat att det finns ett stort behov att av att hitta strategier som kan hjälpa lärare 
att förmedla kärleken till skönlitteratur och Stan (2015) framhåller att läsningen har minskat 
markant bland barn och ungdomar. Författaren skriver att detta i sin tur påverkar ungas själv-
medvetenhet och beskriver det som att ingenting i livet längre har en fast form, i den mening 
att vetskapen om hur det är att vara människa inte längre ter sig självklar (Stan, 2015, s. 455). 
De undervisningsmoment som informanterna fick delta i visade sig vara effektiva avseende att 
väcka läs- och skrivlust. Även Skolverket hävdar att språkutvecklande undervisning är avgö-
rande för lärandet och livet (Skolverket, 2017, s. 5). Att känna tilltro till sin egen förmåga och 
få utveckla sin identitet är alltså fundamentalt för välbefinnandet och kunskapsutvecklingen. 

5.3 Arbetsmetoden  
Arbetsmetoderna som tillämpats i detta arbete har i största möjliga mån riktat sig till varje 
enskild individ och läraren har, genom dessa, förhoppningsvis lyckats bemöta informanterna 
på deras olika kunskapsnivåer. Detta antagande grundas på att eleverna fick arbeta med olika 
arbetsmetoder: bildskapande, lärarledda lektioner, gruppövningar och enskilt arbete. Teorin 
Learning by doing har varit grundläggande i utformningen av detta arbete. Säljö (2014) skriver 
om Deweys filosofi, angående undervisning som ska tillgodose de elever som tar till sig kun-
skap genom praktiska övningar. Den praktiska undervisningen ska balanseras med arbetssätt 
som syftar till att bemöta de elever som behöver teoretiska arbetsmetoder (Säljö, 2014, s. 288). 
Det blir tydligt vid läsandet av elevtexterna att informanterna, precis som Hattie (2012) disku-
terar, ligger på olika kunskapsnivåer (Hattie, 2012, s. 60). Även om det är svårt att bestämt 
hävda att informanternas skrivstrategier markant utvecklats av att arbeta med Mio, min Mio, 
kan vi i enlighet med Stan (2015) se att informanterna fått idéer som hjälpt dem utveckla sitt 
eget skrivande via den skönlitteratur de arbetat med. Av samma anledning bör skönlitteraturen 
också, enligt samma författare, ha större utrymme i läroplanen (Stan, 2015, s. 455). Undervis-
ningen som använts som en del i undersökningsmetoden, belyste Skolverkets mål med berät-
tande skrivande i årskurs 4–6. Vi kan se att informanterna helt eller delvis uppfyller de kun-
skapskrav för betyget E som Skolverket angivit, där elever exempelvis ska skriva berättelser 
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med enkla handlingar och enkla gestaltande beskrivningar (Skolverket, 2011, s. 224). Med 
tanke på att dessa skrivstrategier syns hos informanterna vill vi påstå att den undervisning som 
bedrivits bidragit till att uppfylla Skolverkets krav.  

Stort fokus har lagts vid att planera undervisningen. Hattie (2012) skriver att planeringen av 
undervisningen är av stor vikt vad gäller elevers möjligheter att ta till sig kunskap och prestera 
utifrån sin förmåga (Hattie, 2012, s. 60). Planeringen är också viktig för att kunna göra objek-
tiva bedömningar av elevers prestationer, skriver Stan (2015, s. 444). Fokus under planeringen 
av lektionsmomenten har legat vid att uppmärksamma de begrepp som Skolverket nämner 
kopplat till narrativt skrivande, men även vid att locka fram en läslust hos informanterna. Att 
arbeta med lustfylld läsning lockar också fram elevers egna skrivlust, hävdar Molloy (2008, s. 
236). I samtliga undervisningsmoment har fokus legat vid informanternas tankar och funde-
ringar om texten. Att lyssna på barnens tankar och funderingar är den enskilt viktigaste faktorn 
till ökad läslust, enligt Eriksson (2005, s. 7).  

