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Inledning
Skolskrivande har under senare år blivit ett forskningsfält som engagerat
också forskare i Norden. I det postmoderna samhället är det allt mer angeläget att kunna fånga in den bredd och variation som finns i skolans klassrum
genom att ta hänsyn till olika relationer och kontexter i de enskilda klassrumsmiljöerna. Den växande språkliga och kulturella mångfalden, det allt
mer skriftbaserade omgivande informationssamhället, allt fler tekniskt möjliga multimodala textlösningar och individens påverkansmöjligheter och
delaktighet i samhällsdebatten via t.ex. sociala medier är alla exempel på
olika faktorer som skrivande i skolan måste förhålla sig till.
I jakten på olika verktyg för att utveckla skolskrivande så att det även i
större grad beaktar olika skrivmiljöer i samhället har man i studier dels börjat fokusera mera på hur man kan analysera själva produkten, texten, med
nya metodologiska grepp, dels beskriva och analysera skrivprocessen. En
utveckling av textanalysen så att analysresultaten anknyter till skrivsituationen, texten i kontexten, har därmed blivit en allt mer framträdande
forskningssynvinkel. Också projektet Skrivkompetens, inom vilket denna
studie bedrivits, syftar till att identifiera processer som stöder skriftspråksutveckling (Skrivkompetens 2016). Projektet uppmärksammar aspekter av
skrivkultur i olika skolmiljöer där svenska är ett undervisningsspråk och
innefattar elever som har svenska som förstaspråk och andraspråk i skolan
samt elever såväl i Finland som i Sverige.
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Datainsamling har gjorts av alla fyra medverkande forskare. Textanalyserna i föreliggande
artikel har gjorts av Rejman och Magnusson. Texten har skrivits av Rejman och Magnusson,
och båda har bidragit med lika stora delar, utöver avsnitten Inledning och Utgångspunkter
för projektet Skrivkompetens, som skrivits av Björklund.
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I den här artikeln uppmärksammas tre olika klassrum i årskurs 5 där
såväl dokumentation av olika skrivprocesser under ett antal observationsdagar som insamling av olika texter ägt rum. Den textanalys som vi
presenterar i artikeln baserar sig på en skrivsituation där texten som
eleverna ombads skriva inte alls hade förankrats i den undervisning som i
övrigt pågick i klasserna. Genom att beakta endast slutprodukten, de
enskilda elevernas texter, syftar denna analys till att fungera som en
grundanalys för att beskriva vilka likheter och variationer som finns i
texterna. I senare skeden av projektet är avsikten att ytterligare fördjupa
förståelsen av de skrivna produkterna med hjälp av analys av de
dokumenterade skrivprocesserna i de tre klassrummen.

Utgångspunkter för projektet Skrivkompetens
Projektet Skrivkompetens utgår från en bred teoretisk referensram som
rymmer analyser av såväl skrivprocess som skrivprodukt. Ett sociokulturellt
perspektiv kan ändå sägas utgöra det paraply under vilka de olika
delstudierna inom projektet placerar sig. Skrivandet ses således som en
social praktik (se t.ex. Barton, 2007; Kostouli, 2009), där skrivaktiviteter i
klassrummet gemensamt konstrueras och ständigt omkonstrueras av lärare
och elever. I de olika klassrumsmiljöerna påverkas skrivandet av de sociala
förväntningar och de etablerade mönster för skrivande som dels skapas
lokalt i klassrummet, dels skapas globalt i miljön utanför klassrummet. För
att kunna identifiera skriftpraktiker använder projektforskarna
observerbara analysenheter såsom texter och skrifthändelser. Skrifthändelser (”literacy events”) definieras som avgränsade kommunikativa,
muntliga och skriftliga, aktiviteter där skrift på något sätt används (jfr t.ex.
Barton, 2007; Bergh Nestlog, 2012). Då olika skrifthändelser uppföljs kan
man via dem se mönster för skrivande, dvs. skriftpraktiker. Också analyser
av texter görs med liknande syfte; likartade och specifika textuella drag på
gruppnivå kan berätta om vilka skriftmönster som gäller i olika skrivmiljöer. Text innefattar inom detta projekt inte enbart språkliga drag utan
varje yttrande i en skriven form där ett symbolsystem (verbalspråk, bild,
siffra, symbolspråk o.s.v.) för interaktion används (jfr t.ex. Norlund
Shaswar, 2014).

144

Frågeställningar och material
I den aktuella delstudien är det analys av text som står i fokus. De texter
som ligger till grund för analysen har skrivits i tre klasser i årskurs 5 i
Finland och Sverige utifrån en serie om tre bilder och uppmaningen att
skriva en kort berättelse.
Eleverna fick i uppgift att ”hitta på en berättelse”, med utgångspunkt i en
bildserie. Bildserien utgörs av en bild av en picknick i form av en smörgås,
en banan och en safttetra med sugrör, följd av en tom bild med ett frågetecken. På seriens sista bild finns samma lunch, men nu är smörgåsen
halväten, av bananen finns bara skalet kvar och sugröret sitter i saftpaketet.
Rubriken löd ”Vad hände?”, och uppgiftsformuleringen ”Skriv vad som
hände på bilden! Hitta själv på en berättelse!” (se figur 1). En närvarande
forskare gav också korta muntliga instruktioner.

Figur 1. Bildserie och uppgiftsformulering.

