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Förord 
 
Arbetet med berättelsebyggande har varit stimulerande och utvecklande. Under arbetets gång 
har jag fått en djupare förståelse för hur lek, drama och studier av teater och litteratur 
förbereder eleverna innan de ska skriva berättelser. Kunskapen om struktur i berättelser ger 
eleverna skrivlust. Berättelserna innehåller fler byggstenar.  
 
Tack till praktikklassen och praktikhandledaren för all den tid och hjälp jag fick.  
 
Tack till min vetenskapliga handledare Christina Heimdahl som på ett konstruktivt och 
uppmuntrande sätt stöttat mig och gett mig många idéer. 
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Boden, januari 2004  
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Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som hände med strukturen i elevernas 
berättelser efter att de hade fått bygga berättelser med dramaturgin som verktyg. 
Undersökningen genomfördes i en årskurs fem med 14 elever, varav 7 var flickor och 7 var 
pojkar. Eleverna skrev två berättelser var. Undersökningen började med att varje elev skrev en 
berättelse. Lektionerna som följde bestod av dramatiserande, fantiserade och skrivande. Vid 
olika lektioner låg fokus på olika byggstenar i berättelser. Eleverna fick använda en textanalys 
som synliggjorde den dramatiska berättelsens byggstenar. Textanalysen användes sedan som 
disposition till den andra berättelsen som eleverna skrev. Jag textanalyserade elevernas 
berättelser och fann att såväl enskilda elever som den utvalda gruppen i stort utvecklade sina 
berättelser. Alla lektioner bidrog till resultatet. Syftet blev uppnått. Min slutsats är att 
elevernas berättelser innehöll fler byggstenar efter att de hade använt dramaturgin som 
verktyg i berättelsebyggandet.   
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Bakgrund 
 
Inledning 
 

Alla kan ju berätta för sin kompis vad de upplevt […] Alla som kan berätta kan 
också skriva en berättelse. Kruxet är bara att man inte kan skriva precis som man 
berättar.  
(Nilsson och Nilsson, 1992, s.11 & 12) 

 
En berättelse kan locka med läsaren till spännande personer och outforskade platser. Den kan 
vidga fantasin och dela underbara känslor med läsaren. Efter att man har läst känner man sig 
lycklig eller tankfull. Man har mött en välbyggd berättelse som utstrålar helhet och mening. 
Under mina tidigare praktikperioder har jag mött elever som har haft svårt att skriva 
berättelser. Många har aldrig kommit igång och många har fastnat efter några meningar och 
inte vetat hur de ska fortsätta. De som i stället har haft lätt att skriva har skrivit långa 
berättelser utan röd tråd. De har spårat ur från ämnet. Eleverna har varit i behov av hjälp för 
att bygga upp en berättelse som fångar läsaren. Jag bestämde mig för att ta reda på vad som 
händer med elevernas berättande när de får ta del av hur berättelser i allmänhet är uppbyggda. 
Jag lade fokus på den dramatiska berättelsen och dess dramaturgi. Nilsson och Nilsson (1992) 
berättar att den romerske skalden Horatius redan för två tusen år sedan sade:  
 

Konsten att skriva väl har till källa och ursprung att veta.  
(Nilsson och Nilsson, 1992, s. 25) 

 
 
Förankring i styrdokument  
 
I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, betonas vikten av skapande 
verksamhet och inlevelse. 
   

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. 
De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 
skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång 
omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper 
och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 
sig.     
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8) 
 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 5) 
 

I kursplanen för svenska kan man läsa följande: 
 

Att i tal i skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att aktivt 
kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling.  
(Skolverket, 1996, s. 75) 

 
 



 2

I kursplanen för svenska står det att undervisningen ska sträva efter att: 
 

- eleven gör det till en vana att skriva och genom skrivandet får ett medel för 
kontakt och påverkan, tänkande och lärande och också ett värdefullt redskap för 
fortsatta studier  
(Skolverket, 1996, s. 75) 
 
- eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa 
med hjälp av språket  
(Skolverket, 1996, s. 75) 
 
- eleven i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen 
väcker  
(Skolverket, 1996, s. 76) 
 
- eleven förstår grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket och 
inser att människor talar och skriver olika beroende på ålder, kön, utbildning, 
hemvist och syfte  
(Skolverket, 1996, s. 76) 
 

 
Dramaturgi 
 
Grönte (2002) definierar dramaturgi som konsten att nå fram med budskapet genom en 
berättelse. Dramaturgin är berättandets grammatik och retorikens tvillingsyster. Medan retorik 
är konsten att tala är dramaturgi konsten att berätta. 
 

Dramaturgin öppnar dörren till den berättarförmåga som redan finns inom varje 
människa  
(Grönte, 2002, s.11) 

 
Henriksson (1992) anser att det finns en struktur i allt påhittat.  
 

Vilka är med? Var är vi? När händer det här? Vad är det som händer? Varför 
händer det just på detta sätt? Alla färdiga berättelser, noveller, romaner, skådespel, 
erfarenheter ur det egna livet kretsar kring de här frågorna.  
(Henriksson, 1992, s. 54) 

 
Nilsson och Nilsson (1992) tycker att det måste finnas spelregler i berättelser om läsaren ska 
vilja läsa. Innan skrivandet börjar är det viktigt att tänka igenom vilket budskap, vilket slut 
och vilket problem berättelsen ska ha. För att läsaren ska känna sig närvarande bör författaren 
gestalta miljöer och personer, använda mycket dialog och låta var och en av de olika 
personerna tala på sitt speciella sätt. När berättelsen är färdigskriven är den ännu inte klar. För 
att ingenting ska feltolkas och för att författaren ska vara riktigt nöjd kan det behövas en eller 
flera redigeringar.  
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Sagor är berättande helheter, anser Egan (1995). När läsaren har nått slutet i en bra berättelse 
fullbordas mönstret som slår fast sagans innebörd. Läsaren känner berättelsens budskap.  
 

I varje skickligt komponerad saga kan man alltså observera en obruten röd tråd 
och ett tydligt urval av vad som är relevant för handlingen. Sådana sagor fångar 
oss så länge allt som händer håller fast vid den ursprungliga rytmen och för den 
framåt. 
(Egan, 1995, s. 29-30) 

 
Att skriva är ett hantverk, menar Ekholm (1997). Han jämför det med att bygga ett hus. Innan 
man börjar bygga bör verktygen vara på plats. Det är lättare att bygga om man har en ritning 
att utgå från. Under bygget kan nya idéer göra det färdiga resultatet vackrare än man trott från 
början.  
 

Jag brukar säga att jag bygger mina berättelser. Mina viktigaste byggbitar är 
personer, platser, händelser och möten. Byggbitarna kan jag hämta från 
verkligheten eller fantasin. Det kan också vara faktabitar som jag samlar in. Oftast 
är det en blandning.  
(Ekholm, 1997, s.79) 

 
 
Episk berättarform  
 
Det finns, enligt Grönte (2002), två olika berättarformer. Den allra vanligaste berättarformen 
är den dramatiska berättelsen. Den andra formen är den episka berättelsen som saknar 
huvudkonflikt, ofta handlar om dåtid och låter en person berätta fram handlingen subjektivt. 
Ett exempel på en episk berättelse är filmen Forrest Gump där Tom Hanks, som huvudperson, 
sitter och berättar vad han varit med om i sitt liv. Den episka berättelsen är odramatisk.  
 
 
Dramatisk berättarform 
 
Grönte (2002) berättar att den dramatiska berättelsen innehåller en huvudperson som har ett 
mål. Ett hinder står i vägen för att målet ska kunna nås direkt. Replikerna fördjupar
berättelsen. I vändpunkten kommer en hjälpare in och hjälper huvudpersonen att
förändras. Efter problemlösningen slutar berättelsen och budskapet synliggörs. 
 
 
 
Huvudperson 
 
Huvudpersonen måste, anser Grönte (2002), skapas med omsorg och noggrannhet, så att han 
eller hon känns verklig. Författaren måste lära känna sin huvudperson och veta hur han eller 
hon tänker och agerar i olika situationer. Innan man börjar skriva berättelsen bör man svara på 
ett antal frågor som handlar om huvudpersonen, exempelvis hur gammal personen är och vad 
personen gör på dagarna. I början av berättelsen bör huvudpersonen presenteras. Under 
berättelsen utvecklas och förändras huvudpersonen. Huvudpersonen behöver inte vara en 
människa, utan kan vara ett djur eller ett fantasiväsen.  
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Mål 
 
En huvudperson måste ha en särskild önskan eller dröm, berättar Grönte (2002). Under 
berättelsen ska han eller hon sträva mot att få sin önskan uppfylld, men motarbetas för att 
slutligen nå målet och bevisa att budskapet är sanningen. 
 
 
Hinder 
 
Grönte (2002) berättar att en person eller ett problem som hindrar huvudpersonen att nå sitt 
mål skapar spänning i berättelsen. Finns det inget hinder så finns det varken spänning eller 
problemlösning. Utan problemlösning blir det svårt att få slut på berättelsen. Hindret kan 
också vara en konflikt eller ett hot. Det allvarligaste hindret är döden, men huvudpersonen 
kan inte dö förrän han eller hon kommit i mål i slutet av berättelsen.  
 
 
Hjälpare 
 
Ofta finns det en person eller en känsla som hjälper huvudperson att nå sitt mål, menar Grönte 
(2002). Det kan också vara samhället eller naturen som hjälper huvudpersonen.  
 
 
Repliker 
  
Dialogen bör avslöja personernas känslor och personligheter, enligt Grönte (2002). 
Replikerna ska ge information och bör inte vara förutsägbara. 
 
 
Vändpunkt 
 
Grönte (2002) berättar att huvudpersonens problem fördjupas i mitten av berättelsen. 
Huvudpersonen blir svag, får hjälp och vill offra allt för att nå sitt mål. Vändpunkten i mitten 
kan kallas mittpunkten eller ”the point of no return”. Förutom huvudvändpunkten i mitten kan 
det finnas andra vändpunkter.     
 
 
Problemlösning 
 
Början måste passa ihop med slutet, anser Grönte (2002). Läsaren måste få veta hur det gick 
med huvudpersonens mål. Huvudpersonen bevisar att budskapet är sanningen. När 
huvudpersonen har nått sitt mål är berättelsen slut. Därför blir det svårt att få slut på en 
berättelse som saknar problemlösning.  
 
 
Budskap 
 
Grönte (2002) berättar att budskapet förklarar grundidén eller moralen i berättelsen. 
Budskapet beskriver förhållandet mellan orsak och verkan, representerar författarens 
personliga ståndpunkt och skapar eftertanke hos läsaren. Exempel på budskap: ”Kärlek leder 
till olycka” eller ”Ärlighet varar längst”. 



 5

Lärande 
 
Enligt Eriksson (1989) är det viktigt att barnen i skolan får använda sig av alla sinnen, 
inklusive fantasin. Bara då har de möjlighet att tillägna sig en djupare förståelse för det de lär 
sig. Undervisningen bör belysas och bearbetas på många olika sätt, exempelvis genom drama 
och litteratur. Det är betydelsefullt att läraren har en levande fantasi, eftersom den lärare eller 
den elev som har fantasi har lättare: 

• att leva sig in i andra människors sätt att leva/vara 
• att se konsekvenser av handlande 
• att kritiskt granska påståenden och idéer 
• att hitta lösningar på problem 
• att intressera sig för andra människors tankar och situationer 
• att lära sig  
• att se sin egen förmåga att påverka sig själv och andra 
• att skapa 

 
Wagner (1992) berättar att den engelska dramapedagogen Dorothy Heathcote använder drama 
i undervisningen utifrån litterärt och/eller historiskt innehåll. Genom att gå in som lärare-i-roll 
kan Heathcote styra dramat. Med teaterns verktyg lockar hon fram de kunskaper som eleverna 
redan har, men som de inte vet att de har. Ofta tar hon rollen som den som inte vet någonting. 
När eleverna får lösa problem får de ökad förståelse. Heathcote menar också att drama skapar 
lust att lära sig mer. Eleverna får skäl att vilja skriva ner sina upplevelser och skriver många 
gånger uttrycksfulla berättelser. 
 
Egan (1995) menar att barnets fantasi är det bästa inlärningsinstrumentet. Förut har 
undervisningens innehåll fokuserat på det kognitiva, förståelsen, på bekostnad av det affektiva 
innehållet, känslorna. Om vi utgår från att barn kan vara både logiskt-matematiskt tänkande 
och fantasirika varelser inser vi att det kognitiva och det affektiva innehållet går hand i hand. 
Fantasi och berättande ger en bättre balans i lektionerna. Barnen tillgodogör sig 
undervisningen lättare och med större engagemang.  
 
Lärarens uppgift är enligt den ryske psykologen och språkforskaren Vygotskij (1995) att 
väcka de kunskaper som redan finns hos eleven och sedan hjälpa utvecklingen genom att styra 
den åt ett bestämt håll. Läraren kan skapa tillsammans med barnen, inspirera dem och visa 
dem olika metoder för skapandet. Av element ur verkligheten skapas en bild i fantasin som 
gestaltas och förverkligas i den dramatiska formen. Drama i undervisningen ger en åskådlig 
form som liknar barnets fantasi. Elevens kunskaper kräver sitt uttryck. Eleven får behov av att 
skriva. 
 
 
Lek, drama, teater och litteratur  
 
Henriksson (1992) menar att lek är det som barnen hittar på och att lek blir drama när vuxna 
stimulerar med deltagande, idéer och material. Lek och drama är inte ”learning by doing” i 
pedagogen John Deweys mening. Henriksson tycker att det är bättre än så. Hon säger att vi i 
lustbetonad lek och i drama får laborera efter de regler vi kommit överens om innan, utan att 
behöva ta konsekvenserna efteråt. Lek kräver att man omedelbart tar ställning och löser 
problem. 
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Lindqvist (1995) menar att man kan hitta konstens ursprung i leken. Den gemensamma 
nämnaren mellan lek, drama och litteratur har hon valt att kalla lekens estetik. Hon anser att 
leken är dramatisk och ofta har en litterär form.  
 