Undervisningen (se bilaga 3) byggde därför på diskussioner och reflektioner informanterna 
emellan. Momentet Jämföra språkliga drag inleddes med att informanterna fick rita personliga 
teckningar, vilka var tolkningar av två olika texter. Momentet avslutades med att informanterna 
fick tolka det de ritat i ord. De fick chans att reflektera kring skillnader i sina och andras bilder, 
samt på eget initiativ synliggöra vikten av att använda ett rikt bildspråk. Informanterna fann 
uppgiften rolig att genomföra och den undervisande läraren var noga med att understryka att 
de bilder som uppstår när de hör beskrivningarna är subjektiva och att tolkningarna varken kan 
bli fel eller rätt, vilket (Sparrman, 2006, s. 13) poängterar. Nikolajeva (2004, s. 237) talar om 
att utmana ordens innebörd och denna övning gav informanterna möjlighet att genom bilder, 
fritt tolka den text som hade lästs för dem. På detta sätt kunde ord som för en informant betydde 
en sak, förmedla en helt annan innebörd till en annan informant. Alla har olika preferenser 
kring hur de föredrar att uppvisa sin kunskap och att låta elever återge en text via bilder kan 
vara ett bra sätt att utveckla deras fantasi, vilket Stan (2015, s. 456) skriver att texter har i 
uppgift att göra. Mycket handlar om att anpassa undervisningen och då varje individ får arbeta 
med uttrycksformer som bidrar till att öka deras motivation kan resultatet bli att de finner en 
lust att lära, vilket Hier och Mahony (2018, s. 409) diskuterar. Under nästa undervisningsmo-
ment, Leta språkliga drag, fick informanterna befästa sin kunskap som de gemensamt förvärvat 
i den tidigare övningen. Även här fick alla chansen att tänka enskilt innan reflektionerna dela-
des inom gruppen. Uppgiften byggde på att identifiera informanternas tyckande och reflekt-
ioner och deras medverkan blev således den enskilt viktigaste faktorn för genomförandet av 
momentet.  

För att uppmärksamma kapitlets uppbyggnad genomfördes ytterligare en övning där informan-
ternas version av berättelsen synliggjordes, Mio, min Mio – som serie. Övningen byggde på att 
en mindre grupp informanter tillsammans belyste det viktiga i berättelsen. Det avslutande 
undervisningsmomentet Boksamtal byggde även det på att synliggöra allas tankar. Informan-
terna fick fundera ut frågor som de undrade över i texten och delade dessa med varandra. Skol-
verket (2017) skriver att kunskap kring berättelsers uppbyggnad är viktig för att elever ska 
kunna föra relevanta diskussioner kring en text (Skolverket, 2017, s. 6), varför extra fokus lagts 
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på att diskutera den lästa textens typiska språkliga drag samt uppbyggnad. I denna undersök-
ning fokuserade vi på en utvald text och dess specifika uppbyggnad, språkliga drag och bud-
skap. För att ge informanterna ytterligare inspiration och kunskap hade olika typer av skönlit-
terära texter varit nödvändigt, en aspekt som utelämnades i denna undersökning. Stan (2015) 
skriver att användning av olika skönlitterära texter i undervisningen utvecklar elevers ordför-
råd, meningsbyggnad och fantasi. Detta tillvägagångssätt synliggör strukturer i skönlitterära 
texter som elever kan ha användning för i sitt eget skrivande (Stan, 2015, s. 455).  

Det är viktigt att komma ihåg att läsningen i sig är bra för elever, men för att uppnå ökad 
förståelse och kunskap krävs textarbete. Hur den lästa texten hanteras i undervisningen påver-
kar elevers utveckling. Stensson (2006) nämner bland annat att det ter sig svårt för en ovan 
läsare att förhålla sig till en text som innehåller många olika tidsperspektiv och parallellhand-
lingar. Då krävs hjälp och uppföljning i form av diskussioner och reflektioner, samt exempelvis 
bildstöd i form av tidslinjer och släktträd (Stensson, 2006, s. 105). Stan (2015) skriver att det 
är viktigt att se till processen vid bedömning av elevers prestationer och att de behöver hand-
ledning och uppföljning för att kunna utvecklas till fullo (Stan, 2015, s. 444). Informanterna 
som deltagit i den här undersökningen hade således förmodligen utvecklats ännu mer om de 
fått återkoppling och konstruktiv kritik på de komponerade texterna. Något som dock är viktigt 
vid en sådan bedömningssituation är att undvika att undertrycka elevers kreativitet, vilket vi 
tidigare skrivit att vi vill belysa. Merparten av informanterna i denna undersökning skrev med 
stor entusiasm och berättarvilja. Vidare har forskning visat att kreativiteten och inspirationen 
hos en individ kan bli lidande om det ställs för höga krav på prestationsnivån. Resultatet av ett 
liknande scenario kan dessvärre bli att elever uttrycker sig på ett ytligt plan istället för att för-
djupa sina berättelser och tankegångar. Klassrummet kan också upplevas som tävlingsinriktat, 
vilket hämmar fantasin (Stan, 2015, s. 444).  