Uppgiftsformuleringen uppmuntrade således, genom uppmaningen att
berätta och den temporalt organiserade bildsekvensen, till den i skolans
tidiga år vanligt förekommande narrativa genren (se t.ex. Bergöö, Jönsson &
Nilsson, 1997; Clark & Ivanic, 1997; Nyström Höög, 2010), men i vår analys
utgick vi från att eleverna även kunde ha valt en annan genre.
Formuleringen av uppgiften uttryckte också förväntningar på fiktion, att
eleverna skulle föreställa sig vad som skett i den tomma rutan som lett till
förändringen i den sista bilden eller vad som kan tänkas utspela sig i skogen
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när man har picknick. Här kan man också tänka sig inslag av gestaltning
och inlevelse och uttryck för en författarröst, som guidar läsaren genom
texten. Sammantaget passar denna texttyp väl för en grundanalys av texter i
de tre valda skolmiljöerna, eftersom den borde vara välbekant för alla elever
i årskurs 5.
Artikelns syfte är att beskriva texterna med avseende på narrativ
struktur, gestaltning, inlevelse och värdering, egenskaper som vi antar
rimliga i berättande text (jfr Wiksten Folkeryd, 2006). Analysen utgår från
följande frågeställningar:
−
−
−

Följer texterna en narrativ struktur eller tillhör texterna en annan genre?
Hur relaterar texterna till bildserien och i vad mån innehåller de inslag som
inte syns på bilderna, dvs. har de inslag av fiktion och i så fall vilka typer?
I vad mån används lexikogrammatiska resurser, och i så fall vilka, för
värdering och för att göra texten spännande och levande?

Av de 66 texter som analyseras är 20 skrivna i Klöverskolan (en svensk
språkbadsklass i Finland), 22 texter i Fläderskolan (en klass i en svensk
skola i Finland) och 24 i Syrenskolan (en klass i Sverige). Texterna har tillkommit under en lektion, och eleverna har inte förberett sig inför
skrivuppgiften eller givits möjlighet att diskutera den.
Uppgiften och upplägget bär drag av experiment, i det att forskarna kom
till klassrummet med en skrivuppgift som inte förberetts i undervisningen
och som löstes på plats.

Beskrivning av analysverktyget
Olika verktyg har använts för att analysera texterna ur olika perspektiv i
relation till forskningsfrågorna. För att analysera genre, narrativ struktur i
narrativa texter, fiktion samt författarröst, värdering och inlevelse användes
olika verktyg, vilka beskrivs nedan.
Genrebestämningen av texterna kunde göras med hjälp av en modell för
narrativ, eftersom det tidigt stod klart att de elever som inte skrivit en
narrativ inte heller hade skrivit en längre sammanhängande text som kunde
sägas tillhöra någon annan genre (se vidare Resultat). I detta syfte användes
Labovs och Waletskys (1967) modell, som baserar sig på analys av muntliga
berättelser. Samma modell användes också för att analysera den narrativa
strukturen i de texter som anslöt sig till den narrativa genren. Vår textanalys utgår från några tillämpliga delar av modellen.
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De grundläggande delarna i en narrativ, enligt Labov och Waletsky,
utgörs av temporalt sammanfogade meningar. Meningarna har därtill det
Labov och Waletsky kallar en referentiell funktion, dvs. de följer det skeende
som berättelsen skildrar. En mer fullständig narrativ innehåller dessutom
någon form av poäng, kallad evaluerande funktion. Den fullständiga
narrativen har också vissa av de element som Labov och Waletsky beskriver
som en övergripande struktur för narrativer:
Abstrakt - en inledande mening eller ett stycke som berättar vad
narrativen handlar om.
Orientering - här orienteras lyssnaren, eller i vårt fall läsaren, gällande
personer, platser, tid och situation. Vem, var, när, hur?
Komplikation - detta är narrativens viktigaste komponent och utgör
således det problem som ska få sin lösning. Vad händer?
Evaluering - enligt Labov och Waletsky blir en narrativ fullständig endast
om den innehåller någon form av evaluering. Evalueringen avslöjar
berättarens attityd till det berättade, och gör att narrativen har en poäng.
Varför är narrativen intressant?
Resolution - resolutionen är narrativens resultat. Hur gick det sen?
Coda - codan är en avslutande sats, och alla narrativer avslutas inte med
coda. Ett exempel på coda är ”Så levde de lyckliga i alla sina dar.”

Labov och Waletskys modell inbegriper således ett evaluerande inslag, där
skribenten framträder och tar ställning till ett skeende och guidar läsaren i
hur det berättade bör uppfattas eller betraktas. För att fånga denna aspekt av
elevernas texter har dessa analyserats med utgångspunkt i Appraisalsystemet, utvecklat av Martin och White (2005) och Martin och Rose (2010)
med bas i systemisk-funktionell lingvistik (Halliday & Matthiessen, 2014).
Appraisal-analysen är därtill ägnad att i texterna fånga aspekter av
känslouttryck, gestaltning, spänning och inlevelse, i relation till
forskningsfråga tre, genom att den gäller – på lexikogrammatisk nivå
snarare än som i Labovs och Waletskys modell som ett steg i textens
struktur – uttryck för värdering, författarnärvaro och perspektiv på
fenomen (jfr Wiksten Folkeryd, 2006). De aspekter som fångas med
Appraisal-analysen kallas hädanefter sammanfattande för värdering.
I stället för att utgå från vissa på förhand givna lexikogrammatiska
strukturer, såsom exempelvis adjektiv eller modala verb, analyseras i en
Appraisal-analys värdering med semantiska kriterier och utan begränsning
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till exempelvis vissa ordklasser. Man urskiljer tre typer av värdering, på
grundval av vem eller vad värderingen gäller. Affekt gäller uttryck för känslor, exempelvis glad, gilla eller avsky. Även indirekta uttryck för känslor,
som glädjetjut eller pussas och kramas, räknas hit (jfr Wiksten Folkeryd,
2006: 64). Bedömning gäller värdering av mänskligt beteende enligt någon
typ av sociala normer, vilket kritiseras eller prisas med grund i t.ex. social
eller moralisk sanktion eller uppskattning. Exempel är en vänlig man eller
rättskaffens kvinna. Uppskattning, slutligen, avser estetisk värdering av
ting, naturliga såväl som artefakter, t.ex. en vidunderlig solnedgång, en
balanserad komposition eller en betydande prestation. En sista kategori
utgörs av Gradering som innebär att uttryck för värdering försvagas eller
förstärks genom graderande uttryck, t.ex. djupt olycklig eller sprittande
glad. (De svenska termerna för olika typerna av värdering hämtas från
Wiksten Folkeryd, 2010.)
Värdering har visats uppträda successivt i barns skriftspråk, både
rörande mängd och typ. Små barn tenderar att använda resurser för Affekt
medan Bedömning tenderar att höra till en senare skriftspråksanvändning
(Christie, 2012; jfr även Wiksten Folkeryd, 2006).
Analysen av värdering kombineras med en analys av texternas grad av
fiktion, här definierat som i vad mån innehållet är något ytterligare än det
som avbildas i bildserien. Vilken typ av tillagda element det rör sig om
redovisas i resultatdelen.