Många dramapedagoger anser att lek och drama har starka beröringspunkter, 
bägge är fiktiva handlingar. Leken liknar dessutom teatern, som har sin grund som 
konstart i leken. I leken finns såväl författare, regissör, skådespelare som publik – 
allt i ett.  
(Lindqvist, 1995, s. 29) 
 

Hägglund och Fredin (1995) förklarar skillnaden mellan drama och teater genom att titta på 
ordens ursprung. Drama kommer från det gammalgrekiska ordet ”dra’o” som betyder ”att 
göra”. Drama sätter individen och den egna handlingen i centrum. Gruppen är sin egen publik. 
När man distansierar sig från sin roll och betraktar sin handling utifrån, samtidigt som rollen 
kräver en känslomässig inlevelse, ger det möjligheten till reflektion och nya insikter. Drama 
ger alla i gruppen möjlighet till träning att uttrycka sig. Gruppen kan prova olika lösningar 
och spola tillbaka för att börja om hur många gånger som helst.  
  
Teater kommer från det gammalgrekiska ordet ”thea” och betyder, enligt Hägglund och 
Fredin (1995), ”att se”. När man spelar teater övar gruppen in något som den visar upp för en 
publik som får en upplevelse. Publiken är i centrum och utan den existerar inte teatern.  
 
Vygotskij (1995) menar att lek, drama, teater och litteratur inte är åtskilda för barn. De bildar 
en enhetlig konstnärlig handling.  
 

Barnet ritar och berättar samtidigt som det ritar. Barnet spelar teater och skapar 
samtidigt texten till sin egen roll. Denna synkretism visar på det gemensamma 
ursprunget ur vilket alla de olika sorterna av barnsligt skapande har separerats 
fram. Detta gemensamma ursprung är barnets lek, vilken tjänar som ett 
förberedande steg till dess konstnärliga skapande.  
(Vygotskij, 1995, s. 76)   

 
De mest fruktbara formerna av skapande ligger, enligt Vygotskij (1995), i en 
sammansmältning mellan litterärt skapande och dramatiskt skapande. 
 

Allra närmast barnets litterära skapande står barnets teatrala skapande, eller 
dramatiseringen.  
(Vygotskij, 1995, s. 81)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

Dramaturgin som verktyg 
 
Grönte (2002) tycker att man först kan låta eleverna skriva en berättelse på det sätt de brukar 
göra innan de har blivit påverkade av dramaturgin. När eleverna har kunskap om dramaturgi 
utgår läraren och eleverna utifrån gemensamma begrepp. Då bör eleverna grovplanera sin 
berättelse. Eleven strukturerar idéerna och ser berättelsen i sin helhet innan skrivandet 
påbörjas. Sedan kan skelettet byggas på allt eftersom berättelsen växer fram.  
 

De flesta författare planerar sin historia i stora drag innan de börjar skrivandet på 
allvar. Manusförfattare måste vara väl strukturerade 
(Grönte, 2002, s. 232) 

Dramaturgin underlättar berättandet för den som inte tror sig kunna förmedla en historia, 
berättar Grönte (2002). Den som har lätt för att skriva kan jämföra sin berättelse med den 
dramatiska strukturen och får hjälp att utveckla berättelsen. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad som händer med strukturen i elevernas 
berättelser efter att de har fått bygga berättelser med dramaturgin som verktyg.  
 
 
Metod 
 
Från Grönte (2002) plockade jag ut de viktigaste byggstenarna för en dramatisk berättelse och 
sammanställde en textanalys, se bilaga 1, som är både kvantitativ och kvalitativ. Den består av 
åtta frågor med både fasta och öppna svarsalternativ. Formuläret använde jag sedan vid 
textanalys av strukturen i elevernas berättelser, både första veckan och sista veckan. Som 
Patel och Davidsson (1994) anser går mycket tid åt till bearbetning när man arbetar med 
textmaterial. Hela textmaterialet som består av 28 texter lästes flera gånger. I varje berättelse 
letade jag byggstenar. För varje byggsten som hittades plockade jag ut ett citat som 
symboliserar byggstenen. Jag utgick från följande kriterier: 
 

• huvudperson = jag lär känna huvudpersonen; exempelvis namn, ålder, familj  
• mål = jag får veta vad huvudpersonens mål är 
• hinder = jag får veta vad hindret för att nå målet är 
• hjälpare = jag får veta vem som hjälper huvudpersonen 
• repliker = en person säger något 
• vändpunkt = något förändras för huvudpersonen; målet kan nås  
• problemlösning = jag får veta hur det gick med huvudpersonens mål 
• budskap = jag känner meningen med berättelsen, en känsla av helhet  
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Försökspersoner 
 
Lektionerna genomfördes med 25 elever i en årskurs 5. Från början fanns det 23 elever i 
klassen, varav 10 var flickor och 13 var pojkar. Efter 4 veckor tillkom 2 flickor. Då var det 25 
elever i klassen, varav 12 var flickor och 13 var pojkar, Under sista veckan flyttade 1 flicka. 
Då fanns det 24 elever i klassen, varav 11 var flickor och 13 var pojkar.  
 
Till sammanställningen valde jag ut de 14 elever som hade deltagit vid samtliga lektioner. 7 
av dem var flickor och 7 var pojkar. Av de 14 försökspersonerna tittade jag även närmare på 
de berättelser som 4 elever skrivit. De 4 elever jag valde ut skrev av olika anledningar inte 
strukturerat vid första skrivtillfället. Däremot hade de betydligt fler byggstenar i berättelsen 
som skrevs vid det andra skrivtillfället. De 4 eleverna utvecklade stukturen i sina berättelser 
mer än de andra försökspersonerna.   
 
  
Bortfall   
 
Inget bortfall, eftersom de 11 elever som frånvarade vid en eller flera lektioner inte ingår i 
sammanställningen.  
 
 
Genomförande 
 
 
Tidsplan för examensarbetet 
 
Höstterminen 2002 Vårterminen 2003 Höstterminen 2003 
Ämnet bestämdes 
PM lämnades in 
Litteratursökning 

Syftet formulerades 
Bakgrunden författades 
Metoden utformades 

Lektionsinnehållet bestämdes 
Textanalys formulerades 
Undersökningen genomfördes
Resultatet sammanställdes 
Rapporten skrevs färdigt 
Seminarium 
Examensarbetet godkändes 

 
Examensarbetet inleddes i september –02 då jag bestämde intriktingsområde. Jag letade 
tidigare forskning och skrev mitt promemoria som lämnades in i november -02. Arbetet 
godkändes för vidare bearbetning. Från januari till april formulerade jag syftet och författade 
bakgrunden. Jag bestämde mig för att textanalysera elevernas berättelser. I maj -03 lämnade 
jag åter in mitt arbete för granskning hos min vetenskapliga handledare. September -03 blev 
lektionsinnehållet och textanalysen klara. I oktober och november -03 under veckorna 41 – 47 
genomfördes undersökningen. I november -03 sammanställde jag rapporten, lämnade in den 
och fick den godkänd för seminariet i januari -04. Seminariet genomfördes och 
examensarbetet godkändes i januari - 04.   
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Tidsplan för lektionerna 
 
v. 41 v. 42 v. 43 v. 44 v. 45 v. 46 v. 47 
skriv  
början 
 

huvudperson  
mål och hinder  
 

vändpunkt  
repetition  

LOV repliker  hjälpare och förstörare 
skrivförberedelser 
skrivförberedelser 

budskap 
skriv  

 
Innan undersökningen genomfördes informerade jag elevernas föräldrar via brev att deras 
barn skulle delta i en undersökning, se bilaga 2. 
 
Vid två tillfällen i veckan, 40 eller 60 minuter, lekte och dramatiserade vi samt undersökte 
berättelsers uppbyggnad i teater och litteratur. Vid olika lektioner fokuserade vi på olika 
byggstenar i berättelser, se även bilaga 3 och 4. Som Grönte (2002) föreslagit fick eleverna 
skriva en berättelse under första veckan av undersökningsperioden, v. 41, innan de har blivit 
påverkade av dramaturgin. Vid det första skrivtillfället kände alla elever sig färdiga med
sina berättelser innan 40 minuter hade gått, se bilaga 5. Sista veckan av undersök-  
ningsperioden, v. 47, fick eleverna grovplanera sin berättelse innan skrivandet på-
börjades, som Grönte (2002) föreslagit. Varje elev förberedde sin berättelse veckan innan 
genom att under 40 minuter, i halvklass, fantisera om en huvudperson och skriva en 
disposition utifrån textanalysen. Vid det andra skrivtillfället var de flesta eleverna färdiga 
innan 40 minuter gått, medan ett fåtal elever skrev under 120 minuter, se bilaga 5. Jag ville 
veta om det blev någon skillnad i strukturen mellan de två berättelserna. 
 
 
Resultat 
 
Här redovisas strukturen; byggstenarna i elevernas berättelser. Textanalysen finns som bilaga 
1. Resultaten redovisas i både tabeller och diagram, eftersom undersökningen är både 
kvantitativ och kvalitativ. Den kvalitativa delen är omfattande och redovisas i i tabeller: 
 

• Tabell 1-14 innehåller citat från elevernas berättelser. Varje elev redovisas individuellt 
med de två berättelsernas byggstenar var för sig. För varje elev kan första berättelsen 
och andra berättelsen jämföras med varandra. 

 
Ett försök att kvantifiera resultaten medför ett antal figurer där resultatet belyses mer 
överskådligt ur olika synvinklar: 

• Figur 1 redovisar elevernas två berättelser. Eleverna kan jämföras med varandra. 
Första och andra berättelsen kan jämföras med varandra. 

• Figur 2 redovisar de två berättelsernas byggstenar var för sig, med klassen som en 
enhet. Användandet av de olika byggstenarna kan jämföras med varandra. 
Berättelserna från första veckan och berättelserna från sista veckan går att jämföra 
med varandra. 

• Figur 3 redovisar berättelse 1, de berättelser som skrevs vid det första skrivtillfället. 
Man kan jämföra hur många av byggstenarna som finns med vid berättelserna med hur 
många som saknas. Att använda sig av procent vid ett sådant litet underlag ger endast 
en fingervisning och inte ett statistiskt säkerställt antal. 

• Figur 4 redovisar berättelse 2, de berättelser som skrevs vid det andra skrivtillfället. 
Man kan jämföra hur många av byggstenarna som finns med vid berättelserna med hur 
många som saknas. Att använda sig av procent vid ett sådant litet underlag ger endast 
en fingervisning och inte ett statistiskt säkerställt antal. 
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Textanalys, kvalitativ del 
 
Tabell 1-14. Citat från elevernas berättelser. Byggstenarna från de två berättelserna var för 
sig. Varje elev redovisas individuellt.   
 
Se bilaga 5 för att läsa berättelserna i sin helhet.  
 
Tabell 1. Flicka 1.  
Flicka 1 berättelse 1 (207 ord) (40 min) berättelse 2 (1178 ord) (120 min) 
huvud- 
person 

Jag var back och jätte bra det blev 
aldrig mål för jag täckte… Jag var 
stenhård och skade mig aldrig. 

Det är en liten tjej som heter Klara. 
Hon är 4 år. Hennes föräldrar är 
jätterika o hon får vad hon vill. Hon 
har massa kompisar. Och alla får vara 
med henne. Hon har ett stort lekrum o 
ett speciellt sovrum. Hon har mycket 
leksaker och väldigt fina kläder. På 
gympan har hon balett kläder för hon 
dansar balett. Hon är jätte duktig. Hon 
har varit med i mång danser. Hon har 
tävlat. Och vunnit jätte många priser. 
Men hon har också förlorat. Hon har 
fått silver o guld. 

mål Då öppnades framtiden som 
fotbollsproffs. 

Hon ville resa till Hawaii. 

hinder Min fjärde match vart min första 
förlust. Det var mot Lettland. Dem 
vann med 1-0. 

Klaras föräldrar jobbade alltid. Så hon 
fick nästan aldrig göra nånting. 

hjälpare Sen gjorde Svensson 4 nickmål o 
Hanna 5 skjutmål.  

Nu kommer fröken. 

repliker  ”Är det någon som inte kan programet 
utantill”? frågade ballet fröken som 
heter Lisa. 

vänd-
punkt 

 Vinnare är… …Klara 

problem- 
lösning 

Vm-finalen var mot England vi 
vann med 2-0!!! 

Och om hon vann skulle hon få en 
önskan uppfylld av sin mamma. Hon 
visste precis vad hon skulle önska sig. 

budskap  Tid är viktigare än pengar 
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Tabell 2. Flicka 2. 
Flicka 2 berättelse 1 (109 ord) (40 min) berättelse 2 (401 ord) (40 min) 
huvud- 
person 

Det var en gång en kanin. Det var 
en flicka. Hon bodde i Luleå på en 
djur affär. Hon trivdes ganska bra 
där. En dag kom en flicka och 
flickan hette Ida. Hon köpte 
kaninen. Och kallade kaninen 
Smulan. Smulan och Ida åkte hem 
till Boden. Smulan hadde långa 
hängande öron. 

Maria är 10 år och bor i en indianby. 
Maria har en mamma och en pappa 
och en storebror och en storasyster. 
Marias bror var 15 år och heter Tobias 
och hennes syster heter Maja och hon 
är 14 år. Maria och hennes syster 
brukar vara med varandra. 

mål  Maria hadde en dröm och det vara 
att bli doktor.  
 

hinder  Fast hennes Mamma ville inte att hon 
skulle bli doktor hon ville att maria 
skulle bli lärare. 

hjälpare  Där satt en spågumma 
repliker  ”Kan du spå mig”? undrade maria. 
vänd-
punkt 

 ”Jag ser att du ska bli doktor en bra 
doktor. Du ska bo i stan och jobba i 
sverige.” sa gumman. 

problem- 
lösning 

 ”Du kan inte bestemma vad jag vill 
bli” sa maria… 
10 år senare blev maria doktor i 
Sverige. Hon blev världens bästa 
doktor. 

budskap  Du kan bli vad du vill 
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Tabell 3. Flicka 3. 
Flicka 3 berättelse 1 (162 ord) (40 min) berättelse 2 (608 ord) (120 min) 
huvud- 
person 

Det var en fredag efter skolan … 
Men först skulle jag till min moster 
för mamma och mina systrar var 
där. Jag sat och drack saft I deras 
kök. 

Tove är 26 år. hon bor med sin man i 
en stor villa. I Grekland Hon jobbar 
som konsnär. En dag när Tove går till 
jobbet känner hon sig så glad, fast när 
hon kommer in möts hon av ett skrik 

mål Jag skulle sova hos min kompis 
Henrica. 

 

hinder Då ringde det på mammas mobil. Just när hon nudar penseln vid pappret 
kommer hennes chef in, han skriker 
till…  
- NeJ! 
Tove hoppar till så att penseln dras 
mått pappret.  
- Vad är det? frågar tove surt 
- Näää inget specielt jag ville bara se 
om du vart räd 

hjälpare  Mickael har bakat bröd och lagat mat. 
repliker  Tove jäspar.  