5.4 Förslag till vidare forskning  
Det är svårt att veta om utvecklingen som kan ses i denna undersökning är på grund av under-
visningen informanterna deltagit i, eller om den är ett resultat av någon annan faktor i deras 
liv. En undersökning med samma upplägg som denna, men med en kontrollgrupp som bara 
genomförde för- respektive eftertestet, skulle kunna stärkt resultatet ytterligare. Vi kan bara 
identifiera en tendens till ett utvecklat narrativt skrivande hos våra informanter, för att ytterli-
gare bekräfta resultatet hade mer omfattande forskning behövts.  

Lärare finner det svårt att locka sina elever till läslust. Flera av våra källor, inklusive vår egen 
undersökning, bekräftar att ett grundläggande problem kring undervisning med skönlitteratur 
är att elever inte vill läsa. Det är alltså tydligt att det finns ett behov av mer grundläggande 
forskning kring hur lärare kan öka elevers läslust.  

Den här undersökningen har riktat in sig på berättelsers uppbyggnad och typiska språkliga drag 
samt historiers budskap. Ingen, eller mindre, vikt har lagts vid hur informanterna behärskar 
stavning, meningsbyggnad, användning av skiljetecken etcetera. Ytterligare forskning som tar 
även dessa delar av skrivandet i beaktande hade varit intressant, speciellt med tanke på att delar 
av den forskning som ingår i bakgrunden till det här arbetet nämner dessa aspekter som fördelar 
av att läsa mycket.   
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6 Slutsats 
Att arbeta med skönlitteratur som undervisningsmaterial har visat sig vara positivt på många 
olika plan. Syftet med denna undersökning var att ta reda på huruvida undervisning i lässtrate-
gier kan stärka elevers narrativa skrivstrategier. Resultatet blev bland annat att informanterna 
uppvisade tendenser till utvecklade narrativa skrivstrategier, baserat på analyser av de test som 
genomfördes före- och efter undervisningsmomenten. Det var genomgående minst en infor-
mant som visade på utveckling, i sitt eftertest i förhållande till sitt förtest, under samtliga ru-
briker tillhörande analysmodellen. Vi kan dock inte dra några generella slutsatser om utveckl-
ing vare sig angående uppbyggnad, språkliga drag eller budskap.  

Vad gäller uppbyggnad (se avsnitt 4.1) kan vi dra slutsatsen att flera av våra informanter skrev 
texter med bättre struktur efter att ha blivit undervisade i lässtrategier. Texterna tycks i flera 
fall vara mer genomtänkta avseende vilken information som presenteras och i vilken ordning 
det görs. Informanternas utveckling varierar dock i så stor grad, att mer forskning krävs för att 
befästa teorin om att läsning utvecklar skrivstrategier. Alla elever uppnår dock (om än i olika 
grad) i sina eftertest, Skolverkets grundläggande kunskapskrav avseende en berättande texts 
uppbyggnad.  

Angående språkliga drag (se 4.2) har informanterna använt sig av samtliga strategier som ingår 
i begreppet. Vad gäller metaforer är det svårt att avgöra huruvida strategin använts slumpmäss-
igt eller inte. Liknelser användes endast av ett fåtal informanter och ingen tycks behärska stra-
tegin till fullo. Informanternas texter innehöll i flera fall symbolik, men även detta språkliga 
drag är svårt att definiera som en tydlig utveckling i relation till undersökningen. Alla infor-
manter använde sig dock av skrivstrategin gestaltande beskrivningar i någon av sina texter, 
dock ses ingen generell utveckling från för- till eftertest inom denna strategi. Avseende Skol-
verkets krav om språkliga drag, uppfyller åtta av tio elever detta.  

Vad gäller budskap (se 4.3) kan vi se att samtliga informanter gjorde aktiva försök till att skriva 
berättelser med djupare budskap mellan raderna. Det uttalade budskapet förhåller sig dock på 
liknande nivå i både för- och eftertest, hos majoriteten av informanterna. Skolverkets kunskaps-
krav om budskap uppfylldes i flera informanters eftertest, då samtliga hade påbörjat processen 
och skrev med ett djupare budskap i sitt eftertest än i sitt förtest.   