Analys i flera steg
Utifrån modellen ovan analyserades texterna i flera steg. Tidigt
konstaterades att många elever inte skrivit narrativer. Ett första steg blev
därför att urskilja vilka texter som i någon grad anslöt till en narrativ genre
– som angivits ovan fanns inga texter som tydligt anslöt sig till någon annan
genre. Därefter följde en läsning av de texter som visar drag av narrativt berättande. För att få en tydligare bild av den här kategorin texter beaktades
graden av fiktion i elevtexterna, och texterna sorterades efter hur stora de
fiktiva inslagen var. Därefter analyserades texternas narrativa struktur. Slutligen analyserades hela materialet med avseende på värdering, uttryck för
t.ex. känslor och attityd. Alla uttryck för värdering noterades och klassificerades som Affekt, Bedömning eller Uppskattning enligt beskrivningen ovan.

148

Resultat
Resultatet av analysen blev de tre kategorierna A, B och C. Grupp A innehåller texter som är direkta svar på frågan Vad hände?. Texterna är starkt
knutna till bilderna på uppgiftspappret och innehåller inga inslag av fiktion,
enligt definitionen ovan. De tenderar att ha en svag narrativ struktur och få
eller inga inslag av värdering. I grupp B samlades texter som även de är
starkt knutna till bilderna, men som uppvisar någon grad av fiktion samt
har något narrativt steg samt inslag av värdering. Texterna i grupp C har
tydliga fiktiva inslag, en ganska väl utvecklad narrativ struktur samt i
relation till materialet som helhet starkare inslag av värdering. I det följande
beskrivs först de typer av fiktion som finns i materialet. Därefter redogörs
för de tre kategorier som fallit ut i analysen.
Typer av fiktion
En av frågorna var vilka fiktionsinslag texterna innehåller Fiktionen i
texterna kan karaktäriseras i ett antal innehållsliga typer. Dessa är
miljöbeskrivningar, artefakter, kontext, dvs. att bildserien sätts in i ett
sammanhang, känslor som glädje eller att något är roligt. Hunger och törst
har inte räknats som ett fiktivt inslag. En huvudperson eller berättare – som
finns i samtliga texter – har inte heller räknats som fiktion. Däremot har vi
betraktat det som fiktion om en berättelse har flera personer eller
karaktärer, genom att eleven då tillfört något mer till sin berättelse. De allra
flesta texter har något fiktivt inslag. Exempel på miljöbeskrivningar hittar
man i 16 texter. De är alla knutna till bildseriens skogsmiljö. En elev skriver
jag hörde när en liten fågel sjöng fint (text 1) och en annan skriver att skogen
är mörk (text 8). Fåglar, djur, svampar och väder är exempel på
miljöbeskrivningar. Artefakter som nämns i texterna är cykel, i fem texter,
och svampkorg eller ryggsäck. Även en kamera finns med (text 31). En
något brokigare grupp av fiktionsinslag är persongalleriet. Här finns
mammor, pappor och kompisar, men också en skogshuggare (text 59), ett
monster (text 27), kannibaler (text 23) och Guldlock (48). Värt att notera är
att ingen av personerna beskrivs till det yttre, även om några av dem
tilldelas tankar eller känslor. I text 27 läser man: Jag blev nyfiken och i text
43 finns en person, hon, som har tråkigt.
Även då eleverna skriver in bilderna i ett sammanhang har vi betraktat
det som ett fiktionsinslag. Svamputflykter, exkursioner med klassen och
picknick med kompisar är de vanligaste exemplen på sådana kontexter.
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Outvecklade texter: grupp A
I den första gruppen texter, grupp A, finns 26 texter, vilka kan beskrivas
som outvecklade. En del av texterna i grupp A innehåller något eller några
av de narrativa steg Labov och Waletzky definierar, men är trots detta
outvecklade och i litterär bemärkelse tunna. Här saknas, eller finns bara
enstaka instanser av, beskrivningar och utvidgningar, värdering och fiktiva
inslag. Texterna är vidare inte narrativer i Labovs och Waletskys mening, då
de saknar komplikation och poäng. Några av dem fyller en referentiell
funktion och besvarar frågan vad hände?. Texterna i grupp A är alltså
kontextbundna, i det att de är starkt knutna till bilderna på uppgiftspappret.
Texterna 10 och 56 exemplifierar detta:
Någån gådde till skogen och ätet och skrepade där. Han skrepade Trip24,
smörgås och banan skal. (Text 10).
Det var en flicka som ville äta mellis men tyckte det var så tråkig att äta
hema. flickan tog med sit mellis ut i skogen och åt melliset där. (Text 56)