- jag tror jag går och lägger mig.  
vänd-
punkt 

 Men just då hon ska läga penseln på 
pappret får hon en idé. Hon packar 
ihop stafliet tar med sig några färger, 
pänslar och packar in allt i sin bil. Hon 
åker till stranden... När hon är klar 
tittar hon på tavlan hon är faktiskt 
nöjd. 

problem- 
lösning 

När vi kom hem sat pappa i köket. 
Sen berätta mamma att farfar hade 
döt Jag vart så ledsen så jag nästan 
inte kunde gråta… Begravningen 
var häms. 

Han säger du kan ju skafa ett eget före 
tag. Vi har ju tillräcklig stort hus.   
 

budskap   
 
Som framgår i tabell 3 låter flicka 3 huvudpersonen i berättelse 1 ha ett mål,  
men i berättelse 2 saknas mål. 
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Tabell 4. Flicka 4. 
Flicka 4 berättelse 1 (113 ord) (40 min)  berättelse 2 (552 ord) (120 min) 
huvud- 
person 

 Det var en gång en flicka som heter 
Sofia. Hon är 23 år. Hon har en kille 
som heter Peter. Dom bor i en 
lägenhet. 

mål OBS JAG SKA BLI 
UTESPELARE   

Dom vill ha barn tillsammans. 

hinder  ”Gud vad stor mage du har fått på 
sistone” 
”Vi far till doktorn och kollar” sa: 
Peter.  
”Okej” sa: Sofia.  
”Bara det inte är nå faligt”. Sa: Peter. 

hjälpare Fast jag kännde några i laget det är: 
Henrika, Petra, Wärja, Madelen, 
Elin, Lisi, Jenny, Lisa, 

Ja sa doktorn ”Ni ska ha tvillingar.” 

repliker  ”hur länge ska dom vara i magen”? Sa: 
Sofia. 

vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

 Nu kommer dom. Dom ska heta 
Wilma och Wiliam. 

budskap   
 
 
Tabell 5. Flicka 5. 
Flicka 5 berättelse 1 (90 ord) (40 min) berättelse 2 (534 ord) (120 min) 
huvud- 
person 

 jeziccas syster fyler 13 år idag. skelv 
är hon 22 år…henes syster heter jenny. 
Sen har hon en syster till som heter 
julia. hon är 25 år. jeziccas kille heter 
Wilhelm. 

mål jag ska bli handbollsprofs! jezicca är med barn. 
hinder Först titta alla på mig man kände 

sej dum på nåt sätt. 
hon kan dö” sa jezicca. 

hjälpare En tjej som heter Elin. hon var jätte 
snäll. 

 

repliker  ”hon komer inte dö” sa doktorn. 
vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

 ni får fara imorgon. sa doktorn glatt. 

budskap   
 
Som framgår i tabell 5 låter flicka 5 sin huvudperson i berättelse 1 få hjälp,  
men i berättelse 2 får huvudpersonen ingen hjälp. 
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Tabell 6. Flicka 6. 
Flicka 6 berättelse 1 (82 ord) (40 min)  berättelse 2 (385 ord) (80 min)  
huvud- 
person 

 Det var en gång en tjej som heter 
Anna. Hon var 17 år. Nu ska hon åka 
till stallet. För hon har en häst. 

mål världens bästa hoppryttarinna I stallet fanns en anslagstavla. Anna 
tittade på den. Där Stog det att det 
skulle vara en hopptävling… 
Det här var min dröm! 

hinder   
hjälpare  Min ridlärare hade hjälpt mig att träna 

Ice cristall. 
repliker  -”Jaha här står knäppisen”, sa Elin.  
vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

Våran tid på banan var 10 sek… 
Hela Globen jublade och skrek och 
klappade när vi gick i mål. Jag fick 
en guldig pokal…  
Så var det när jag blev världens 
bästa hoppryttarinna! 

Vi kom etta!!!! Vi fick en bokal. 
Också fick vi 1000 kr… 
När jag Gav min häst mat för 
kvällen så kom Elin in i boxen.  
-”förlåt för att jag har retat dig”, sa 
Elin.  

budskap   
 
Som framgår av tabell 6 saknar flicka 6 hinder vid båda berättelserna. 
 
 
Tabell 7. Flicka 7. 
Flicka 7 berättelse 1 (90 ord) (40 min) berättelse 2 (276 ord) (40 min) 
huvud- 
person 

När vi flytades tillsammans min 
PaPPa o MAMMA Det var skönt 
att ligga med Två i sängen… får 
fika direkt jag vaknar… Sen lämnar 
jag DAViD På 6-års Sen far Jag till 
skolan o Jobbar nonting  

Det var en gång en flicka som hette 
Sara hon är 7 år hon är På skolan nu 
Hon Jobbar nu på skolan nu ska Sara 
ut på rast o leka med sina kompisar 
Sen ringde in Sra gick in o Jobbade 
med engelska 

mål   
hinder  nu är Sara På teatern det är pirit… Joel 

retar hon 
hjälpare  Sara gick Hem med fröken 
repliker  glöm det hej då sa Joel 
vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

  

budskap   
 
Som framgår i tabell 7 löser inte flicka 7 huvudpersonens problem vid berättelse 2.  
 I en jämförelse mellan tabell 7 och tabell 12 är det anmärkningsvärt att flicka 7 och  
pojke 5 har exakt samma byggstenar vid båda berättelserna.  
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Tabell 8. Pojke 1. 
Pojke 1 berättelse 1 (94 ord) (40 min)  berättelse 2 (253 ord) (80 min) 
huvud- 
person 

Dinosaurierna var mycke stora och 
en del är växtätare och en del är 
allätare en del kan flyga och en del 
kan bara gå och springa. En del kan 
springa fort och en del inte lika 
fort. 

Det var en gång en Pojke som hete 
patrik. Han var 6 år gammal. Patrik 
tycker om att leka med sina kompisar. 
Ibland brukar de gå till en lekpar som 
är bredvid Patriks lägenhet. Patriks 
pappa har flyttat från Patriks mamma 
och Patrik. Han bor i Stockholm. I 
barkaby.  

mål  Patriks högsta dröm är att fara till 
Patriks PaPPa i stockholm i barkaby. 

hinder Men dem dog vid ett vulkan utbråt men Patriks mamma vill inte fara. för 
när han flytade blev dem oväner. 

hjälpare  Patriks farbror brukar fara till 
Stockholm ibland. 

repliker  Patriks mamma sa jaja du får väl följa 
med då. 

vänd-
punkt 

 Så nu ska Patrik ringa till Patriks far 
bror. 

problem- 
lösning 

 Patrik tyckte det var kul hos sin Pappa. 
Han ville följa och hälsa på Patrik och 
Katarina. Patriks mamma heter så… 
Sen for dem hem till Katarina. och 
flytade in i samma lägenhet och sålde 
den i Stockholm. 

budskap  Våga chansa  
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Tabell 9. Pojke 2. 
Pojke 2 berättelse 1 (30 ord) (40 min)  berättelse 2 (152 ord) (40 min) 
huvud- 
person 

Det var en gång en snorkuse. Han 
bodde i en näsa. Han var gul och 
hårig. Han brukar fara och köPa 
mjölk På ICAKvantum för då blir 
han mer hårig. 

Det var en gång en kille Som heter 
bert… Han brukar bada På dagarna… 
Nästa dag så fyller bert 6 år. 

mål  Han önskan är att få en surfingbräda. 
hinder  Sen bygger han ett sandslott men då 

förstör hans mamma det.  
hjälpare   
repliker  Då Sa bert till Sin mamma Varför 

förstörde du mitt SandSlott då sa hon 
det var fult.  

vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

 Han fick en surfingbräda då blev han 
glad. Idag ska han ut och surfa med sin 
PaPPa… 
hon sa så för hon kan bygga bättre 
SandSlott. Så hon lärde bert att bygga 
bättre SandSlott  

budskap   
 
 
Tabell 10. Pojke 3. 
Pojke 3 berättelse 1 (53 ord) (40 min)  berättelse 2 (53 ord) (40 min) 
huvud- 
person 

En apmann vart en människa. Sen 
vart han en grottmänniska. Och 
dom bor i grottor. han sitter och 
tittar på TV just nu. Nu ska han gå 
ut och hugga ved för han ska laga 
mat. Han ska laga köttbullar och 
makaroner. 

Hej jag heter BePul och är 31 år och 
jag gillar att åka skidor. Han brukar 
åka skidor vid en lavin.  
 
 

mål   
hinder  En gång höll han På dö vid en lavin 
hjälpare  som tur var Kom en helikopter och 

räddade han 
repliker  Hej jag heter BePul och är 31 år och 

jag gillar att åka skidor.  
vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

 Sen åkte han tillbaka och vart Jätte bra 
på åka.   

budskap   
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Tabell 11. Pojke 4.  
Pojke 4 berättelse 1 (47 ord) (40 min)  berättelse 2 (215 ord) (80 min) 
huvud- 
person 

 Det var en gång ett Data virus som 
heter mr. game and Watch. En gång 
gick mr. game and Watch på 
internet… han kan ta fram yxer om 
han vill det. 

mål   
hinder Fia Hade blivigt på Körd av en 

Tant. 
Då kommer Dr. Mario och kastar 
medicin på han. 

hjälpare   
repliker  Datorn säger – Du måste sova 
vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

Nu mår fia Bra. 
 

Han är berömd. Han kan allt. Han vet 
allt. Han är bäst. 

budskap   
 
 
Tabell 12. Pojke 5. 
Pojke 5 berättelse 1 (43 ord) (40 min)  berättelse 2 (65 ord) (40 min) 
huvud- 
person 

En apman vart en gråtman. Sen vart 
det en människa. Det bode i en 
gråta. De åt bark och drak blod. 

Nills-ove och är 6 år och bor i en 
lägenhet. Med sin mamma och Pappa. 
Nills-ove är Perat. nu är han på havet. 

mål   
hinder  De är krig de håller På att sjunka. 
hjälpare  Det kommer en libåt 
repliker  HeJ Jag heter Nills-ove och är 6 år och 

bor i en lägenhet. 
vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

  

budskap   
 
Som framgår i tabell 12 löser inte pojke 5 huvudpersonens problem vid berättelse 2.  
 I en jämförelse mellan tabell 6 och tabell 12 är det anmärkningsvärt att flicka 6 och  
pojke 5 har exakt samma byggstenar vid båda berättelserna.  
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 Tabell 13. Pojke 6. 
Pojke 6 berättelse 1 (53 ord) (40 min)  berättelse 2 (49 ord) (40 min) 
huvud- 
person 

  

mål  HANS DRÖM ÄR ATT ÅKA BUSS 
FÖR 50000.000 KR. 

hinder FÖRST HITTA EN DINOSARIE 
KNARK VID EN VULKAN… 
DET VAR SÅ ALLA 
DINOSARIER DOG.  

Så sköt en Polis honom  
 

hjälpare   
repliker   
vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

 Så hotade han chavfförn så fick han 
åka buss till Boden. 

budskap   
 
Som framgår av tabell 13 beskriver inte pojke 6 sin huvudperson i någon av berättelserna. 
Båda berättelserna saknar också repliker.  
 
 
Tabell 14. Pojke 7.  
Pojke 7 berättelse 1 (36 ord) (40 min) berättelse 2 (77 ord) (40 min) 
huvud- 
person 

 Det var en gubbe som Hade 3 väner 
Det Heter Leif, kent, Tård. Dem brukar 
gå på stan och drika sprit. 

mål  Men den dag ville dåm inte drika sprit. 
hinder Sen vart det vulkanutbrott. Och sen 

dog av en tiss… Sträsade vart dåm 
då. 

 

hjälpare   
repliker   
vänd-
punkt 

  

problem- 
lösning 

 Dåm slutade helt och hollet. Då 
sparade dåm pengar och sen kunde 
dåm fara till Stockholm och se Sverige 
mot finland… Dåm gick på fler 
hockey matcer.  

budskap   
 
Som framgår i tabell 14 saknar pojke 7 hinder i berättelse 2. I berättelse 1 finns det med.  
Han saknar repliker vid båda berättelserna. 
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Textanalys, kvantitativ del 
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Figur 1. Elevernas två berättelser.. 
 
 
Figur 1 visar att samtliga elever använder fler byggstenar i berättelse 2 än i berättelse 1.  
 
Vid berättelse 1 får hälften av eleverna med 1 av de åtta byggstenarna. Vid berättelse 2 får tre 
av eleverna med alla byggstenarna i sina berättelser.  
 
Flickorna har sammanlagt fler byggstenar än pojkarna har.  
 
Flicka 1 har det bästa utgångsläget. I berättelse 1 har hon med fem av berättelsens åtta 
byggstenar. I berättelse 2 har hon med samtliga byggstenar.  
 
Flicka 2 gör störst framsteg av alla eleverna. I berättelse 1 har hon endast en byggsten och i 
berättelse 2 lyckas hon få med samtliga byggstenar.  
 
Flicka 3 har bra utgångsläge. Berättelse 1 innehåller fyra byggstenar. Berättelse 2 innehåller 
sex stycken.  
 
Flicka 4 gör stora framsteg om man jämför berättelserna med varandra. Hon får med två 
respektive sex byggstenar.  
 
Flicka 7 och pojke 5 har exakt samma resultat som varandra vid båda berättelserna. En och 
fyra. 
 
Flicka 7, pojke 5 och pojke 4 har vid berättelse 2 samma resultat som flicka 3 har vid 
berättelse 1.  
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Pojke 2 och pojke 3 gör stora framsteg om man jämför berättelserna med varandra. De får 
med en respektive fem byggstenar.  
 
Pojke 2, pojke 3, flicka 6 och flicka 5 har vid berättelse 2 samma resultat, fem byggstenar, 
som flicka 1 har vid berättelse 1.  
 
Pojke 1 gör näst störst framsteg. Berättelse 1 innehåller två byggstenar medan berättelse 2 
innehåller alla åtta. 
 
Pojke 6 och pojke 7 gör inte särskilt stora framsteg. De får med en respektive tre byggstenar. 
Deras berättelse 2 har lika många byggstenar som berättelse 1 av flicka 5. 
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Figur 2. Byggstenarna var för sig, klassen som helhet. 
 
 
Figur 2 visar att samtliga byggstenar ökar om man jämför berättelse 1 med berättelse 2.  
 