De producerade elevtexterna, för- och eftertesten, analyserades utifrån en analysmodell (se 
3.3.1) utformad med grund i läroplanens krav och begrepp. Modellen var även uppbyggd av 
begrepp, samt definitionerna av dessa, från Nikolajevas (2004) litteratur och dessa användes 
också som underlag vid utformning av undervisningens delmoment samt vid analyser av infor-
manternas texter. Denna modell visade sig vara effektiv vid analyserna, då den synliggjorde de 
viktigaste beståndsdelarna i texterna, vilka vi ansåg vara relevanta för denna undersökning. Att 
utgå från läroplanen vid planering av undervisning bör vara en självklarhet som lärare. Att 
direkt koppla läroplanens begrepp till undervisningen och forma moment med hjälp av dem, 
har visat sig effektivt avseende att kunna bedöma elevers prestationer. När undervisningen 
bygger på läroplanen blir det också lätt att konstatera huruvida Skolverkets syfte och krav är 
uppfyllda eller inte. 
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Det har också visat sig att arbete med skönlitteratur ökade informanternas entusiasm för läsning 
och att det kan hjälpa elever att ta ett första steg in i böckernas värld. Arbetsmomenten (se 3.5) 
med kapitlet från Mio, min Mio väckte många informanters läslust och resulterade i att flera av 
dem uppgav att de gärna skulle vilja höra resten av boken. Några informanter uppgav till och 
med att de tänkte besöka biblioteket för att utforska utbudet, då de fick höra att det var gratis 
att inneha ett lånekort. Bara det faktum att de inte hade vetskap om möjligheten att få tillgång 
till en enorm bokskatt, vilken definitivt innehåller böcker som passar dem, är ganska nedslå-
ende. Det kan vara svårt för oerfarna läsare att veta vilken som är den rätta genren för just hen 
och hinder kan alltså uppstå redan i valet av bok och vissa läsare ger upp redan i detta steg. 
Majoriteten av informanterna som deltog i denna studie uppgav att de inte tycker om att läsa, 
då de finner det tråkigt och att de rentav tycker det är svårt att förstå vad de läser. Att få in 
läsning som en rutinmässig del av skoldagen, skulle kanske ta bort problemet som bottnar i att 
elever inte finner någon glädje och underhållning i skönlitteratur. Vi kan anta att elever skulle 
finna det njutbart att läsa skönlitteratur om de fick förutsättningarna att göra rätt val av bok, 
samt strategier för att läsa den på ett effektivt sätt. Entusiasmen och förståelsen för det lästa 
speglar sig även i den här undersökningen och i informanters egna texter, emellertid krävs 
vidare forskning för att bekräfta påståendet.  

Vidare verkar elevers motivation och entusiasm vara nyckeln till att kunna nå fram till dem. 
Lärare behöver entusiasmera sina elever och vara transparent med sin egen glädje kring skön-
litteratur och läsning. Eftersom forskning visar på att elever som presterar bättre i skolan också 
besitter ett större självförtroende över lag, behöver lärare sträva mot att öka elevers kunskap i 
läsning och läsförståelse. Förhoppningsvis blir bieffekten även bättre förutsättningar i elevers 
skrivutveckling.  

Den forskning som presenterats har visat att elever verkar ha svårigheter med att konstruera 
väl genomtänka och fungerande texter och att detta inte bara är ett problem som kan ses i 
svenska skolor. Bristen på kunskap gällande skrivandets konst och framförallt den relativt korta 
tiden avsatt för skrivundervisning, är en bidragande faktor till varför elevers texter alltför ofta 
inte uppfyller kraven. Det skulle kunna vara så att elever som uppvisar denna problematik, inte 
själva är medvetna om att de inte besitter den kunskap som skolan kräver av dem. Vår uppgift 
som lärare är därför att synliggöra kraven från Skolverket, men också de kunskaper de redan 
besitter. 