Avsaknaden av såväl värdering som narrativ struktur i text 10 är utmärkande för grupp A. Text 56 är snarare än en berättelse mer ett slags förklaring
till varför picknicken och resterna av den finns i skogen. Texten är avskalat
rakt på sak på liknande sätt som text 10 ovan men har till skillnad från den
ett uttryck för värdering, i form av Affekt, det var så tråkigt, vilket fungerar
som orsak till att picknickresterna finns i skogen.
Även om en narrativ struktur saknas eller är svag i grupp A, är alla
texterna i den här gruppen temporalt organiserade i enlighet med bilderna.
I text 17 finns dock en avvikande ordning:
En flicka började och äta mellanmål. Hon gik till en utflukt i skog. I första
bilden hon packade en matsäck. På andra bild hon går med en filt och en
korg. På det sista bild hon har ätit matsäcken. Slut! (Text 17)

Den första meningen kan betraktas som en orientering, läsaren får veta vem
och vad texten ska handla om. Den andra meningen kunde fungera som en
abstrakt, och återger vad hela texten ska handla om. Här kommer dessa
dock i omvänd ordning. Därefter följer en noggrann presentation av första
bilden, andra bilden och tredje bilden. Kopplingen mellan de två första
meningarna och texten till bild nummer två, som säger att hon går med en
filt och en korg tyder på att eleven i sin fantasi har en rätt utvecklad
berättelse, som inte riktigt kommer till sin rätt i den här skriftliga uppgiften.
24

Trip är namnet på saften i Finland.
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Textens fiktiva inslag (filt, korg) kunde också motivera en placering i grupp
B.
Merparten av texterna i grupp A är kortfattade men det förekommer
något längre texter. Exempel på en sådan är text 34 som innehåller en
orientering och ett temporärt samband mellan satserna. Text 34 innehåller
inga inslag av fiktion, som den definierats här, och inte heller några inslag
av värdering eller författarröst.
Walle var på väg till en skogsfärd idag så jag bläv hungrig så jag åt upp
min banan och fortsatte min fär senare på dagen bläv jag törstig så jag
bestämde att äta och dricka min trip. men sen då jag ätit bläv jag mätt så
jag lämnade en bit av brödet. och gick hem. (Text 34)

Texten avslutas med orden och gick hem. Att den här sista satsen föregås av
en punkt kan vara ett tecken på att eleven medvetet skriver en form av
avslutning på sin text.
Ett annat sätt att lösa uppgiften läser man i text 28:
1. Man packar med maten som man ska äta. 2. Man äter maten och lämnar den. 3. Man vill inte äta maten mer. P.S. Smörgåsen ser god ut.

Eleven numrerar sina meningar, och de tre meningarna hör ihop med de tre
bilderna. Att eleven väljer pronomenet man kan vara ett utslag av att ingen
person syns på bilden, och eleven utvecklar inte orienteringen. Texten är fri
från värderingar och fiktiva inslag. Undantaget är vill, som skulle kunna ses
som ett fiktivt inslag, om än svagt, samt god som är en resurs för
Uppskattning, värdering av ting. I textens P.S. hörs däremot en starkare
skribentröst, som skapar en kontrast till den sakligt neutrala texten innan,
återigen med en instans av Uppskattning.
Många texter i grupp A saknar sammanfattningsvis resurser för
värdering och en röst som guidar läsaren i hur textens skeenden ska tolkas
och värderas även om några texter i gruppen har enstaka uttryck för
värdering. Texterna i grupp A liknar härvidlag den typ av text som Wiksten
Folkeryd (2006: 117) kallar No track or map, som genom sin avsaknad av
värdering saknar ett slags guidning i hur skeenden är tänkta att uppfattas i
det Wiksten Folkeryd kallar ett ”känslomässigt landskap” (ibid.). Händelser
presenteras men utan känslomässig involvering eller bedömning.
Texter med narrativa inslag: grupp B
På skalan outvecklade/utvecklade narrativer finns texterna i kategori B
någonstans halvvägs. De är 31 till antalet, och utgör den största gruppen.
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Det gemensamma i gruppen är ett anslag till narrativ form, men någon eller
några komponenter ur Labov och Waletskys modell saknas. De har även
större inslag av fiktion än texterna i grupp A: när texterna i kategori A är
kontextbundna och deskriptiva, finns det i kategori B texter som på olika
sätt fyller ut det bilderna berättar. De här utvecklande inslagen kan utgöras
av något som händer före bildsekvensen, något som fyller ut skeenden i
bilderna och något som händer efter bilderna. I grupp B finns också fler och
mer varierande uttryck för värdering, vilket medför att skribenterna
tydligare träder fram och uttrycker en röst i texterna.
Text 11 nedan illustrerar såväl den mer utvecklade narrativa strukturen i
grupp B som den tydligare ansatsen till fiktion och värdering som finns i
gruppen:
Tre pojkar ska gå till en skogsutflykt men två av pojkarna får inte komma
med. Tredje pojken blevde lite sur, men bästemde att gå ensam. Pojken
såg många fåglar och många andra djur. Fast pojken var ensam så hade
han roligt. Pojken åt smörgåsen och bananen. Sedan drack han trippen
och lekde ensam. Efter en timme gick han hem. (Text 11)