Av de åtta byggstenarna är huvudperson den byggsten som finns med vid flest berättelser.  
Vid berättelse 1 lyckas åtta av eleverna beskriva huvudpersonen. Vid berättelse 2 beskriver 
alla utom en elev sin huvudperson.  
 
Det är liten förändring från berättelse 1 till berättelse 2 när det gäller mål.  
 
Hälften av eleverna har ett hinder med i berättelse 1. I berättelse 2 är det bara två elever som 
saknar hinder.  
 
Det är stor ökning av hjälpare och problemlösning om man jämför berättelse 1 med  
berättelse 2.  
 
Den byggsten som ökar mest är repliker. I berättelse 1 finns inte en enda replik och i 
berättelse 2 har alla elever utom två repliker.  
 
I berättelse 1 saknas byggstenarna vändpunkt och budskap helt.  
 
I berättelserna förekommer huvudperson, hinder, repliker och problemlösning oftare än vad 
mål, vändpunkt, hjälpare och budskap gör.  
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Figur 3. Berättelse 1. Klassen som helhet.  
 
Figur 3 visar att cirka ¼ av byggstenarna finns med i berättelse 1.   
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byggstenar som saknas

 
 
Figur 4. Berättelse 2. Klassen som helhet. 
 
Figur 4 visar att cirka 2/3 av byggstenarna finns med i berättelse 2.   
   
Vid en jämförelse mellan diagram 3 och 4 framgår att byggstenarna är cirka 1, 5 gånger mer i 
berättelse 2 än i berättelse 1. Berättelse 2 innheåller 43 % byggstenar mer än berättelse 1.  
 
I berättelse 2 saknas 33 % av byggstenarna.  
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Sammanfattning 
 
Vid det andra skrivtillfället har samtliga elever fler byggstenar i sina berättelser. Flickorna har 
sammanlagt fler byggstenar än pojkarna har. I berättelserna förekommer huvudperson, hinder, 
repliker och problemlösning oftare än vad mål, vändpunkt, hjälpare och budskap gör. Med 
några undantag fyller eleverna på med byggstenar, mellan berättelse 1 och berättelse 2, utan 
att någon byggsten försvinner. Alla utom två elever skriver längre berättelser vid det andra 
skrivtillfället. Berättelse 2 innheåller 43 % byggstenar mer än berättelse 1. I berättelse 2 
saknas 33 % av byggstenarna. Att använda sig av procent vid ett sådant litet underlag ger 
endast en fingervisning. 
  
 
Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Patel och Davidsson (1994) förklarar att reliabiliteten handlar om mätmetodens tillförlitlighet, 
det vill säga hur väl mätmetoden står emot slumpinflytanden av olika slag. Resultatet 
innehåller både ett sant värde och ett felvärde, där felvärdet beror på brister i mätmetodens 
tillförlitlighet. En reliabel mätmetod minskar felvärdet och kommer närmare det sanna värdet.   
 
Graden av tillförlitligheten när det gäller textanalysen kan variera på grund av flera faktorer. 

• När eleverna skrev den första berättelsen kände de inte mig och var mer reserverade, 
medan de vid andra berättelseskrivandet var mer öppna  

• Elevernas berättelser kan ha påverkats av deras humör vid det aktuella tillfället 
• Att två nya elever kom till klassen och en elev slutade under undersökningen kan ha 

påverkat de övriga eleverna 
• Textanalysen kan ha påverkats av mina känslor för eleven 
• Textanalysen kan ha påverkats av mina känslor för berättelsen 
•  Jag kan under textanalysen ha pressat in elevers episka berättelser i den dramaturgi 

som dramatiska berättelser består av.  
 
Berättelsekvalitet är svårt att mäta och det kan finnas andra mätmetoder som är mer 
tillförlitliga. Man kan diskutera om rätt byggsten är kopplad till rätt citat. Andra möjligheter 
finns säkert. Resultatets reliabilitet kunde ha varit större om fler personer textanalyserade 
berättelserna; interbedömarreliabilitet.  
 
För att skrivtillfällena skulle påverkas så lite som möjligt av negativa känslor försökte jag 
hjälpa eleverna att skapa lugn, positiv stämning vid skrivtillfällena. Jag vet inte om 
berättelserna påverkades av att en elev flyttade och två tillkom. Flyttningarna medförde 
minimal oro i klassen. För att mina känslor för eleven skulle ha så liten inverkan som möljligt 
på textanalysen kodade jag texternas författare som flicka 1, flicka 2, flicka 3 och så vidare. 
Jag försökte att inte tänka på personerna som skrivit, utan i stället bedöma texterna objektivt 
och neutralt. Det är svårt att vara objektiv, men eftersom man i den textanalys jag använde 
aktivt söker berättelsens byggstenar tror jag att jag inte bedömde berättelserna känslomässigt. 
Trots allt tycker jag att textanalysen fungerar som tillförlitlig mätmetod.  
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Validitet 
 
Validitet, giltigheten, handlar om hur väl det vi avser att mäta överensstämmer med vad vi 
faktiskt mäter, enligt Patel och Davidsson (1994). 
 
Man kan diskutera om den textanalys jag använt mig av har mätt struktur och kvalitet i 
elevernas berättelser. En viss påverkan finns i textanalysen, eftersom jag själv konstruerade 
den och valde ut vilka byggstenar som var värdefulla. Enligt Patel och Davidsson (1994) är 
risken då stor att man inte ser sina egna misstag. Det är viktigt att någon utomstående person 
som är väl insatt i problemområdet får granska instrumentet, det vill säga textanalysen. En 
annan viktig punkt är skillnaden mellan dramatiska och episka berättelser. Under denna 
undersökningsperiod skrev eleverna dramatiska berättelser. Man kan undra om 
underskattningen av episka berättelser har fokuserat på rätt byggstenar. Hade det varit bättre 
att låta dem som ville skriva episka berättelser?  
 
Trots allt tycker jag att jag lyckades mäta hur strukturen i elevernas berättelser utvecklades 
under försökstiden. Metoden mätte det jag avsåg att mäta. Det är enkelt och överskådligt att 
jämföra resultaten från första och andra berättelsen. Därför anser jag att validiteten är 
tillfredsställande.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Ekholm (1997) jämförde skrivandet med att bygga ett hus. Jag utgick från hans jämförelser 
och lät dramaturgin bli verktyget under byggandet. Textanalysen blev ritningen. Byggstenarna 
bestod av huvudperson, mål, hinder, hjälpare, repliker, vändpunkt, problemlösning och 
budskap. Undersökningen genomfördes för att se vad som hände med strukturen i elevernas 
berättelser efter att de fått bygga berättelser med dramaturgin som verktyg.  
 
 
Klassen som helhet  
 
Undersökningen fokuserade på strukturen i elevernas berättelser. Resultatet visar att 
berättelserna utvecklades under lektionerna. Vid det första skrivtillfället hade många elever 
svårt att komma igång med skrivandet. Jag tror att många var rädda att skriva ”fel”. När jag 
ställde frågor som ”vem handlar det om?”, ”var är personen?” och ”hade den någon fiende?” 
hjälpte det dem som hade fastnat. Vid det andra skrivtillfället hade eleverna förberett sig med 
frågor och svar om huvudpersonen samt gjort varsin disposition genom att svara på frågorna i 
textanalysen. När de skrev berättelsen låg de båda papprena på bänken. På textanalysen 
bockade eleverna av varje byggsten de hade fått med i berättelsen. Alla kom igång snabbt och 
visste vad de skulle skriva om. Det verkade som om ingen längre var rädd för att skriva ”fel”, 
eftersom klassens slogan hade blivit: ”Min fantasi är rätt”. Eleverna skrev mer välbyggda 
berättelser som fångar läsaren mer än de berättelser som skrevs vid det första skrivtillfället. 
Några av de berättelser som skrevs vid det andra skrivtillfället utstrålar den helhet och mening 
som välbyggda berättelser kännetecknas av. De innehöll ett budskap. 
 
Varför flickorna i genomsnitt hade fler byggstenar än pojkarna kan bero på att pojkarna 
generellt var mer omogna och hade svårare att vara tysta och lyssna när jag eller någon elev 
hade ordet. De missade därmed mycket av undervisningen och inlärningstillfällena. 
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Jag har tittat närmare på fyra elever som av olika anledningar inte skrev strukturerat vid första 
skrivtillfället. De fyra elever jag har valt ut är de som har utvecklat stukturen i sina berättelser 
mest, av eleverna i klassen, under undersökningsperioden. Tre av eleverna har vid sin andra 
berättelse fått med samtliga byggstenar. Den fjärde eleven har fått med många fler byggstenar 
i sin andra berättelse jämfört med i sin första berättelse.   
 
 
Flicka 1  
 
Flicka 1 lyssnar uppmärksamt på lärarens instruktioner. När läraren ställer frågor räcker hon 
ofta upp handen. Hon tycker om att skriva långa berättelser.  
 
Vid det första skrivtillfället skrev hon en berättelse med 207 ord som saknade röd tråd trots att 
den innehöll huvudperson, mål, hinder, hjälpare och  problemlösning. Hon var klar efter 40 
minuter. Vid det andra skrivtillfället skrev hon en 1178 ord lång och välstrukturerad 
berättelse. Hon var klar efter 120 minuter. Hon kallade den del 1, eftersom hon planerade att 
skriva fortsättning och göra en hel bok. Förutom huvudperson mål, hinder, hjälpare och  
problemlösning innehöll berättelsen även repliker och vändpunkt. Eftersom alla dessa 
byggstenar fanns kunde jag hitta ett budskap. 
 
Flicka 1 hade det bästa utgångsläget. I berättelse 1 hade hon med fem av berättelsens åtta 
byggstenar. I berättelse 2 har hon med samtliga byggstenar. Under lektionerna fick hon 
kontroll över dramaturgin. Hon lärde sig använda repliker och vändpunkt. Hon förstod att 
en berättelse inte blir spännande om huvudpersonen har det bra hela tiden. Därför har 
hennes andra berättelse mer att ge en läsare än vad hennes första berättelse har.    
 
 
Flicka 2 
 
Flicka 2 lyssnar uppmärksamt på lärarens instruktioner och visar i sitt arbete att hon har 
uppfattat instruktionerna. När läraren ställer frågor räcker hon sällan upp handen, men svarar 
alltid om hon ändå får frågan.  
 
Vid det första skrivtillfället skrev hon en början med 109 ord och kände sig sedan klar efter 40 
minuter gått. Den enda byggsten som fanns var en huvudperson. Vid det andra skrivtillfället 
skrev hon en välstrukturerad berättelse med 401 ord. Hon var klar efter 40 minuter. Förutom 
huvudperson innehöll berättelsen även mål, hinder, hjälpare, repliker, vändpunkt och 
problemlösning. Eftersom alla dessa byggstenar fanns kunde jag hitta ett budskap. 
  
Flicka 2 gjorde störst framsteg av alla eleverna. I berättelse 1 hade hon endast en byggsten 
och i berättelse 2 lyckades hon få med samtliga byggstenar. Lektionerna innebar stor 
förändring för henne, både i hennes berättelseskrivande och hennes mod. Hon tog intryck av 
den film vi tittade på under lektionen före hon skrev sin andra berättelse. Hennes berättelse 
har samma budskap som filmen hade: ”Du kan bli vad du vill”. Som jag ser det är det en 
viktig lärdom för en blyg flicka. Hon stärkte sitt självförtroende under lektionerna. Kanske var 
det därför hon kunde ta till sig all information. Och kanske är det därför hennes andra  
berättelse innehåller alla byggstenar.   
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Pojke 1 
 
Pojke 1 har lätt för allt skolarbete. Han lyssnar uppmärksamt på lärarens instruktioner. När 
läraren ställer frågor räcker han ofta upp handen och skriker ibland ut svar utan att ha fått 
frågan. Han har bråttom och vill hinna med så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. 
Därför är han oftast klar först av alla i klassen och vill ha fler uppgifter av läraren.  
 
Vid det första skrivtillfället tyckte han efter kort tid att hans berättelse var komplett. Han var 
klar innan 40 minuter hade gått. Berättelsen hade 94 ord och innehöll huvudperson och 
hinder. Vid det andra skrivtillfället tyckte han efter kort tid att hans berättelse var komplett. 
Han lämnade in berättelsen innan 40 minuter hade gått, efter att ha skrivit lite mer än halva 
berättelsen. Innan lektionen var klar ville han ha tillbaka sin berättelse och fyllde på den. 
Berättelsen som slutligen lämnades in när 40 minuter hade gått var 253 ord lång, 
välstrukturerad och innehöll förutom huvudperson och hinder även mål, hjälpare, repliker, 
vändpunkt och problemlösning. Eftersom alla dessa byggstenar fanns kunde jag hitta ett 
budskap. 
  
Pojke 1 gjorde näst störst framsteg av alla eleverna. Han lyssnade och deltog aktivt under alla 
lektioner. Berättelse 1 innehöll två byggstenar medan berättelse 2 innehöll alla åtta.  
 
 
Pojke 2  
 
Pojke 2 har svårt att koncentrera sig på skolarbetet och sitter ofta i egna tankar i stället för att 
lyssna på instruktioner. Han söker mycket kontakt med läraren och vill ha enskilda 
instruktioner. När läraren ställer frågor räcker han sällan upp handen och svarar sällan om han 
ändå får frågan.  
 
Vid det första skrivtillfället fick han skrivkramp och behövde hjälp hela tiden. Jag ställde 
frågor till honom: ”vem handlar det om?”, ”vad gör han på dagarna?” och ”hur ser han ut?”. 
Då kom han igång. Han var klar innan 40 minuter hade gått och hade då skrivit 30 ord. Den 
enda byggsten som fanns var en huvudperson. Vid det andra skrivtillfället kom han igång, 
fick sedan skrivkramp och behövde hjälp vid några tillfällen. Jag ställde frågor till honom, 
exempelvis ”vem förstörde för Bert?” och ”varför förstörde Berts mamma sandslottet?”. Han 
var klar innan 40 minuter hade gått. Berättelsen hade 152 ord och innehöll förutom en 
huvudperson även mål, hinder, repliker och problemlösning. 
  