Den här undersökningen genomfördes främst med syftet att få svar på våra frågeställningar, 
men också med en förhoppning om att resultatet skulle kunna komma till användning för oss i 
vårt framtida arbete med läs- och skrivstrategier i skolan. En god förmåga att kunna uttrycka 
sig, både muntligt och skriftligt, är nyckeln till att lyckas i livet och att ta sig framåt i samhället. 
Brister i formuleringar och ordval kan resultera i att texten saknar tyngd och skribenten upplevs 
som mindre trovärdig. Vidare visar forskning att elevtexter ofta uppvisar svagheter gällande 
texters struktur, samt att huvudbudskapet tenderar att falla bort eller framföras otydligt. Sam-
tidigt som elevers skrivstrategier har tydliga brister, kan en se att undervisningens upplägg ofta 
genomsyras av lärarens egna preferenser och intressen. Det skulle kunna vara så att en del 
lärare sorterar bort det de upplever som mindre viktigt, till exempel läsning och skrivning.  
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6.1 Slutord 
Genom undersökningen har kunskap och erfarenheter om undervisning, i syfte att förbättra 
elevers läs- och skrivstrategier, förvärvats. Faktorer som personliga erfarenheter, utveckling 
samt motivation till att lyckas, väger alla tunga i resan mot det slutgiltiga målet. Vi tror att 
Astrid Lindgren skulle hålla med oss om att skönlitteratur bör användas mer i undervisning 
som syftar till att öka elevers skrivstrategier. Hon använde trots allt sin berättandets gåva och 
sina minst sagt väl fungerande skrivstrategier, i syfte att människor skulle läsa hennes verk och 
låta sig uppslukas och roas av dem. Vi anser att den dråpliga rubriken “Tror du att farmor har 
krympt?” passar till undersökningen och vi väljer att tro att Astrid skulle hålla med oss.  

 

  



 51 

Litteraturförteckning 
 
Bjar, L. (2006). Det hänger på språket. Lund: Studentlitteratur AB. 

Bouwer, R., Koster, M., & van den Bergh, H. (2018). Effects of a Strategy-Focused Instructional 
Program on the Writing Quality of Upper Elementary Students in the Netherlands. Journal of 
Educational Psychology, 110(1), 58-71. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Cekiso, M. (den 17 11 2017). Teachers' Perceptions of Reading Instruction in Selected Primary 
Schools in the Eastern Cape. Reading & Writing, 8(1). 

Chambers, A. (1993). Böcker inom oss - om boksamtal. Stockholm: Raben & Sjögren. 

Codex. (den 07 03 2019). Forskning som involverar barn. Hämtat från Codex regler och riktlinjer för 
forskning : http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml 

Drijbooms, E., Groen, M., & Verhoeven, L. (2016). How Executive Functions Predict Development in 
Syntactic Complexity of Narrative Writing in the Upper Elementary Grades. Read Writ (2017 
30), 209-231. 

Eriksson, M. (2005). Berättarlust - läslust . Ljungby : Sagomuseet . 

Garme, B. (2010). Elever skriver. Lund: Studentlitteratur. 

Goldberg, A., Russel, M., & Cook, A. (2003). The Effect of Computers on Student Writing: A Meta-
analysis of Studies from 1992 to 2002. Journal of Technology, Learning, and 
Assessment(2(1)). 

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm : Natur Kultur Akademisk . 

Helland, J., Helland, T., Morken, W., & Torkildsen, F. (2015). The Dynamics of Narrative Writing in 
Primary Grade Children: Writing Process Factors Predict Story Quality. Read Writ(29), 529-
554. 

Hier, B. O., & Mahony, K. E. (2018). The Contribution of Mastery Experiences, Performance 
Feedback, and Task Effort to Elementary-Aged Students’ Self-Efficacy in Writing. School 
Psychology Quarterly, 33(3), 408-418. 

Ilter, I. (den 08 09 2017). Improving the Reading Comprehension of Primary-School Students at 
Frustration-Level Reading Through the Paraphrasing Strategy Training: A Multiple-Probe 
Design Study. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(1), 147-161. 

Kåreland, L. (2009). Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, C., af Geijerstam, Å., & Wiksten Folkeryd, J. (2010). Utmana, utforska, utveckla! Lund: 
Studentlitteratur. 

Lindgren, A. (2007). Det gränslösaste äventyret Om böcker, läsning och att skriva för barn. (L. 
Törnqvist, Red.) Lidingö: Eriksson & Lindgren. 

Lindgren, A. (2013). Mio, min Mio. Falun: Raben & Sjögren. 



 52 

Lindström, L. (2007). Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt. Lärarutbildningen, Malmö 
Högskola, 7-32. 