Texten utgörs av en orientering och en serie händelser. Inslag av fiktion är
att det finns tre pojkar mellan vilka det finns någon missämja, djuren och
leken. Värderingen utgörs av Affekt, att pojken blev sur respektive hade
roligt.
Text 38 är skriven i dagboksform vilket innebär en fiktiv inramning.
Texten följer en narrativ struktur och har enstaka inslag av värdering:
Kära dagbok! Idag bestämmde jag mig för att komma närmare naturen.
Så jag packade en matsäck med en banan, en macka med ost och gurka
och en trip, päron, det är min favvo smak. Sen tog jag på mej
gummistövlar och jacka och gick till skogen. Jag gick ganska långt, efter
en stund letande hittade jag en passlig sten. Där åt jag mitt mellanmål.
Men jag orkade inte allt så jag lämnade kvar det i skogen. Något djur
kanske ville äta upp det sista. Sen gick jag hem igen. Men det tog ett tag,
för jag gick villse. (Text 38)

Texten har flera narrativa steg, även om den kanske slutar lite plötsligt. Utöver dagboksformen, utgör viljan att komma närmare naturen, som är
motivering till utflykten, ett fiktivt inslag, liksom att välja en sten och
artefakter som gummistövlar. Enstaka värderingar återfinns också, som
kära, favvo och passlig. Här finns även ett fiktivt antagande om hur ett djur
kan tänkas äta resterna av picknicken. Utdraget exemplifierar också de
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inslag av värdering som finns i grupp B, i detta fall uttryck för Uppskattning
(kära, favvo smak, passlig).
De fiktiva inslagen i texterna i grupp B kan vidare delas in i några typer,
vilka återges nedan.
Vad händer före bilderna
En vanlig typ av fiktion i texterna i den här kategorin är det vi kallar
kontext, t.ex. att eleverna anger varför någon packat en picknick-lunch. Jag
tror att personen, ett barn, var hungrig och gjorde mellis skriver eleven i text
53. En annan elev skriver Det var en gång en familj som skulle åka på picnic i
skogen (text 47). Ett tredje exempel på något som föregår bildsekvensen
läser man i text 43: Hon tyckte det var tråkigt att äta hemma så hon
bestämde att hon skulle ätta någon annanstans. Flera elever beskriver hur
personerna tar sig till skogen, till exempel på cykel. De här texterna kan
sägas ha en form av orientering, men eftersom en del av orienteringen finns
i bilderna, kan man se att eleverna tillför något som inte syns i bilderna,
något som inträffar före. Text 4 börjar såhär: Det var en gång en flicka som
hade tagit smörgås, banan och trip att äta i skogen. Meningen är en typisk
sagoinledning, som signalerar fiktion, och innebär en typ av orientering där
läsaren får veta något om vem, vad och varför. Den följande meningen i text
4 lyder: Hon satt dem i väskan och sen gick hon ut. Här beskriver eleven
något som sker före bildsekvensen.
Bilderna byggs ut med beskrivningar
Några elever utvecklar det vi ser på bilderna genom att tillföra
miljöbeskrivningar, artefakter, personer, känslor, tankar, handlingar etc.
Det kan handla om barn som leker i skogen (text 44), ett djur som äter upp
maten (text 38), eller ett monster (text 32). I text 21 är det en klass som är
ute och tittar på småkryp. Såhär skriver en elev: Jag lyssnade på skogens ljud
och hörde när en liten fågel sjöng fint (text 1), där fint (uttryck för
Uppskattning) bidrar till gestaltningen av en trevlig stund i skogen. Några
elever beskriver varför smörgåsen blir halväten. Det beror på brådska (text
30) eller mättnad (text 24). Ibland nämns vädret: Plötslig börjar det regna
…(text 2). Personerna i texterna är vagt beskrivna. Det är någon, skolever,
jag, vi, en människa, ett barn, tre pojkar. I text 59 skriver eleven: Det var en
gong en skoks hugare som skulle på piknik som åt piknik och burga hugga
träd. Här finns således en typ av orientering, de från sagogenren typiska
inledningsorden, en person och personens handlingar. Eleven illustrerar
dessutom sin text med en bild av en ätande person. En yxa finns med på
bilden.
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I textens utveckling av bilderna förekommer i flera fall uttryck för värdering. I text 51 hittar en hungrig flicka pengar och tänker ”Yes nu kan jag
köpa något” (uttyck för Affekt). Hon går till affären och köper banan, vilket
blir bra (uttryck för Uppskattning), som hon äter i skogen eftersom vädret
är fint (uttryck för Uppskattning). I texterna finns inte en enda yttre personbeskrivning, men i några texter beskrivs tankar eller känslor, ofta uttryck för
Affekt. I text 2 njuter personen av vädret, i text 1 tycker personen bäst om
bananen, i text 31 känner jag-personen för att gå ut. De värderande
resurserna bidrar härigenom med inlevelse och med att föra skeendet
framåt.
I flera texter förekommer vidare hungriga, törstiga eller mätta personer,
vilket är en naturlig koppling till bilderna.
Efter bilderna - vad händer sedan
I sju texter utvecklar eleverna i någon grad vad som händer efter
händelserna i bilderna. En elev skriver såhär:
när han höll på att äta ringde hans kompis och frågade om han ville leka.
Han sa ja och skyndade sig att lämna platsen, men tänkte sig inte för och
glömde matsäcken. (Text 66)