Pojke 2 gjorde stora framsteg om man jämför berättelserna med varandra. Han fick med en 
respektive fem byggstenar, men jag tror att han skulle ha fått med alla byggstenar om jag hade 
suttit bredvid honom hela tiden och ställt frågor. Alternativt hade pojke 2 fått mer ut av ett 
processkrivande under flera veckor. Läraren hade då kunnat läsa berättelsen efter varje 
skrivtillfälle och ge skriftlig respons och frågor som pojke 2 hade kunnat svara på vid nästa 
skrivtillfälle.  
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Slutsats 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som hände med strukturen i elevernas 
berättelser efter att de hade fått bygga berättelser med dramaturgin som verktyg. Efter att ha 
granskat de 14 elevernas två berättelser drar jag slutsatsen att elevernas berättelser fick en 
tydligare struktur; innehöll fler byggstenar, efter att de hade använt dramaturgin som verktyg i 
berättelsebyggandet. Jag granskade sedan 4 av de 14 eleverna särskilt för att se vad de gjorde 
med de byggstenar som de fick kunskap om. 
 
Genom lek och drama stimulerades elevernas fantasi, vilket gjorde att eleverna lärde sig de 
olika byggstenarna. Studierna av teater och litteratur fokuserades på sökning av byggstenar 
och visade strukturen i berättelser. Eleverna lärde sig hur de skulle bygga berättelser.  
 
Om jag skulle ha fler lektioner skulle jag fokusera mer på vändpunkt och budskap. Det var 
tydligt att ett budskap endast kunde hittas i en berättelse som innehöll alla andra byggstenar. 
Eftersom de berättelser som skrevs vid det andra skrivtillfället innheåller 43 % byggstenar 
mer än berättelse 1, medan berättelse 2 bara saknar 33 % av byggstenarna tror jag sju veckors 
lektioner från och med nu skulle medföra att samtliga elever skulle få med samtliga 
byggstenar i sina berättelser. 
 
Slutligen vill jag säga att dramaturgi är en strukturell fråga - inte innehållsmässig. Man kan 
skriva en berättelse där allt är perfekt enligt dramaturgin, alla bitar ligger på exakt rätt plats, 
men det säger inte att berättelsen blir spännande och läsvärd. Dramaturgin skapar inga 
mästerverk. En dramaturgiskt korrekt berättelse är inte automatiskt spännande och 
underhållande.  
 
  
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning under längre tid och se om 
berättelserna fortsätter utvecklas. Det skulle också vara intressant att genomföra 
undersökningen med äldre elever.  
 
När jag gav tillbaka elevernas berättelser fick de muntlig respons i helklass. Ingen elev fick 
muntlig eller skriftlig enskild respons. Det skulle vara intressant att se en berättelseutveckling 
där läraren även hade tid att ge enskild respons till varje elev på texterna.   
  
Intressant vore med en liknande undersökning där episka berättelser och dramatiska berättelser 
är likvärdiga. 
  
Det som fungerade bäst under lektionerna var när vi tillsammans fantiserade fram en 
berättelse kring en bild. Det hade varit intressant att utveckla just det momentet och vissa 
gånger stanna upp berättelsen för att låta eleverna skriva, alternativt spela in hela berättelsen 
på band för att sedan lyssna på den och analysera den enligt textanalysen.   
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  Bilaga 1 

(Grönte, 2002) 

Textanalys 
 
namn på den som utför analysen:     
 
namn på berättelsen som analyseras:     
 
namn på den som har skrivit berättelsen:     
 
 
Sätt ett kryss i rutan om du svarar ja på frågan. Berätta kortfattat och ge exempel. 
 
 

 Lär du känna huvudpersonen i början?  
Vem är huvudperson?       
 
 

 Har huvudpersonen ett mål?  
Vad är huvudpersonens önskan eller dröm?     
 
 

 Finns det något hinder? (ex. ett problem, en konflikt, ett hot, en person)  
Vad eller vem hindrar huvudpersonen att nå sitt mål?    
 
 

 Finns det någon som hjälper huvudpersonen? 
 (ex. en person, en känsla, samhället, naturen)  
Vem eller vad hjälper huvudpersonen?      
 
 

 Finns det repliker? 
Ge exempel på en replik?       
 
 

 Finns det någon vändpunkt ”point of no return” i mitten av berättelsen?  
 (huvudpersonen blir svag, får hjälp och vill offra allt för att nå sitt mål)  
Vad händer i mitten av berättelsen?      
 
 

 Får man veta hur det gick med huvudpersonens önskan eller dröm? 
 (Är problemet löst? Har huvudpersonen lärt sig något och utvecklats?)  
Vad har förändrats i slutet ?     
 
 

 Finns det något budskap?  
Vad vill berättelsen säga dig?       
 



  Bilaga 2 

Hej föräldrar! 
 

Från vecka 41 till 47 gör jag praktik i ert barns klass. Vid Luleå 

tekniska universitet gör samtliga studerande grundskollärare ett 

examensarbete. Eftersom berättelser intresserar mig har jag valt att 

undersöka om eleverna blir bättre på att skriva berättelser när de får 

jobba med drama och litteratur. 

 Vi kommer att analysera film, noveller och elevernas berättelser 

utifrån: början, vändpunkt, slut, personer, platser, hinder, repliker, 

budskap, känslor och sinnen. Textanalysen koncentrerar sig på 

berättelsens struktur och bidrar till att eleverna blir uppmärksamma på 

berättelsers uppbyggnad och sin egen berättelseutveckling.  

 I sammanställningen kommer ert barn att vara anonym. 

 Till slut är min förhoppning att ni finner ämnesvalet intressant och 

givande för ert barn, och att ni känner er välkomna med frågor och 

funderingar.  

 Ni kan nå mig på följande adress: carola.siekas@telia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carola Siekas 

 

 



Mitt namn  Bilaga 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad heter personen?     
 
 
Hur gammal är han eller hon?     
 
 
Var är personen nu?       
 
 
Vilken tid lever han eller hon?    
 
 
Vad gör personen på dagarna?     
 
 
Hur bor han eller hon?     
 
 
Är personen nöjd med sitt liv?     
 
 
Vad är personens önskan och mål?    
 
 
Vad har han eller hon varit med om?    
 
 
Vad ska personen göra nu?     



  Bilaga 4 (1:7) 

Lektioner 
 
 
 
v. 41 Lektion 1: skriv (40 min) 
 
Berättelse 1: Skriv om när allt förändrades.  
Syfte: Innan eleverna har färgats av dramametoderna får de skriva varsin berättelse.  
Inriktningen ”när allt förändrades” kan hjälpa eleverna att ta med en vändpunkt. 
 



  Bilaga 4 (2:7) 

v. 41 Lektion 2: början (40 min) 
 
Min fantasi är rätt 
Syfte: Uppvärmning. Ingen ska anmärka på någon annan. Alla ska våga fantisera.  

• På tavlan står meningen: ” Min fantasi är rätt”. I detta rum är vi 24 stycken, och det 
finns minst 24 olika rätt att tänka om jag säger: tänk på ett djur. En del kommer på två 
djur, andra tänker på fem. Alla tankar är lika rätt. Det kan finnas 1000 olika rätt här 
inne när vi fantiserar om ett djur, men inte ett enda fel.  

 
Tyst-leken 
Syfte: Uppvärmning. Få bort surrandet som uppstår när någon försöker göra sig hörd. För att 
få arbetsro. 

• Jag har lekt en lek en gång. Det fanns en massa stolar i en grupp, det var musik på. Jag 
och de andra som lekte gick runt stolarna, men när musiken tystnade stannade vi direkt 
och satte oss ner på en av stolarna. Har någon av er lekt den leken? 

• Vi ska leka en lek som liknar den där leken. Jag håller pekfingret i luften, men när jag 
sänker fingret så är det precis som när man slår på musiken i den där leken. Nu är det 
inte musik som sätts på, utan prat. Alla pratar och när jag sätter fingret så här framför 
min mun så är det som att musiken stängs av. Då slutar ni prata. I stället för att ni 
sätter er ner på en stol så håller ni också fingret framför munnen som jag gör. När jag 
tar bort fingret från munnen gör ni också det. Då håller jag fingret så här i luften igen 
och det är fortfarande tyst. När jag sänker fingret börjar pratet.  

• Nu får ni inte titta på mig när ni pratar, ni får kika då och då. Leken fortsätter. 
• Ni får gå runt i rummet medan ni pratar. Leken fortsätter. 
• Vem som helst får stoppa pratet. Leken fortsätter. 
• När som helst under mina lektioner sätter jag fingret framför munnen och leken börjar.   

 
Skriv en gruppdikt 
Syfte: Frågorna som används är bra att svara på i början av en berättelse. Dikten skrivs i 
grupp i stafett för att kravet på ”bra” ska försvinna. Gruppen får ha roligt tillsammans.  

• Gå ihop fyra och fyra, varje grupp sätter sig vid ett gruppbord 
• På tavlan finns fem frågeord. 
• Jag svarar på frågorna och visar exempel på tavlan:  

- Vem? en gammal läkare 
- Vad? hoppar 
- Vilket sätt? som en…labrador 
- Var? i skolan  
- Vilken tid? på medeltiden 

• Alla får varsitt papper där de fem frågorna står till vänster under varandra. 
• På ditt eget papper svarar du på den första frågan, viker papperet så att ingen ser 

vad du har skrivit och skickar sedan vidare papperet till vänster.  
• Läs upp gruppens dikter för varandra. 
• Välj ut en av gruppens dikter som ni vill läsa för klassen. 
 

Ett ord om vad du tyckte om lektionen  
Syfte:  Nedvarvning 

Var och en får säga ett ord. 
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v. 42 Lektion 3: huvudperson (60 min) 
 
Tyst-leken 
Syfte: Uppvärmning. Få bort surrandet och få arbetsro. 
 
Analys av inledningar 
Syfte: Repetition av förra lektionen. Vi analyserar olika inledningar för att se om vi får svar 
på frågorna vem, var, vilken tid. 

• Hittar du svar på frågorna vem? var? vilken tid? i inledningarna.  
 
Regnbågen 
Syfte: Uppvärmning. Vi väcker fantasin. 

• Jag delar in er två och två. 
• Blunda och lyssna när jag berättar (Du kommer till en skog… du ser en regnbåge …du 

klättrar upp och stannar på mitten …du tar dig ner …vid slutet av regnbågen sitter 
någon och skriver. Du stannar en stund …du vinkar farväl och tar dig upp på 
regnbågen igen, du tar dig ner, kommer till skogen) och snart, men inte än, när du 
öppnar ögonen är du tillbaka i klassrummet och ska få berätta för din kompis genom 
att svara på frågorna som står på tavlan. När den ena har berättat får den andra berätta. 
Nu får du öppna ögonen. 

• På tavlan står det: 
- Vilken sorts träd var det i din skog? 
- Hur kändes din regnbåge? (fast, mjuk, kall, varm)  
- Hur tog du dig upp? 
- Hur tog du dig ner? 
- Vem satt vid slutet av din regnbåge? 

• Berätta för klassen vem som satt vid regnbågen och skrev 
 
Fantisera kring en bild 
Syfte: En bild och olika frågor hjälper eleven att fantisera tills en person växer fram i fantasin. 

• Välj en bild från resväskan. 
• Läs på affischen och tänk tyst för dig själv ut svaren på frågorna om 

huvudpersonen, se  bilaga 3. 
• Berätta två och två för varandra. 
• Tänk och kom överens tillsammans: Vad hände när de träffades? 
• Berätta för klassen 
 

Vad kommer du att minnas från den här lektionen?  
Syfte:  Nedvarvning 

• Var och en får säga ett ord  
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v. 42 Lektion 4: mål och hinder (40 min)  
(Borden flyttas undan så att golvytan blir fri. Stolar i ring)  
 
Imse Vimse Spindel 
Syfte: Uppvärmning. Fokusera på mål och hinder. Alla får prata, men i tur och ordning. 

• Jag berättar om en spindel som ville klättra upp för en tråd… 
• Jag skriver på tavlan: 

- huvudperson: spindeln 
- mål: klättra upp  
- hinder: regnet 
- vändpunkt: solen torkar bort regnet 
- lösning: klättrar upp igen 

• Vi pratar ”Imse Vimse Spindel”- sången. Var och en får bara säga ett ord. Vi går 
runt i ringen två varv. 

 
”Ja, just det…” 
Syfte: Eleverna får hitta på hinder till en påhittad huvudperson. Jag löser personens problem. 

• Jag plockar fram en bild ur resväskan och berättar om personen genom att 
svara på frågorna om huvudpersonen, se bilaga 3.  

• Ni ska lyssna och var och en ska komma med en fråga eller ett påstående som 
jag måste svara ja på. Då måste jag ändra i storyn så att det nya infallet passar 
in.   

• Vem var huvudperson? Vad var hans/hennes mål? Vad var hindret? Löstes 
problemet i slutet? 

 
Har du någon dröm, någon önskan som du kan berätta för oss?  
Syfte:  Nedvarvning 

• Var och en får berätta  
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v. 43 Lektion 5: vändpunkt (40 min)  
 
Byt sinnesstämning  
Syfte: Uppvärmning. Vändpunkten förändrar sinnesstämningen. 

• ha en sinnestämning, gå över ett streck, byt sinnesstämning 
 
Papper på väggen  
Syfte: Vändpunkten förändrar sinnesstämningen. 

• Ett tomt papper hänger på väggen. 
• Tänk på vem du är, varifrån du kommer och vart du är på väg.  
• På vilket sätt reagerar du när du ser lappen? 
• Vet du att lappen finns där eller råkar du bara se den? 
• Gå tyst fram till lappen och visa hur du förändras 

 
”Pojken som hade två ögon” av J L Garcia Sanchez och M A Pacheco 
Syfte: Hitta vändpunkten 

• Lyssna när jag läser. 
• Vi svarar på frågorna:  

- huvudperson:  
- hinder, problem:  
- vändpunkt:  
- vad förändras:  
- budskap: 

 
Vad kommer du att minnas från den här lektionen?  
Syfte:  Nedvarvning 

• Var och en får säga ett ord  
 
 

v. 43 Lektion 6: repetition (60 min) 
 
En bild 
Syfte: Uppvärmning. Repetition. Fantisera. 

• Jag visar en bild på en kvinna. Eleverna får räcka upp handen för att svara på 
frågorna om huvudpersonen, se bilaga 3.  

• Jag sammanfattar vad klassen kommit fram. 
 

”Den lilla Snöflickan” av Carolyn Croll  
Syfte: Lära sig hur textanalysen fungerar.  

• Lyssna när jag läser. 
• Läs och textanalysera tillsammans.  

 
Vykortssaga  
Syfte: Fantisera och berätta.  