Molloy, G. (2008). Reflekterande läsning och skrivning. Polen: Studentlitteratur. 

NE. (den 27 02 2019). Metafor. Hämtat från Nationalencyklopedin: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metafor 

Nikolajeva, M. (2004). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. 

Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Stockholm: natur & Kultur. 

Rietdijk, S., Janssen, T., Weijen, D. v., Bergh, H. v., & Rijlaarsdam, G. (2017). Improving Writing in 
Primary Schools Through a Comprehensive Writing Program. The Journal of Writing 
Research, 9(2), 173-225. 

Rietdijk, S., Weijen, D. v., Janssen, T., Bergh, H. v., & Rijalaarsdam, G. (2018). Teaching Writing in 
Primary Education: Classroom Practice, Time, Teachers’ Beliefs and Skills. Journal of 
Educational Psychology, 110(5), 640-663. 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan - tearetiska traditioner. i U. P. Lundgren , R. Säljö, & C. 
Liberg, Lärande skola bildning grundbok för lärare (ss. 251-307). Stockholm: Natur & Kultur . 

SAOB. (1905). Beskriva. Hämtat från Svenska Akademiens ordbok: 
https://www.saob.se/artikel/?seek=beskriva&pz=1 05 2019 

SAOB. (1928). Gestalta. Hämtat från Svenska Akademiens ordbok: 
https://www.saob.se/artikel/?seek=gestalta&pz=2 05 2019 

SAOB. (1946). Narrativ. Hämtat från Svenska Akademiens ordbok: 
https://www.saob.se/artikel/?seek=narrativ&pz=1 05 2019 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (3:e uppl.). 
Stockholm. 

Skolverket. (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (reviderad 2017). Hämtat från 
Publikationer: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808 03 2019 

Sparrman, A. (2006). Barns visuella kulturer - skolplancher och idolbilder. Studentlitteratur. 

Stan, R. V. (2015). The Importance of Literature in Primary School Pupils’ Development and Personal 
Growth. Procedia - Social and Behavioral Sciences(180), 454-459. 

Stensson, B. (2006). MELLAN RADERNA. Strategier för en tolkande läsundervisning. Göteborg: 
Daidalos. 

Svensson, B. (2018). The Development of Figurative Competence in Narrative Writing: A Longitudinal 
Case Study. International Journal of Language Studies, 12, 75-102. 

Tooley, S. H. (den 01 04 2009). The Art in Teaching Writing. Hämtat från Masters Theses & Specialist 
Projects. Paper 83: http://digitalcommons.wku.edu/theses/83 

Tornberg, U. (2009). Språkdidaktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 



 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Förtest/Eftertest 
 

Namn och klass……………………………………………... 
 

Att skriva en berättande text 

 

Tänk dig att du ska skriva en kort berättelse som ger läsaren en känsla av att vara med i det 
som händer. Det kanske är ett äventyr, någonting fantastiskt som händer eller har hänt, eller 
kanske ett minne du vill dela med dig av. Kom ihåg att skapa bilder med hjälp av din text och 
stressa inte, utan ta god tid på dig.  

Kommer du inte på något att skriva kan du hämta “fantasikort” hos Hanna. 
 

Instruktioner 
 

Din text måste innehålla: 
 

q En tydlig inledning   

 

q Personbeskrivningar och miljöbeskrivningar 

 
 

q En handling (det din berättelse ska handla om) 

 
 

q En tydlig avslutning. Läsaren ska veta att din berättelse slutar här. 

 

 

Gör ett kryss i rutan när du tycker att din berättelse uppfyller kravet.  

Din text ska vara 1-2 sidor lång. 

 

  



 

 

Bilaga 2 – Fantasikort 1 
 
 

  

                                                             
1 Bilderna är hämtade från Google och märkta med användningsrättigheter för icke kommersiellt bruk med rätt 
att redigeras. 



 

 

Bilaga 3 – lektionsplanering undervisningsmoment 
Jämföra språkliga drag  
Läs ett textutdrag ur kapitlet ”De förtrollade fåglarna” ur boken Mio, min Mio. 

     

        
 
 
                                                                                                   



 

 

Eleverna målar under tiden som de lyssnar på texten en bild utifrån sina associationer och fö-
reställningar. Förklara för eleverna att de ska lyssna efter hur det ser ut, hur det känns, luktar 
och smakar. Vad upplever de med sina egna sinnen under tiden som de hör texten? 
 