Även flera andra elever vill förklara hur det kommer sig att smörgåsen är
halväten på den sista bilden. I text 51 skriver eleven: …hon kände sig kissnödig så hon gick hem och hon glömde bort maten... I text 3 går eleven lite
längre: Men hemma mins Lisa att hon glömt skräpen till skogen. Ny måst hon
cykla till baka till skogen och hämta dem. Text 4 innehåller flera fiktiva
inslag, men ändå blir texten inte en utvecklad berättelse. Efter några meningar som låter läsaren veta att flickan lovat träffa sina kompisar vid en
butik, och att vännerna därefter går ut i skogen följer avslutningen: När dem
kom till skogen åt dem. Sen gick dem hem. Flickan hade haft en jättebra dag.
Berättelser och utvecklade texter: grupp C
Den tredje gruppen texter, grupp C, innehåller nio texter. Gemensamt för
texterna i den här gruppen är att de inte är så starkt kopplade till bildserien.
Eleverna visar en större självständighet, och utnyttjar bilderna som
inspiration och som en utgångspunkt för sin berättelse. De här texterna har
alla en utvecklad narrativ struktur, där det finns en orientering, en komplikation och en resolution eller någon form av avslutning. Här finns också
tydligare författarröster och värdering. De fiktiva inslagen, med beskriv-
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ningar och händelser, är fler. Texterna 60 och 63 är representativa för
texterna i grupp C.
Hej! Det är jag som är Johan. Jag hatar naturen! Igår innan min träning
skulle jag bara ta ett snabbt och smaskigt mellanmål. Vet ni vad som
hände? Jag skulle hitta en bra plats där det var lugn och ro. Först gick jag
till köket. Mamma pratade, eller ja hon skrek som en jäkla apa! Så sedan
gick jag till vardagsrummet där satt storasyrran med sina kompisar och
pratade. Vart skulle jag gå nu? Jag kunde inte sitta på toaletten, inte i mitt
och syrrans rum. Värkligen inte i mammas och pappas! Jag tänkte en
stund. – Ja! Jag går till skolan. Men när jag äntligen var där så var skolan
stängd. träningen började om 20 minuter och på skolgården var det för
livligt. Jag var tvungen att sätta mig i hemska naturen… Snip snap slut/
Kajsa (fingerat namn) (Text 60)

Text 60 har en tydligt fiktiv inramning och återger en hel liten berättelse
som bakgrund till att någon äter picknick i skogen. Den förhåller sig helt
självständigt till bildserien som den i själva verket bara utgör upptakt till –
händelserna i bilderna berörs över huvud taget inte. Uttrycken för värdering
är i jämförelse med texterna i tidigare grupper många och något varierade:
Affekt (hatar, skrek), Uppskattning (smaskigt, för livligt, hemska) och
Bedömning (som en jäkla apa). De värderande resurserna är en form av
gestaltning och lotsar läsaren genom berättelsen genom att ange hur
företeelser upplevs och varför huvudpersonen agerar som han gör, t.ex. att
naturen är något jag-personen ogillar men i detta fall måste ta tillflykt till.
Text 63, som inte återges i sin helhet, är också en text med en narrativ
struktur, tydlig fiktion och förhållandevis många värderande inslag: huvudpersonen genar genom skogen och hittar en klasskamrat som ramlat och
ligger och gråter och ger denna sin matsäck för att sedan hjälpa henne hem.
Även denna text förhåller sig fritt till bilderna som framför allt blir tecken
på eller spår av vad som skett. I text 63 utgörs de värderande uttrycken
framför allt av Affekt, vilket rimmar med det något dramatiskt återgivna
skeendet att en flicka blivit liggande i skogen: jag /…/ såg att hon både grät
och blödde /…/ - Hur mår du? – Bortsett från att jag blöder, fryser, svälter
och gråter är jag väl okej. Uttrycken för värdering är återigen en form av
gestaltning och bidrar till att texten upplevs som levande och inlevelsefull.
Texten börjar som ett brev, avslutas som en saga, och det finns inte samstämmighet mellan namnet i texten och namnet som undertecknar. Trots
det har texten styrkor som handlar om författarrösten och om strukturen
där den inledande meningen tydligt kopplas till den avslutande meningen.
I olika grad har texterna fiktiva inslag och utvecklar någon eller några
delar av berättelsen. Två av texterna börjar med ”det var en gång”. I den ena
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(text 54) utvecklas inte berättelsen som någon typisk saga, utan berättelsen
handlar om en skolklass på utflykt i ett äventyrsbad. Komplikationen utgörs
av att en elev brutit sig in till trampolinen: När alla var där såg klassen hur
han hade brutit sig in till trapporna till trampolinerna och skulle precis hoppa
när en badvakt tog tag i honom och drog honom tillbaka. (text 54). Den
andra texten inleds med: Det var en gång en tjej som heter Mia. (text 49).
Här handlar det om tjejen som upplever att någon går bakom henne, då hon
är på väg till skogen för att plocka svamp. Här läser man en text där det
finns ingredienser till en riktigt spännande berättelse, men den utvecklas
inte fullt ut. Berättelsens tjej, Mia, struntar i att någon går bakom henne,
och berättelsen fortsätter: Nu var hon frame hon la korgen på en sten och tog
ut sin banan, smörgås och femtios. hon tog sin korg och gick. När hon kom
tillbaka satt en gubbe och åt på hennes banan. Eleven avslutar sin text med:
Det här var historien om Mia när hon skulle plocka svamp, en avslutningsmening som bidrar till att texten känns strukturerad, även om själva
komplikationen inte är utvecklad.
I text 8 utvecklar eleven en berättelse där en pojke efter en lång dag i
skolan väljer att inte ta den vanliga vägen hem: Pojken gick genom den
mörka skogen. Snart blir det mörkt och pojken blir rädd och springer hem,
varpå han glömmer skräpet i skogen. Eleven avslutar sin berättelse med en
sensmoral: Kom ihåg att inte skräpa. (text 8). Ett exempel på en text som
utvecklas medan den skrivs är text 45: Jag tror att det var ett barn som skulle
ha med sig mellis till skolan. Sen följer en berättelse om en skata som stjäl
maten, och eleven ger en rätt fyllig beskrivning: …kom det en hungrig skata
som ville ha mellis. Den bestämde sig för att ta någons mat. Så den gjorde sig
redo och flög i full fart mot den maten som såg godast ut. Här byter eleven
således perspektiv och nu är det skatan som blir huvudperson. Den lilla
skatan kämpar med att få den tunga maten till sin hungriga familj. Här
finns dramatik, skatan orkar inte utan sätter sig på en sten och äter upp all
maten själv. Avslutningen ger dock intrycket att eleven tappar sugen och
inte orkar utveckla det dramatiska ända till slut. Berättelsen avslutas således
på ett lite oväntat sätt: Men det gjorde inget för dem andra i familjen kunde
äta rester från middagen igår. (text 45).
Utdragen exemplifierar också hur uttryck för värdering inte bara är mer
talrika i grupp C utan hur de också är centrala för att föra ett skeende
framåt. I text 8 är rädslan hos berättelsens pojke (uttryck för Affekt) motiv
till att han springer hem och orsak till att en övergiven picknick finns i
skogen. I den redan citerade text 45 ser en smörgås så god ut (uttryck för
Uppskattning) att skatan ger sig på den, vilket i sin tur är bakgrund till att
en halväten lunch ligger kvar i skogen. I texten finns också uttryck för Gradering (väldigt mycket mat, så himla hungrig) och Uppskattning (kämpigare
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och kämpigare), vilket för handlingen framåt och är orsak till att skatan får
äta maten på plats och således förklaring till att resterna av en picknick
ligger kvar i skogen. I ytterligare en text, text 27, hör jag ett konstigt ljud
(uttryck för Uppskattning) i skogen och blir nyfiken (uttryck för Affekt). Berättelsens jag beger sig därför iväg från sin picknick, för att senare finna att
den ätits upp av ett monster. I text 60 gör huvudpersonen allt för att slippa
äta picknick i skogen, som han/hon hatar (uttryck för Affekt), men kan inte
sitta i köket, för där skrek mamman som en jäkla Apa! (uttryck för Bedömning), eller på skolgården, för där är det för livligt (uttryck för Uppskattning). Skogen blir det enda som återstår, där mellanmålet äts i hast. Exemplen illustrerar hur värdering i de mer utvecklade texterna i grupp C inte bara
bidrar till livliga skildringar utan även är motiv till att ett förlopp utvecklas
på ett visst sätt.