• Du får ett vykort bakom din rygg som du inte ska titta på ännu 
• Vi ska tillsammans berätta en berättelse, och när det blir din tur berättar du 

ungefär en mening och tittar sen på ditt kort som du inte får visa till någon 
annan. Hämta inspiration från bilden. 
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v. 44 LOV 
 
 
v. 45 Lektion 7: repliker (60 min) 
 
Två repliker 
Syfte: Uppvärmning. 

• På tavlan står två repliker. ”Men kära Elsa, det är inte riktigt dina färger.” och  
”Ööh, varför måste vi gö de här?” 
• Gissa vad det är för personer som säger replikerna genom att svara på frågorna om 

huvudpersonen, se bilaga 3.   
 
En person  
Syfte: Fantisera fram en person 

• Svara på frågorna om huvudpersonen, se bilaga 3.  
 
En till person  
Syfte: Fantisera fram en till person 

• Svara på frågorna om huvudpersonen, se bilaga 3.  
 

Skriv en kort dialog  
Syfte: Öva på citattecken eller pratminus.  

• Låt de två personerna prata med varandra. De ska säga minst 3 repliker var. Låt de 
säga varannan replik. 

 
 
v. 46 Lektion 8: hjälpare och förstörare (40 min) 
 
”Ja, just det…” 
Syfte: Eleverna får hitta på hinder till en påhittad huvudperson. Jag löser personens problem. 

• Jag plockar fram en bild ur resväskan och berättar om personen genom att 
svara på frågorna om huvudpersonen, se bilaga 3.   

• Ni ska lyssna och var och en ska komma med en fråga eller ett påstående som 
jag måste svara ja på. Då måste jag ändra i storyn så att det nya infallet passar 
in.   

• Svara på frågorna om huvudpersonen, se bilaga 3. 
• Svara på textanalysens frågor, se bilaga 2.  

 



  Bilaga 4 (7:7) 

v. 46 Lektion 9: förberedelser (40 min) halvklass 
 
Fantisera 
Syfte: Förberedelser inför skrivandet av berättelse 2. Repetition av tidigare lektioner.  

• Välj ut en bild och fantisera genom att svara på frågorna om huvudpersonen, 
se bilaga 3.   

• Fyll i textanalysen, se bilaga 2.  
 
v. 46 Lektion 10: förberedelser (40 min) halvklass 
 
Fantisera 
Syfte: Förberedelser inför skrivandet av berättelse 2. Repetition av tidigare lektioner.  

• Välj ut en bild och fantisera genom att svara på frågorna om huvudpersonen, 
se bilaga 3. 

• Fyll i textanalysen, se bilaga 2.  
 
 
v. 47 Lektion 11: budskap (80 min)  

 
Kortfilmen ÖDEhuset 
• Jag berättar om huvudpersonen genom att svara på frågorna om huvudpersonen, se 

bilaga 3. 
• Se den filmade teatern  
• Svara på textanalysens frågor, se bilaga 2.  
  

 
v. 47 Lektion 12: skriv (40 min) 
 
Berättelse 2: Skriv en berättelse. Utgå från bilden du valde förra veckan och analysen du 
gjorde.  
Syfte: När eleverna har fått ta del av dramametoderna får de skriva en berättelse. Att skapa tar 
tid, och därför får den som inte hunnit färdigt skriva klart under nästa lektion.  
 

• Skriv 
• Om du inte vet vad du ska skriva kan du avbryta dig själv med ett påstående som du 

måste svara ja på. Lägg till det i din berättelse, precis om vi har gjort när vi har suttit 
i ring, jag har berättat och ni har avbrutit mig med påståenden.   

• Läs din berättelse tyst för dig själv 
• Skriv lite mer 
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flicka 1, berättelse 1 (207 ord) (40 min) 
Det var när Jag fick spela med Umeås damlag med Hanna Ljungberg o dem. Då öppnades 
framtiden som fotbollsproffs. Då jag fick spela med Sveriges damlag. Jag var back och jätte 
bra det blev aldrig mål för jag täckte. Jag hade hela backlinjen. Alla andra fick spela på 
mittfältet och forwards. Jag var stenhård och skade mig aldrig. Dem fick aldrig straff eller 
frisparkar på våran planhalva. Jag fick ta alla straffar o frisparkar. Min första match spelade vi 
mot USA. Jag sprang å sprang å sköt å sköt. Och sen gjorde jag mål. Alla jublade! Jag blev så 
glad att jag gjorde alla målen mot USA Vi vann med 30-0. Min andra match var mot 
Ryssland. Jag gjorde ett mål. Sen gjorde Svensson 4 nickmål o Hanna 5 skjutmål. VI VANN! 
Med 10-0. Min tredje match var mot Brasilien. Där jag gjorde 2 nickmål. Svensson 1 nickmål 
o Andersson ett skottmål o Moström ett nickmål. Vi vann med 5-0. Min fjärde match vart min 
första förlust. Det var mot Lettland. Dem vann med 1-0. Nu var det vara en match kvar den 
var mot Tyskland. Den skulle avgöra om vi kom till vm-final. Vi vann med 3-0!!! Vm-finalen 
var mot England vi vann med 2-0!!! SLUT 
 
flicka 1, berättelse 2 (1178 ord) (120 min) 
Baletten Del 1 
Det är en liten tjej som heter Klara. Hon är 4 år. Hennes föräldrar är jätterika o hon får vad 
hon vill. Hon har massa kompisar. Och alla får vara med henne. Hon har ett stort lekrum o ett 
speciellt sovrum. Hon har mycket leksaker och väldigt fina kläder. På gympan har hon balett 
kläder för hon dansar balett. Hon är jätte duktig. Hon har varit med i mång danser. Hon har 
tävlat. Och vunnit jätte många priser. Men hon har också förlorat. Hon har fått silver o guld. 
Och nu Ska jag berätta om hennes liv. Det var måndag morgon och klocka var 6. Klara var 
vaken. För hon skulle på dagis kl 7. Hon var alltid på dagis då. För att hennes föräldrar 
började jobba kl 7. Och Slutade kl. 6. Så Klara var ofta på dagis. Idag var hon först. 
Personalen hade precis kommit. Och hon fick en puss o kram av hennes pappa sen gick han 
till jobbet. Sen kom Emma dit då blev Klara jätte glad för då hade hon mån att leka med. Hon 
och Emma lekte med dockor. Klara hade en docka som heter Elina. Och Emma hade en docka 
som heter Fia. Dom hade jätte kul. Sen kom Anna. Hon ville också vara med. Och det fick 
hon. Hon tog en docka som heter Laila. Dom hade jättekul. Och sen sa deras fröken Kajsa ”Ni 
blir bara tre idag alal andra är sjuka.” Sen lekte dom med tågbanan som fanns där. Sen var det 
dags att äta. Det var Kycklinggryta och ris. Det var jättegott. Sen pysslade dom. Klara fick 
hjälp med att lära sig sticka. Sen skulle dom baka. Dom bakade vaniljrutor. Det tog en timme. 
Och dom blev jättegoda. Sen var klockan 6. Och Klaras pappa kom och hämtade henne. Då 
frågade hennes pappa om hon ville göra något roligt. Det var då Klara kom på vad hon ville. 
Hon ville resa till Hawaii. Det sa hon till sin pappa. Och då sa hennes pappa så här. ”Jag o 
mamma har inte tid vi jobbar så mycket”. Då blev Klara ledsen fast hon vågade inte visa det 
för sin pappa. Hon var så ledsen att hon nästan grät men hon tänkte att jag får inte gråta förrän 
vi kommer hem så att jag kan gå in i mitt rum. Hennes mamma var i Stockholm för att gå på 
konferans. Klaras föräldrar jobbade alltid. Så hon fick nästan aldrig göra nånting. Men hon 
fick en massa saker. Hon fick alltid nya balettkläder. Klara var ju väldigt ledsen men hon var 
ändå glad för att hon hade balett träning. Så nu skulle hon äta. Det var hamburgare och 
pommes frites. Nu skulle hon bara byta om. Först tog hon av sig kläderna. Sen vek hon dom 
ordentligt. Sen tog hon fram balett kläderna från garderoben. Först tog hon på sig 
strumpbyxorna sen klänningen och sist tog hon på sig skorna. Det gick väldigt bra. Sen 
ropade hon ”Pappa jag är klar.” Då sa hennes pappa ”Vänta jag kommer.” ”Okej” säger Klara. 
Sen kommer hennes pappa. Nu åker vi. Och så åkte dom. ”Hej då” Säger dom i mun på 
varann och Skrattar. Klara går in hon är först som vanligt. Idag ska dom få veta vem som fick 
huvudrollen. Nu kommer alla andra. Dom går in i salen. Och sätter sig i en ring på golvet. Nu 
kommer fröken. Alla ropar ”God dag fröken”. ”God dag barn” svarar hon då. ”Idag ska vi öva 
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till huvudollen och sen ska vi se vem som får huvudrollen. Vi börjar med att värma upp. 
Hoppa upp och ner upp och ner upp och ner. Okej det var bra. Då tar vi programet. Alla kan 
det ävl utan till så behöver inte jag ropa. ”Är det någon som inte kan programet utantill”? 
frågade ballet fröken som heter Lisa. ”Ingen räkte upp handen Bra” berömdde Lisa. ”Då kör 
vi” sa Lisa. Och så satte hon på bandet. ”Okej då var det klart sätt er i ringen så ska jag berätta 
vem som fick huvudrollen… …Vinnare är… …Klara Grattis” sa Lisa. ”Tack, Lisa” sa Klara. 
Alla sa grattis till Lisa. Lisa var jätte glad. Hennes pappa stod utanför och väntade. ”Hur gick 
det?” undrade han. ”Jag fick huvudrollen” sa Klara. ”Grattis gumman!” sa hennes pappa. Nu 
åkte dom hem hon hade nästan glömt bort att hon ville till Hawaii. Men bara nästan. När dom 
kom hem gick Klara och duscha. Ååå vad skönt det var. Då ropade hennes pappa med gråt i 
rösten ”Klara är du klar snart jag har en sak att berätta” sa han.  
”vänta jag är snart klar” ropade Klara. Och så skynda hon sig ut. ”Vad är det? Har det hänt 
mamma nåt?” frågade Klara med gråt i rösten. ”Mamma har…. blivit………överkörd”sa han. 
Då börja Lisa gråta. Och hon grät och grät och grät och grät.  
”Hon ligger på sjukhus och kanske dör.” sa han när han samtidigt grät. Dom var jätte ledsna. 
Dem grät jätte mycket. Och var jätte ledsna. Hon gick fortfarande i sin morgonrock kl 9. Hon 
brukade gå och lägga sig klockan halv 8. Men hon var så rädd att hennes mamam skulle dö. 
Klockan 10 skulle dom får reda på om hon dog eller inte. För hon opererades jusnu. Klockan 
10 ringde telefonen. Det var sjukhuset. Dom sa att hennes mamma skulle………….överlvea 
men hon skulle sitta i rullstol. För hon var förlamad. Åå vad Klara blev jätteglad fast ändå 
väldigt ledsen. Eftersom att hon överlevde men hon blev förlamad. Klaras mamma Lovisa var 
jätte snäll och vacker. Hon hade blont hår och solbrun hud. Hon var perfekt. Hon kunde ha 
alla kläder. Hon var jätte smal. Hon var helt perfekt. Hon skulle följa med Klara när hon 
skulle fara till Danmark för att dansa balett. Det var Klara jätteglad för. Om en vecka skulle 
hennes mamma komma hem. Och om två veckor skulle dom åka tåg dit. Det skulle bli jätte 
kul. Hon älskar ju att dansa balett fast mest av allt i världen älskar hon sin familj. Hon skulle 
inte leva om de inte varit för dom. Nästa dag skulle Klara leka i kuddrummet. Med Anna och 
Emma. Dom byggden koja. Och hon berättade att hon fått huvudrollen. Dom blev jätte glada. 
För dom tyckte så mycket om Klara. Klara var vacker också hon hade sin mammas utseende. 
Hon längtade tills hennes mamma skulle komma och till hon skulle få vara med i dansen. Och 
om hon vann skulle hon få en önskan uppfylld av sin mamma. Hon visste precis vad hon 
skulle önska sig. Det var inte så svårt. Men hon visste inte om de skulle funka. Men hon 
hoppades att det skulle funka. Nu var det en dag kvar tills mamma skulle komma hem. Hon 
längtade jätte mycket.  
”Hej Mamma” sa Klara. ”Hej gumman gu vad jag har saknat dig” sa Lovisa. ”Har du packat 
klart?” frågade Lovisa. ”Ja det har jag” sa Klara ”Då åker vi sa Lovisa. Och så åkte dom till 
Danmark. Dom skulle bo på hotell.  
Slut!   
 
flicka 2, berättelse 1 (109 ord) (40 min) 
Det var en gång en kanin. Det var en flicka. Hon bodde i Luleå på en djur affär. Hon trivdes 
ganska bra där. En dag kom en flicka och flickan hette Ida. Hon köpte kaninen. Och kallade 
kaninen Smulan. Smulan och Ida åkte hem till Boden. Smulan hadde långa hängande öron. 
Smulan gjillade Ida och Ida gjillade Smulan. När Ida slutade skolan så åkte Ida och smulan 
och deras familj till deras sommarstuga. När dom kom till stugan så var det ganska sent. Fast 
Smulan tyckte att det var fint där. Efter några Dagar Så åkte dom hem till Boden. Och nu är 
Smulan ett och ett havt år  
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flicka 2, berättelse 2 (401 ord) (40 min) 
Maria är 10 år och bor i en indianby. Maria har en mamma och en pappa och en storebror och 
en storasyster. Marias bror var 15 år och heter Tobias och hennes syster heter Maja och hon är 
14 år. Maria och hennes syster brukar vara med varandra. Maria hadde en dröm och det vara 
att bli doktor. Fast hennes Mamma ville inte att hon skulle bli doktor hon ville att maria skulle 
bli lärare.  
Maria var ute och jick med hennes katt Putte Hon kom fram till ett hus som hon aldrig hadde 
sett. Ja Putte sprang åt ett annat håll. maria sprang efter.  
”Putte!!!” ropade maria. 
Maria kom fram till ett tält. Hon gjick in i tältet. Där satt en spågumma 
”Hej jag heter maria vem är du”? sa maria. 
”Jag är en spågumma” sa gumman. 
”Kan du spå mig”? undrade maria. 
”Okej” sa gumman. 
Maria sattesig på en stol. 
Ja stolen var trasig så hon ramlade ner på golvet hon fick ett blåmärke på knät. 
”Jick det bra?” undrade gumman. 
”Ja” sa maria 
Gumman hämtade en ny stol och den var hel. Maria satte sig på stolen.  
”Jag ser att du ska bli doktor en bra doktor. Du ska bo i stan och jobba i sverige.” sa gumman.  
”men jag får inte bli doktor för min mamma” sa Maria 
”Hon vill att jag ska bli lärare” sa maria. 
”Du kan bli vad du vill det är du som bestemmer vad du vill bli” sa gumman. 
”Hej då jag måste nog gå nu” sa maria 
Just det Putte det hadde jag glömt. När hon började gå så såg hon att putte låg på backen han 
hadde brutit benet. Maria lufte upp Putte och jick hem. Marias pappa var doktor så hon hadde 
lärt sig vad man skulle jöra. Hon tog en pinne och lite bandars. och lindade på tassen. Hon 
jick till sin mamma och sa ”Jag ska bli doktor i Sverige när jag blir stor” sa Maria. 
”Man kan bli smittad av de som är sjuka som din pappa blev” sa mamma 
”Nej för den sjukdommen finns inte nu” sa maria. 
”Finns den inte det trodde jag” sa mamma 
”Men den finns inte nu” sa maria. 
”Du kan inte bestemma vad jag vill bli” sa maria 
”Men jag ville inte att du skulle bli smittad” 
10 år senare blev maria doktor i Sverige. Hon blev världens bästa doktor. 
 