Läs en torftigt skriven text med få gestaltande beskrivningar.  
 
Spegelbilden 
 

En dag när jag gick till skolan, hände någonting märkligt. Jag såg något konstigt och 
blev väldigt rädd. Ingen utav mina kompisar såg samma sak. Jag tror det var ett 
spöke. Jag blev jätterädd och sprang hem igen och gömde mig under täcket. 

 
Tre timmar senare vågade jag komma fram igen och jag gick ner till köket för att 
fixa fika. Plötsligt plingade det i min telefon och det var Bosse, min kompis. Han 
undrade var jag var, för lektionen hade börjat för länge sedan. Jag undrade om han 
sett samma sak som jag, men han svarade inte. Sedan upptäckte jag att det inte blev 
några bokstäver när jag skrev på telefonen. Jag kunde inte ens plocka upp den. Jag 
gick ut i hallen och kollade i spegeln och det enda jag såg var ett ljussken. Det var 
jag som var spöket. 

 
 

Eleverna målar ytterligare en bild under tiden de lyssnar. 

Låt eleverna jämföra bilderna och peka på skillnaderna. Låt eleverna diskutera de två bilderna 
och understryk vikten av Gestaltande beskrivningar, ge exempel från texten. Låt eleverna ge 
egna exempel på Gestaltande beskrivningar från texten som fick dem att fantisera. Påvisa hur 
mycket beskrivande uttryck berättar.  
 
Leta språkliga drag  
Läs kapitlet ”En klo av järn” ur Mio, min Mio. Ge eleverna kopior av texten så att de kan 
hänga med under läsningens gång. Repetera begreppet Gestaltande beskrivningar samt för-
klara begreppen Liknelse och Metafor.  
 
Dela in elevgruppen i par och låt dem leta i kapitlet efter dessa Språkliga drag. Uppmuntra 
också eleverna att hitta exempel på vanliga beskrivningar.  
 
Låt sedan eleverna presentera och motivera sina fynd för varandra i klassen så att alla får ta 
del av varandras svar.  
 
Mio, min Mio – som Serie  
Diskutera tillsammans med eleverna handlingen i kapitlet ”En klo av järn” via EPA-mo-
dellen, där eleverna först får tänka enskilt för att sedan reflektera i par och till slut ta upp sina 
tankar med alla i klassen. Skriv under diskussionens gång upp stödord på tavlan i kronologisk 
ordning längs någon form av tidslinje. Nämn begrepp som dialog, replik, parallellhandling 
och tillbakablick under genomgången och förklara att det är beståndsdelar i texten som för 
den framåt. 



 

 

Dela in eleverna i grupper om fyra och låt eleverna skriva sina egna stödord på ett kladdpap-
per för att sedan rita en serie baserad på kapitlets händelser. Serien får innehålla max 8 seri-
erutor, varje elev ritar ca 2 rutor var. Tydliggör att berättelsekurvan ska vara densamma som i 
kapitlet ”En klo av järn”. Dela ut böcker eller kopior av texten så att eleverna själva kan leta i 
texten efter beskrivningar och händelser de vill ha med.  

 

Elevuppgift  
 

Vi har läst ett kapitel ur Mio, min Mio som heter  
”En klo av järn” och som är skrivet av Astrid Lindgren. 

Vi har också tillsammans diskuterat vad som händer i berättelsen och skri-
vit upp stödord på tavlan.  

Uppgiften: 
Er uppgift blir nu att rita en serie där vi får följa Mio och Jum-Jum på 
deras äventyr.  
Serien ska följa samma berättelsekurva som kapitlet gör. 

Ni behöver tänka på:  

q Hur karaktärerna ser ut och vad de känner, hur beskrivs de i boken? 
q Hur det ser ut där karaktärerna är, vad berättade miljöbeskrivning-

arna? 
q Vad händer i berättelsen, hur många serierutor behöver ni/vill ni ha? 

(max 8 rutor) 

Skriv gärna ner fler egna stödord på ett kladdpapper. Bestäm tillsammans 
vad era rutor ska innehålla.   

Ta ett stort papper och börja med att klippa ut era rutor. Varje gruppmed-
lem får ca. 2 rutor var.  

Fyll rutorna med bilder från äventyret och repliker från karaktärerna samt 
korta beskrivningar av vad som händer.  

Klistra era rutor i rätt ordningsföljd på ett papper i A3-storlek. 