Resurser i samspel
Som visats ovan, har analysen alltså påvisat en hög grad av sammanfall
mellan de analyserade dragen. Avslutningsvis ska tilläggas att samstämmighet mellan fiktion och narrativ struktur, om än framträdande, inte är
entydig. Ett exempel är text 31, som i en första läsning placerades i kategori
C, men i påföljande granskning flyttades till kategori B. Texten innehåller
flera fiktionsinslag, men saknar några viktiga narrativa element.
Idag kände jag för att gå ut äta mitt mellanmål i skogen. Jag packade ner
något att dricka, en smörgås och en frukt. Jag tog cykel till en vacker liten
skog som fanns en bit ut på landet. Jag tog med mej min kamera så att jag
skulle kunna fotografera i skogen. Då jag kommit en bit påväg, såg jag ett
rådjur med sitt kid stå mitt på en äng. Jag tog fram kameran och
fotograferade de jag nyss sett. De blev en bra bild, tänkte jag för mig själv.
Då jag kommit fram till skogen åt jag mitt mellanmål och bara njöt. (Text
31)

Texten börjar med en orientering, man får veta något om vem, var och vad
som ska hända. I följande mening beskriver eleven det som finns på den
första bilden i uppgiftspapprets bildserie, men utan att tillföra någon
värdering. Det som sedan följer är elevens svar på frågan Vad hände?
Cykeln och kameran, rådjuret med sin kid och händelsen, att personen
fotograferar, är exempel på fiktiva inslag och utgör elevens beskrivning av
det som sker på den tomma bilden i bildserien. Att skogen beskrivs som
vacker är ett uttryck för värdering (Uppskattning) och fiktion. I den näst
sista meningen beskrivs personens tankar och upplevelse av att njuta
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(uttryck för Affekt), vilket också är ett fiktivt inslag, och texten avslutas med
en nära koppling till den tredje bilden i bildserien. Eleven har således utfört
uppgiften: Skriv vad som hände på bilden. Frågan är om eleven uppfyllt det
andra kravet: Hitta på en berättelse. Texten innehåller en orientering och en
form av coda, och här finns många fiktiva inslag. Eleven har fantiserat och
beskrivit ett händelseförlopp, men frågan är om det finns en komplikation,
en resolution eller en evaluering, och därmed om texten är en berättelse,
med Labov och Waletskys (1967) definition.
Användningen av värderande resurser sammanfaller som konstaterats i
hög grad med övriga analyserade drag, så att fler texter i grupp B och C har
någon typ av Värderande resurser än i grupp A. Likaledes finns inslag av
fiktion i högre grad i grupp B och C än i grupp A. Sammanfallet mellan
resurser återges i Tabell 1. Här anges andel av texterna i grupp A, B och C
som har någon typ av värderande resurs.
Tabell 1. Andel värderande resurser i tre grupper texter.

Andel texter
med uttryck för
värdering

Grupp A
(26 texter)

Grupp B
(31 texter)

Grupp C
(9 texter)

Saknar narrativ
struktur och inslag
av fiktion

Har fiktiva inslag och något
narrativt steg

Har flera narrativa steg
och är i olika grad utvecklade berättelser.