flicka 3, berättelse 1 (162 ord) (40 min) 
När allt förendrades!! 
Allt förnedrades när min farfar dog. Det var en fredag efter skolan Jag skulle sova hos min 
kompis Henrica. Men först skulle jag till min moster för mamma och mina systrar var där. Jag 
sat och drack saft I deras kök. Då ringde det på mammas mobil. hon svara och det var pappa. 
Jag hörde bara att det var något som hänt. Mamma berätta för moster på det sät som bara dom 
kan förstå. Det sat där och mumla jag blev räd Mamma sa sen att vi skulle åka hem jag var 
orolig när vi cyklade hem. När vi kom hem sat pappa i köket. Sen berätta mamma att farfar 
hade döt Jag vart så ledsen så jag nästan inte kunde gråta. Dem berätta att han hade blivit på 
körd på morgonen när han skulle gå och hämta tiningen som var på andra sidan vägen. 
Mariane hade dukat fram frukosten och sat och vänta på farfar. Begravningen var häms. 
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flicka 3, berättelse 2 (608 ord) (40 min) 
JOBBET 
Tove är 26 år. hon bor med sin man i en stor villa. I Grekland Hon jobbar som konsnär. En 
dag när Tove går till jobbet känner hon sig så glad, fast när hon kommer in möts hon av ett 
skrik, - DU ÄR FÖRSENAD! 
- för låt det var inte mening.  
- Låt det inte hända Igen 
Tove går in på sitt rum och börjar förbereda sig för att måla en tavla. Just när hon nudar 
penseln vid pappret kommer hennes chef in, han skriker till  
- NeJ! 
Tove hoppar till så att penseln dras mått pappret.  
- Vad är det? frågar tove surt 
- Näää inget specielt jag ville bara se om du vart räd 
- Gå ut här ifrån.  
- Ohh nu måste jag ju börja om.  
Hon ser på det svarta streket som drogs över tavlan när han skrämde henne.  
- Den där jäven. tänker tove.   
Hon drar bort pappret och börjar måla på ett nytt papper.  
När tove kommer hem käner hon att det luktar mat. Mickael har bakat bröd och lagat mat.  
- mmm vad gott det luktar.  
Han har dukat finnt, och tänt ljus. Dem sitter och pratar om hur dagen har varit Tove berättar 
om hur hennes chef hade varit. Sen ser dem på tv ett litet tag. Tove jäspar.  
- jag tror jag går och lägger mig.  
- Ockej.  
På natten vaknar tove hön hör ett pankande hon tar på sig sin morgonrock. Hon tår ut i köket. 
Hon tittar ut genom fönstret. Det är granarna som håller på att bygga något.  
- Mitt i natten? 
tove tittar på klockan den är 6 Det var inte mitt i natten. Klockan var ju redan 6. Efter det kan 
tove inte somna om. Så hon går upp och kokar kaffe och äter lite av brödet som mickael 
backat igår. tove läser tidningen, går och klär på sig, flätar ihop håret, och går ut i hallen då 
kommer Mickael  
- God morgon, vart ska du? 
- Jag ska till jobbet 
- Ockej. ha det så bra.  
- MMM du med.  
När Tove kommer till jobbet Ser hon inte sin chef någon Stans. Hon går bara in på sitt rum 
och börjar måla. Men just då hon ska läga penseln på pappret får hon en idé. Hon packar ihop 
stafliet tar med sig några färger, pänslar och packar in allt i sin bil. Hon åker till stranden. Hon 
tittade ut över havet hon ställer upp sit stafli, tar fram sina penslar och sina färger. Hon börjar 
att måla. Det går väldigt bra. När hon är klar tittar hon på tavlan hon är faktiskt nöjd. Sen tittar 
hon på klockan den är tre, hon har stot och målat I två och en halv timme. Hon packar ihop 
alla grejer och far iväg till sitt jobb igen, När hon kommer dit lämnar hon sakerna i bilen och 
går in när hon tänker gå in på sit rum hör hon hennes chef 
- Var har Du vari?! 
- Jag har varit och målat är det förbjudet? 
- Nää, får jag se på tavlan 
- Okej…. 
Hon ger han tavlan när han fick den kastade han. de i vägen  
- vad gör du! 
- Dän är inte tillräckligt bra 
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- Jaha men tror du jag tänker jobba här något mer? NEJ nu går jag.  
Hon går in på sit rum hon tar sina saker går ut till bilen och åker hem. När hon kommer hem 
gar mickael lagat mat. Dem säter sig och börjar äta. Hon berätar vad som hänt. Han säger du 
kan ju skafa ett eget före tag. Vi har ju tillräcklig stort hus.   
 
flicka 4, berättelse 1 (113 ord) (40 min) 
När jag började fotboll! 
Först tittade jag om jag värklidgen ville börja. Sen när vi hade trännat ett tag ville jag det. Sen 
började vi ute. Sen spelade vi match. Då vart det jätte roligt. Först tittade ju alla på mig. Men 
jag kännde ju nästan hela laget. H.J, PA, FB, och ES. Mm. TRÄNARNA heter Stefan och 
Thomas. Allting har förändrats sen dess. Nu har jag gått ett år. Och nu går jag i Handboll 
också. Så det har förändrars väldigt mycket sen däs. Jag börjd hanboll i går. Alla titta Fast jag 
kännde några i laget det är: Henrika, Petra, Wärja, Madelen, Elin, Lisi, Jenny, Lisa,  
OBS JAG SKA BLI UTESPELARE   
 
flicka 4, berättelse 2 (552 ord) (120 min) 
TVILLINGARNA DEL 1 
Det var en gång en flicka som heter Sofia. Hon är 23 år. Hon har en kille som heter Peter. 
Dom bor i en lägenhet. Dom vill ha barn tillsammans. Dom har varit med om allt möjligt. 
Dom är väldigt nöjda med sitt liv. Nu ska dom och shopa.  
”Är inte alla affärer stängda nu Sofia”? sa: Peter. 
”Ja. Det är dom ju.” sa: Sofia. 
”Ä vi går på en kiosk och köper nått gott till i kväll vet ja” sa: Peter. 
”Ja det är jätte gott” sa: Sofia 
”Ja för det är ju Fredag idag.” sa: Peter. ”Ja” sa: Sofia. 
Sen gick det hem.  
Peter fyller 23 år på tisdag. Nu är det måndag. Peter är på jobbet. Sofia är på stan. Hon 
handlar ingredienser till tårta och kakor och bullar. Hon handlar Presenter. Hon handlar Boxer 
kalsonger. Hon handlar porslins Hund. Han gillar porslins Hundar. Sen gick hon hem. Sen 
blev det tisdag.  
”Gratis på födelsedagen” sa: Sofia. 
”Fyller jag år idag”? Sa: Peter.  
”Ja. Det gör du”. 
”Det glömde jag helt bort.” sa: Peter. 
Och nästa dag sa: Peter: 
”Gud vad stor mage du har fått på sistone” 
”Vi far till doktorn och kollar” sa: Peter.  
”Okej” sa: Sofia.  
”Bara det inte är nå faligt”. Sa: Peter. 
Så dom for till sjukhuset.  
Och doktorn sa: ”Ni ska få”.. ”Ja fortsät” sa: Peter. 
Ja sa doktorn ”Ni ska ha tvillingar.” 
”Va…ja skrek Peter och Sofia”. 
”Det var inget faligt då” sa: Peter. 
”Nej” sa: Sofia. 
”Varför skulle det vara faligt”? Sa: doktorn. 
”Inte vet jag” sa: Peter och Sofia. 
”hur länge ska dom vara i magen”? Sa: Sofia. 
”I 5 månader till” sa: Doktorn.  
”Har har ni eran första baby bild”. Sa: Doktorn. 
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”Tack för Hjälpen ” sa: Sofia och Peter. 
Sen for dom hem. Dom var jätte glada.  
Sen var det bara 2 månader kvar. Dom var jätte glada.  
”Ska vi köpa lite saker”? Sa: Fofia ”Ja Det gör vi” sa: Peter.  
”Vi far och köper kläder” sa: Sofia.  
Nu var det bara 1 månad kvar.  
”Det kommer vara jätte spännande” sa: Sofia. 
”Ja” sa: Peter.  
”Jag ringer till mamma. En snabbis” sa: Sofia.  
Sen var det bara en halv månad kvar. 
”Hej mamma” sa: Sofia.  
”Hej gumman”sa: Eva.  
”Mamma jag ska få tvillingar.” sa: Sofia.  
”Va när då”? sa: Eva. 
”Om en halv månad.” sa: Sofia. 
Nu är dom på sjukhuset. Nu kommer dom. Dom ska heta Wilma och Wiliam.  
”Vad söta dom är”. Sa: Peter. 
Wilma vägde 4562 kg  och var 55 cm lång. Wiliam vägde 4652 kg och var 56 cm lång. Wilma 
var en minut äldre. Sen for dom hem.  
”gud vad vi tycker om er”. sa: Sofia och Peter.  
Sen for dom till stan. Och sen for dom till Sofias Mamma och pappa. Sen for dom till Peters 
Mamma och pappa. Sen till deras kompisar.  
”Gud vad söt dom är” sa: Anna.  
Anna är deras kompis. Peter for hem. Först handlade han en påse kläder. Sen for han hem.  
”Gud vad mycker kläder du köpt.” sa: Sofia. Och skrattade.     
 
flicka 5, berättelse 1 (90 ord) (40 min) 
När jag börja handboll! 
Först titta alla på mig man kände sej dum på nåt sätt. Men när vi börjat träna var det jätte kul. 
alla berömde mig. dom kämta. Så nu är det jätte kul. En tjej som heter Elin. hon var jätte 
snäll. också har hon roliga skämt. nu vill jag bli handbolls profs. det är så kul. nu längtar jag 
till nästa träning. allting har förendras. men för det tänker jag inte sluta fotboll! jag står i mål 
både handboll och fotboll. Obs! jag ska bli handbollsprofs!  
 
flicka 5, berättelse 2 (534 ord) (120 min) 
ITALIEN DEL 1 
Veckarklockan ringer jezicca går upp ur sängen. hon sträker på sig säter på sig kläderna. 
jeziccas syster fyler 13 år idag. skelv är hon 22 år. hon tar fram presenterna. stopar dom i en 
påse.  
- NEJ! 
jezicca tapar ett packet hon är tvungen att öppna packetet och kola om det gick sönder. som 
tur gorde det inte det. henes syster heter jenny. Sen har hon en syster till som heter julia. hon 
är 25 år. jeziccas kille heter Wilhelm. jezicca är med barn. hon ska bereta det till Wilhelm 
idag. det plingar på dören. Wilhelm kliver in från dören. han ropar  
”hallo!” 
jezicca går fram till han. det fursta hon sejer är  
”jag…..jag är med barn” 
Wilhelm skakar på huvet. och sejer 
”Nej du skojar” 
jezicca skakar. 
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Wilhelm går fram och kramar henne. dom ska fara till Jenny nu.  
”ska vi seja det på en gång?” fråga jezicca.  
”ja” sa Wilhelm. 
”det är inte länge kvar nu” sa jezicca. 
”Nej no vet jag var dom bor” 
”jag menar barnet pucko” sa jezicca högt och tydligt. 
”Huggo” sa Wilhelm 
”Huggo ska han heta” sa han igen.  
”Nej” sa jezicca. ”hur vet du att det blir en pojke?” 
- sont vet man sa Wilhelm. 
då sa jezicca.  
om… om det blir en tjej ska hon heta Linné 
”det spelar ingen roll vad det blir det blir ändå en Huggo.” 
jezicca bara skrata nu var dom frame. när dom kom in var det jätte mycke folk. dom bereta på 
en gång. hon är jätte stor om magen nu. henes mamma blir jätte glad hon har inte träfat sin 
mamma på 5 månader. det blir fursta barnbarnet. Jezicca får ont i magen hon går och villar 
också somnar hon. när hon vaknar mår hon Jätte dåligt. hon känner att hon får ont. hon går ut 
ur sov rummet och sejer  
”barnet kommer” 
Wilhelm lyfter in henne i bilen. dom far snabt till Sjukhuset. Wilhelm väntar där utaför. 
doktorn kom ut och sa. 
”en flicka” 
”hon är väldigt tidig, så hon får stana här ett tag.” 
”får jag se henne?” Fråga Wilhelm.  
”Nej jezicca sover än du får vänta.” sa doktorn. 
När wilhelm gick in har Jezicca vaknat. Jezicca sa  
”det blev en linné.”   
”ja tydligen.” sa Wilhelm tyst. 
Linné vägde bara 2359 gr och var 45 cm lång.  
”hon kan dö” sa jezicca. 
fast inge stor chans.  
”hon komer inte dö” sa doktorn. 
”vi har precis kollat. och hon klarar sig.”  
ni får fara imorgon. sa doktorn glatt.  
när dom far hem sejer wilhelm.  
”Jag älskar dig” hon har fått jätte mycke kläder.  
”imorgon ska vi ut på stan.” sa Jezicca.  
mmm! Sa Wilhelm obrud.  
Jezicca åker till sin syster julia. julia blir tokig 
”Va hur ska du klara sköta henne.” sa julia. 
julia kan inte få barn.  
Jezicca blev så sur att hon åkte på stan. där hittade hon en söt manchester byxa som var rosa 
med blommor åt Linné. hon köpte jätte mycke kläder. när dom kom hem hade Wilhelm gort 
orning i henes rum ”det är jätte fint.” sa Jezicca.  
Linné buga gråta.  
”hon är hungrig” sa Wilhelm.  
i köket sejer jezicca 
”ööö……vill du ha fler barn?” fråga Wilhelm.  
mm…jaja. 
SLUT  
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flicka 6, berättelse 1 (82 ord) (40 min) 
Det var när jag blev världens bästa hoppryttarinna. Min häst hette Skugg Faxe och är en 
Nordsvensk. Våran tid på banan var 10 sek. Dom övriga fick ca 11-12 sek. Hela Globen 
jublade och skrek och klappade när vi gick i mål. Jag fick en guldig pokal. När jag sedan 
pysslade och borstade Skugg Faxe hela kvällen. Han fick en massa godis och morötter! Nästa 
dag red jag honom bara en kort stund. Så var det när jag blev världens bästa hoppryttarinna!  
 