Leta gärna hjälp i boken om ni behöver! Lycka till.   



 

 

Boksamtal 
Läs om det behövs kapitlet ”En klo av järn” igen, alternativt repetera händelseförloppet. Ge 
en kort introduktion till begreppen symbolik, budskap – det uttalade/det mellan raderna, för-
klara att en text kan berätta något som inte står skrivet. Genomför sedan frågeleken som är en 
variant på Chambers boksamtal.  

Frågeleken:  

Varje elev skriver ner tre frågor som denna vill ha svar på angående texten.  

Elevgruppen delas in i par som diskuterar de sex frågorna. Efter en stund väljer paret ut tre 
frågor som de inte känner sig klara med.  

Paren bildar grupper om fyra elever, de nya grupperna diskuterar de utvalda sex frågorna. 
Gruppen om fyra elever väljer i sin tur ut en fråga som de vill lyfta i helklass.  

Hela klassen diskuterar i ring de slutgiltiga frågorna och delar med sig av sina tankar, reflekt-
ioner och funderingar kring texten.  

  



 

 

Bilaga 4 – Tillståndsblankett  

Tillståndsblankett                                                      
Vi är två studenter som utbildar oss till lärare vid Högskolan i Gävle. Vi skall nu skriva den 
avslutande uppgiften inom lärarutbildningen, vilket är vårt examensarbete och som ger oss 
vår lärarbehörighet. Vi vill ta reda på hur skrivandet kan förbättras om undervisningen endast 
fokuseras på läsande och lässtrategier. 
På er skola kommer undersökningen/undervisningen att genomföras under VT-19, med start 
vecka 8. Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att få använda ert 
barns resultat i vårt forskningsunderlag. All datainsamling kommer att ske under ordinarie 
lektionstid och kommer att vara en del av undervisningen. Alla elever kommer att ta del av 
denna undervisning och sedan gör vi ett urval, beroende på ert medgivande eller ej. Samtliga 
elever kommer att garanteras anonymitet. Varken skolan eller klassen kommer att namnges 
och dessa kommer inte heller på annat sätt vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlig-
het med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt och materialet behandlas 
strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbet-
ning. Tillstånd till medverkan kan närsomhelst dras tillbaka om så önskas. 

 

Vad vi behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare svarar på denna blankett så snart 
som möjligt och skickar med den till skolan så snart som möjligt, så att svaren kan samlas in. 
Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

Som vårdnadshavare ger jag/vi tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen  

(om det finns två vårdnadshavare behöver båda ge tillstånd) 

q  

Som vårdnadshavare ger jag/vi inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

q  

 
Datum …………………………………………….. 

……………………………………………………         ….………………………... 

vårdnadshavares underskrift/er                                        elevens namn 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående mailadress: 

*borttagen mailadress* 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Kvick & Skilla Glaslilja  



 

 

Bilaga 5 – Elevtexter (Förtest/Eftertest) 
Elev 1  
Förtest 

 

Eftertest 

 

 



 

 

Elev 2  
Förtest 

Eftertest 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elev 3 
Förtest 

 

  



 

 

Eftertest 

 

  



 

 

Elev 4  
Förtest 

Eftertest 

 

  



 

 

Elev 5  
Förtest 

Eftertest 

 

  



 

 

Elev 6  
Förtest 

 

 

  



 

 

Eftertest 

 

Elev 7  
Förtest 

 

 

 

  



 

 

Eftertest 

 

Jag var på väg hem från skolan den vitta snön lyste upp den mörka december dagen.  De var 
blank is nästan hela vägen hem plötsligt så kom jag till en liten nedförs backe så jag får så 
mycket fart plötsligt känner jag hur jag tappar jag kontrollen. De blir suddigt plötsligt hör jag 
fågelkvitter en stor gul sol de dofta ljuvligt av de friska gräset och de färgglada blommorna. 

Ett dröm land för bra för att vara sant så jag reste mig upp från gräset och bestämde mig för 
att gå på upp täcksfärd i det sagolika illa stället jag hamnat på. Jag såg en park med träd stora 
som slott små ekorrar som sprang runt i den fina parken de var som en stor träd gång så lång 
att man inte kunde se slutet så jag beslutade mig för att fortsätta gå den fia vägen. Jag gick 
och gick benen kändes som om dem skulle sjunka under marken. Plötsligt ser jag nå 
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