1%

33 %

58 %

Som Tabell 1 illustrerar, har texterna i grupp A inga inslag av fiktion eller
narrativ struktur. En procent av texterna i grupp A har värderande inslag.
Texterna i grupp B har fiktiva inslag, i lägre eller högre grad, och något
narrativt steg. Trettiotre procent av dessa texter har någon eller några typer
av värderande inslag. Texterna i grupp C, slutligen, har inslag av fiktion och
flera narrativa steg, och en del av dessa texter är relativt utvecklade berättelser. I 58 % av dessa texter används värderande resurser. Sammanfattningsvis
har texter som saknar eller har svag narrativ struktur också mindre eller
inga inslag av fiktion och värdering, medan texter med en utvecklad
narrativ struktur i stället har varierad användning av värderande resurser
och framträdande inslag av fiktion.
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Diskussion
Vad är det som ger en text dess kvaliteter? Den analys som vi genomfört på
66 elevtexter visar att frågan kan besvaras på många olika sätt. Vår analys
utgår enbart från de texter eleverna skrivit. Vi har inte beaktat övrigt, som
kunde bidra med förståelse och ytterligare fördjupa analysen. I en
skolkontext är det till exempel av värde att se att elevernas skrivprocess ser
olika ut. Eleverna i denna undersökning har under en lektion, utan någon
typ av förberedelse, skrivit texter. Därför kan man säkert anta, att alla 66
texterna är exempel på texter som är i något stadium av utveckling. De
texter som vi nu placerar i grupp A och kallar outvecklade texter, uppvisar
element som med liten möda kunde utvecklas. Eleverna visar olika sätt att
börja ett skrivarbete och lösa en uppgift, formulerad av någon annan än
dem själva och därför inte särskilt autentisk men mycket ”skolsk”. Lusten
att utveckla en text kanske begränsas av osäkerheten inför förväntningarna.
I den andra gruppen, som utgör den allra största gruppen texter, där vi med
de analyskriterier vi använt placerat texter där vi ser inslag av narrativ
struktur eller fiktiva inslag, återfinns också texter där eleverna antagligen
inte visar sin fulla förmåga. Eleverna visar en lite större självständighet då
de tecknar en större eller fylligare bild av skeendena. Fortfarande är texterna
bundna till bilderna, och det faktum att ingen av eleverna ger några yttre
personbeskrivningar kan vara ett tecken på att de i viss mening begränsas av
bilderna. Den sista gruppen texter är, liksom de två andra grupperna, en
heterogen grupp, men här tar sig eleverna större friheter att skriva utanför
bilderna. Få av texterna är med självklarhet exempel på genomtänkta
berättelser.
Vår analys ger upphov till några didaktiska reflektioner. Vissa av texterna
utgör en tydlig men mager stomme till en berättelse. De följer bildernas tredelning och skissar fram stommen till en berättelse med en inledning, en
avhandling och en avslutning. Vissa texter visar att eleven haft någon eller
några tankar om miljön, personen, komplikationen eller någon annan del,
men inte velat eller lyckats skriva fram en hel eller avslutad berättelse. I
vissa fall finns det en genomtänkt början, men eleven fullföljer inte uppdraget. I andra texter börjar texten trevande, och växer mot slutet. I en
skrivsituation, där eleverna fått förbereda sig inför uppgiften hade sannolikt
samtliga texter blivit bättre. Slående är att texterna inte andas särskilt stor
entusiasm.
Vi har inte använt analysverktygen normativt utan deskriptivt, dvs. vi
har inte utgått från att en utbyggd narrativ i grupp C nödvändigtvis är en
god lösning och en bildnära återgivning en sämre, och inte heller att
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texterna ska innehålla värdering och fiktion. Med analysen gjord går det
dock inte att undgå att lägga märke till att texterna i grupp C är varierade
och gör rikt bruk av olika språkliga resurser medan texterna i grupp A är
påfallande nakna. Noteras kan att vi i analysen inte problematiserat
skillnaden mellan narrativ och berättelse, och att berättelser analyserats som
icke fullständiga narrativer.
Man skulle kunna tänka sig att elever som skrivit texter som hamnat i
grupp A varit ute i annat ärende än att just berätta. Dock har vi inte urskiljt
andra tydliga genrer i materialet. Däremot kan variationen utan tvekan bero
på att författarna till A-texterna helt enkelt fann uppgiften oinspirerande
eller ville bli klara snabbt. Några kanske inte heller accepterade
uppmaningen att berätta utan ansåg att ett svar på frågan om vad som
hände var tillfyllest: man gårde till skogen och åt maten och lämde skräparna
Där (text 12). Orsaken skulle emellertid också kunna vara bristande
stöttning och förberedelse och att vissa elever skulle ha behov av det för att
skriva fylligare texter. Noteras kan i sammanhanget att språkbadseleverna,
som skriver på sitt andraspråk, i hög grad skrivit texter som faller inom
grupp A (tretton av 20 texter). Studien ger i så fall vid handen att
oförberedda skrivuppgifter kan missgynna vissa elevgrupper och att
stöttning är ett nödvändigt inslag för att elever ska kunna prestera på ett
fullgott sätt. Att stöttning är betydelsefullt i andraspråksundervisning
inriktad mot skrivande är väl belagt (Gibbons, 2006), och artikelns resultat
kan tolkas som att de bekräftar detta behov. Genom att systematiskt och
explicit arbeta med olika delar av berättelsen, hade eleverna fått möjlighet
att se var och hur de kunde utveckla sina texter. I detta fall tycks det gälla
både narrativ struktur, fiktion och värdering. En mer inspirerande uppgift
hade eventuellt också kunnat vara stöttande, om den ingivit en starkare håg
att berätta. Men att i en enda skrivuppgift ge sig i kast med alla delar som
samspelar i text är förmodligen inte didaktiskt optimalt. Däremot visar
texterna att elever i klass fem redan är väldigt olika som skribenter, och
därför behöver utveckla olika delar av sin skrivkompetens.
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