flicka 6, berättelse 2 (385 ord) (80 min) 
JAG VANN 
Det var en gång en tjej som heter Anna. Hon var 17 år. Nu ska hon åka till stallet. För hon har 
en häst. När hon var framme så gick hon till sin häst. Hon började med borsta. Sedan 
mockade Anna hela boxen. När hon hade mockat klart hämtade Anna sadel och träns. Anna 
sadlade och tränsade. Annas häst heter Ice cristall. Hon ledde ut Ice cristall till ridhuset. Hon 
satt upp. När hon ridit en timme satt hon av. tog av sadeln och tränset. I stallet fanns en 
anslagstavla. Anna tittade på den. Där Stog det att det skulle vara en hopptävling. Tävlingen 
är om två dagar. Anna bestämde att hon skulle vara med. Hon anmälde sig på blanketten 
bredvid. Anna gick till Ice cristall. När hon står och myser med sin häst knackar nån på 
boxdörren. Det var hennes värsta stallkompis. Hon heter Elin. Elin var inte snäll mot mig. 
Hon retade mig alltid.  
-”Jaha här står knäppisen”, sa Elin.  
-”Nej jag är minsann ingen knäppis”, sa jag. Hon fnös åt mig och gick. Nu hade det gått två 
dagar. Tävlings dags, tänkte jag!!! Jag började borsta min häst så noga jag kunde. Manen satte 
jag pälsglans i. När jag var färdig så ledde jag in i Ice cristall i hästransporten.  
Sedan åkte vi iväg. När vi kommit fram till tävlingen så lånade vi en box i gäststallet. Ice 
cristall var inte så bra på att hoppa men som tur var det små hinder. Vi var först ut att tävla. Vi 
klarade hela banan!!!! När alla hade hoppat så gick vi till resultatlistan och kollade. Vi kom 
etta!!!! Vi fick en bokal. Också fick vi 1000 kr. Min ridlärare hade hjälpt mig att träna Ice 
cristall. Det här var min dröm! Och den har blivit uppfylld! När vi var hemma från tävlingen 
berömde jag min häst. Som ännu lite extra beröm så fick hon två äpplen och tre morötter. Det 
här var den bästa dagen i mitt liv! När jag Gav min häst mat för kvällen så kom Elin in i 
boxen.  
-”förlåt för att jag har retat dig”, sa Elin.  
-”Ja, jag vet att vi borde förlåta varandra”, sa jag.  
-”Visst förlåter vi varandra?”, sa jag.  
-”ja det gör vi”, sa Elin.  
Vi hade jättekul tillsammans efter den dagen.  
Slut 
 
flicka 7, berättelse 1 (90 ord) (40 min) 
När vi flytades tillsammans min PaPPa o MAMMA Det var skönt att ligga med Två i sängen 
när jag vaknar får fika direkt jag vaknar Sen letar PaPPa sockar det är tur att PaPPa är hema 
Sen lämnar jag DAViD På 6-års Sen far Jag till skolan o Jobbar nonting  
till ett hus på målarvägen 18 Sen pakade vi uPP grejer i Lådan Sen fick vi se våran säng den 
var skön sen fick vi se köket det var ett fint kök Sen sa mamma vi ska äta mat Slut 
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flicka 7, berättelse 2 (276 ord) (40 min) 
Det var en gång en flicka som hette Sara hon är 7 år hon är På skolan nu Hon Jobbar nu på 
skolan nu ska Sara ut på rast o leka med sina kompisar Sen ringde in Sra gick in o Jobbade 
med engelska då var engelska boken borta nu är Sara På teatern det är pirit hon möter Joel hej 
sa Joel vars ska du På tealten va kul sen kom fröken vad gör du Joel retar hon varför det sa 
fröken jag ville sa Joel sej fölot nu nej sa Jel varför inte hon börja jorde du det nej jo sa sara 
dom Börja bråka sen sa sra fölot Joel va bra gort sa fröken Jag fick ont men Joel sej fölot nu 
Joel glöm det hej då sa Joel Sara gick in i teatrumet Hon var bäst i teatern va duktig du va sa 
vännerna tack sa Sra Sen läste Sra up det hon skule Sen var det slut Sara gick Hem med 
fröken Hej då fröken Sara vick Besök det var Joel Hej Jag ville seja fölot ska vi leka något vi 
kan gå till fröken Hej fröken Hej har ni blivit vänner Joel kom till mig o sa fölot va bra sa 
fröken kom in vill ni ha saft o bulla ja det kan vi vad goa bullar du är snäll fröken vill du har 
mer sa fröken till Sara o Joel nej det är bra sa Joel o Sara Vi måste gå Hem till mig nu men 
tack för ficka varså god Hej då sa Joel o Sara vi syns På skolan nej det gör vi inte det är helj  
 
pojke 1, berättelse 1 (94 ord) (40 min) 
Dinosaurierna levde under det tiden fanns inte människor. Dinosaurierna var mycke stora och 
en del är växtätare och en del är allätare en del kan flyga och en del kan bara gå och springa. 
En del kan springa fort och en del inte lika fort. 
För itiden fanns det Dinosarurier Men dem dog vid ett vulkan utbråt kom det var bra för då 
om dom hade kommit hit i nutiden kunde dem äta upp mig. Dinosarurerna tyckte det var kull 
att leva. Det är turatt dem inte lever idag för dem är så stora.  
 
pojke 1, berättelse 2 (253 ord) (80 min) 
Det var en gång en Pojke som hete patrik. Han var 6 år gammal. Patrik tycker om att leka med 
sina kompisar. Ibland brukar de gå till en lekpar som är bredvid Patriks lägenhet. Patriks 
pappa har flyttat från Patriks mamma och Patrik. Han bor i Stockholm. I barkaby. Patriks 
högsta dröm är att fara till Patriks PaPPa i stockholm i barkaby. Patrik har inte träfat sin pappa 
på 4 år. Han var 2 år när patriks pappa flytade från patrik och hans mamma. Patrik tänkte fara 
till sin Pappa men Patriks mamma vill inte fara. för när han flytade blev dem oväner. Men 
Patriks farbror brukar fara till Stockholm ibland. Fast han har aldrig frågat om Patrik ville 
följa. Men Patrik tänkte fråga om han fick följa med till sin pappa. Patriks farbror ska och 
hälsa på honom om en väka. Så nu ska Patrik ringa till Patriks far bror. Patrik fick följa nu var 
det bara mamma kvar. Patriks mamma sa jaja du får väl följa med då. Då for Patrik och hans 
farbror och hälsa på. Dem var där i 2 vackor. De gick Till gröna lund och äkte karusel. Patriks 
PaPPa heter Jon. Patrik tyckte det var kul hos sin Pappa. Han ville följa och hälsa på Patrik 
och Katarina. Patriks mamma heter så. Så Jon ringde till Katarina och fråga om det gick bra 
fast det var je en vacka kvar. Sen for dem hem till Katarina. och flytade in i samma lägenhet 
och sålde den i Stockholm. 
 
pojke 2, berättelse 1 (30 ord) (40 min) 
Det var en gång en snorkuse. Han bodde i en näsa. Han var gul och hårig. Han brukar fara och 
köPa mjölk På ICAKvantum för då blir han mer hårig. 
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pojke 2, berättelse 2 (152 ord) (40 min) 
Det var en gång en kille Som heter bert. Han önskan är att få en surfingbräda. Han brukar 
bada På dagarna. Men den dag när han bada så kom det en våg över han. Men då kom hans 
PaPPa och rädda han. Sen bygger han ett sandslott men då förstör hans mamma det. nu ska 
han gå och sova. Nästa dag så fyller bert 6 år. Han fick en surfingbräda då blev han glad. Idag 
ska han ut och surfa med sin PaPPa. Dom åker fort. Så bert flyger av. då kommer det en haj. 
Så hans PaPPa dyker i å hämtar han. Dom simmar uPP På surfingbrädan. SnapPt och Sen 
simmar dom med Surfingbrädan in mot land. Då Sa bert till Sin mamma Varför förstörde du 
mitt SandSlott då sa hon det var fult. hon sa så för hon kan bygga bättre SandSlott. Så hon 
lärde bert att bygga bättre SandSlott  
 
pojke 3, berättelse 1 (53 ord) (40 min) 
En apmann vart en människa. Sen vart han en grottmänniska. Och dom bor i grottor. han sitter 
och tittar på TV just nu. Nu ska han gå ut och hugga ved för han ska laga mat. Han ska laga 
köttbullar och makaroner. nu har han ätit klart nu ska han gå och sova.  
  
pojke 3, berättelse 2 (53 ord) (40 min) 
Hej jag heter BePul och är 31 år och jag gillar att åka skidor.  
Han brukar åka skidor vid en lavin.  
En gång höll han På dö vid en lavin men som tur var Kom en helikopter och räddade han 
innan han dog.  
Sen åkte han tillbaka och vart Jätte bra på åka.   
 
pojke 4, berättelse 1 (47 ord) (40 min) 
EN helt vanlig dag 
Det var en helt vanlig dag Jag och Mamma var inne. efter en stund började Fia skälla. 
Mamma sprang till Dörren. Fia Hade blivigt på Körd av en Tant. FiA hade set en hund och 
sPrungigt uti gatan. 
Senare……… 
Nu mår fia Bra.  
 
pojke 4, berättelse 2 (215 ord) (40 min) 
Det var en gång ett Data virus som heter mr. game and Watch. En gång gick mr. game and 
Watch på internet. Han gick på www.super_Hem_sidan.se. Då råkade han fara in i datorn till 
www.super_hem_sidan.se. Då kommer Dr. Mario och kastar medicin på han. Då kommer mr. 
game and Watch På en sak han kan ta fram yxer om han vill det. Och det vill han. Han kastar 
yxer på Dr Mario och han flyr iväg. mr game and Watch Tar sig ut och Tar fram Jet pack och 
flyger till öken för att köPa kameler. Alla kameler var slut så han flög till Afrikas högsta berg 
Dt är KlimanJaro som är 5895▲m Då möte han sin bror Hans värsta fiende Det blir fight. 
Men mr. game and Watch ramlar ner 5000 m ner.  
Yes yes yes yes yes Game 
Mr Game and Watchs Bror ramlar ner för 5895▲meter och dör. mr. Game and WAtch löste 
ett mysterium PLötsligt kamelerna betalades aldrig hans Bror var tjuven. Och sen blev han 
tomten. I Sverige.  
Hej God Jul 
Han har inga skater inga räkningar Han är berömd. Han kan allt. Han vet allt. Han är bäst. Då 
kommer datorn och säger Datorn säger – Du måste sova 
mr. Game and Watch svarar – Ok 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZDÖDaZZZZZminZZZBrorZZZZZZZZ 
Slut!!!!!!!!!   
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pojke 5, berättelse 1 (43 ord) (40 min) 
En apman vart en gråtman. Sen vart det en människa. Det bode i en gråta. De åt bark och drak 
blod. NU har det gåt 2000 år. NU är han 2030 år gammal. Han spelar dator. Han sPelar CS. 
NU är sagan slut.  
 
pojke 5, berättelse 2 (65 ord) (40 min) 
HeJ 
Jag heter Nills-ove och är 6 år och bor i en lägenhet. Med sin mamma och Pappa. Nills-ove är 
Perat. nu är han på havet. De är krig de håller På att sjunka. nu är de På boten. Det kommer en 
libåt och Nills-ove är räddad. Han kom hem han fick en data. för Dom är så glada. NU Spelar 
han kont På datorn  
 
pojke 6, berättelse 1 (53 ord) (40 min) 
NÄR DINOSARIERNA KNARKADE. 
FÖRST HITTA EN DINOSARIE KNARK VID EN VULKAN. NÄR HAN VAR DÄR SÅG 
HAN EN GROTTA. HAN GICK IN I DEN HITTADE HAN MERA KNARK. HAN GICK 
TILL SINA VÄNNER GAV HAN DOM LITE KNARK VAR. SEN GAV HAN MERA 
KNARK TILL ALLA DINOSARIER DET VAR SÅ ALLA DINOSARIER DOG. 
 
pojke 6, berättelse 2 (49 ord) (40 min) 
DET HÄR ÄR KARL ADOLF VODKA. HANS DRÖM ÄR ATT ÅKA BUSS FÖR 
50000.000 KR. MEN EN DAG KÖPTE HAN ETT PAR AK4 OCH AK5OR SÅ KÖPTE 
HAN MAGASIN. Så hotade han chavfförn så fick han åka buss till Boden. Så sköt en Polis 
honom så dog han. SLUT. 
 
pojke 7, berättelse 1 (36 ord) (80 min) 
De fanns Dinnosaurier. Sen vart det vulkanutbrott. Och sen dog av en tiss. Och Då komm 
mäniskor. Sträsade vart dåm då. Fast dåm han inte så långt så dog dåm. Dåm hade slott. Han 
har stövlar. 
 
pojke 7, berättelse 2 (77 ord) (40 min) 
SKROTNisse och DE 3 VÄNERNA. 
Det var en gubbe som Hade 3 väner Det Heter Leif, kent, Tård. Dem brukar gå på stan och 
drika sprit. Men den dag ville dåm inte drika sprit. Dåm slutade helt och hollet. Då sparade 
dåm pengar och sen kunde dåm fara till Stockholm och se Sverige mot finland. Sverige van 
med 6-0 mot finland. Då vart dåm glad och bodde där i 2 år. Dåm gick på fler hockey matcer.  
 
 
 
 
 
 
 
 




