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Abstract 

Jacquet Ewa 2011. Att ta avstamp i gestaltande. Pedagogiskt drama 
som resurs för skrivande. (Using drama as a starting point. Educational 
drama as a resource for writing.) 125 pp. 

The aim of this investigation was to describe how educational drama can 
function as a meaning making resource for writing texts in schools. To 
investigate and describe this, qualitative analyses were made of texts and 
data from classroom observations. Two projects in a fourth grade class were 
studied regarding learning sequences around text, focusing the aim of the 
study from both a didactic and a semiotic perspective. The multimodal mea-
ning making resources for communication used in drama and in writing were 
mapped, in order to find out if the drama work left any traces in the students’ 
written texts.  

The study was undertaken within a design-oriented framework, and a 
multimodal socio-semiotic perspective was also applied to the analyses. Data 
collection involved classroom observations and texts (both acted and writ-
ten) produced in the classrooms, and the data consists of video and sound re-
cordings, field notes, teachers’ notes, students’ texts, as well as video/sound 
recordings of interviews with teachers and students. The analyses revealed 
that the students’ meaning making was fore grounded in the learning pro-
cess, and that a range of semiotic resources were available for and used by 
the students in their acted texts. Traces from the drama work were found in 
the written texts the students produced, both in narratives and in argument-
tative texts. The written narratives had a prototypical text structure, and also 
a problem-reaction pattern to build tension, typically used in the acted texts. 
The views and arguments expressed in the argumentative written texts could 
also be traced to the drama interpretations. The fact that the drama work in 
itself is a collective process where students in that process can use semiotic 
resources already appropriated seemed to contribute to an inclusion of all 
students in text work, since all students were involved in the collective work 
around acted texts before they produced written texts individually. The 
overall results confirm previous studies that educational drama can function 
as a supportive meaning making resource for writing both narratives and ar-
gumentative texts in a school context. 

Key words: educational drama, interaction, transformation, multimodality, 
semiotic resources, writing, narrative, argumentative text. 

 



 



 

Förord 

Stunden är kommen för förordet, en stund av både sorg och glädje, då de här 2,5 
åren har varit några av de mest spännande och lärorika i mitt liv. Men 
tillsammans med insikter följer också grubbel och tvivel. Under resans lopp har 
jag tänjt på mina gränser och utsatt min familj att göra detsamma. Samuel har 
jag bestulit på ungdomsliv genom att ständigt be honom stänga av musiken. Min 
man har i stort skött all markservice och dessutom alldeles för ofta fått höra 
repliken: ”Jag ska bara…” Tack allra käraste för att ni stöttat, bistått och stått ut 
med mig! 

Att tänka sig ett bättre sammanhang att skolas in i forskarvärlden än forskar-
skolan för läs- och skrivutveckling på nordiska språk är omöjligt. Ett stort tack 
till forskarskolans koordinatorer, Ulla Ekvall, Olle Josephson, Anna Vogel och 
Karolina Wirdenäs och förstås ett jättetack till alla kamrater och kollegor som 
jag gått forskarskolan tillsammans med. Ni har bidragit till en forskarskola med 
guldkant.  

Det är också på sin plats att nämna regeringen som tog initiativ till dessa 
nationella forskarskolor inom Lärarlyftet. Botkyrka kommun har också bidragit, 
och i sammanhanget vill jag rikta ett särskilt tack till Gunilla Larsson.  

Så kommer jag då till dem som varit ett konkret stöd i arbetet med studien, 
mina handledare som ”röjt terrängen” och hjälp mig att få tankesikt i arbetet, 
Anders Björkvall på Institutionen för nordiska språk och Staffan Selander på 
Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. Kristina Danielsson klev in 
som handledare när Anders Björkvall gick på pappaledighet och har varit ett 
ovärderligt stöd under textens framväxt. Tack också Andreas Nord och Eva 
Svärdemo-Åberg för kloka synpunkter under slutseminariet. Kloka synpunkter 
har också läsare i seminariegrupperna på DOPA, UTEP och på nordiska språk 
bidragit med. Tack också Per Holmdén för datorstöd. 

Jag vill naturligtvis alldeles särskilt tacka de elever och pedagoger som jag 
fick tillbringa tid tillsammans med i det projekt som jag följt i studien. Ett tack 
vill jag också rikta till alla kollegor som jag arbetat och lärt tillsammans med 
och av och ett särskilt tack till Maria Fitger för alla år av givande samarbete. 

Slutligen vill jag lyfta fram dem som satte mig på spåret på den här långa 
kunskapsresan. Det är ni elever som visat vägen. Maskoten Snobben med texten 
”for all those magic moments” som jag fick av en av mina allra första klasser 
glömmer jag aldrig. Texten på haklappen anspelar på skapandets och närvarons 
kraft i lärsammanhang. Ni hjälpte mig upptäcka detta och på den vägen är det…    

Tullinge, januari 2011 
Ewa Jacquet                 
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1 Inledning 

Redan under den första längre praktikperioden i min lärarutbildning, för 
närmare tre decennier sedan, insåg jag att jag inte trivdes särskilt bra med 
mitt eget sätt att undervisa. Den vitalitet och lust som levde i barnen tycktes 
de ta av sig med ytterkläderna på väg in i klassrummet. För att i någon mån 
ta tillvara den potential som jag insåg fanns hos barnen och konstruera un-
dervisningsförlopp ”för att åstadkomma ett möte mellan dem som ska lära 
sig, eleverna och det innehåll som ska läras” (Liberg 2009:11) har jag sökt 
pedagogiska metoder som på olika sätt är besläktade med leken. Det verktyg 
jag använt och försökt utveckla är pedagogiskt drama.  

Studier visar att lärande sker i socialt och kommunikativt samspel och 
också i vardagliga situationer (Säljö & Wyndham 1990, Säljö 2000). I lär-
situationer med pedagogiskt drama använder eleverna resurser som de an-
vänder i vardagliga sammanhang: tal, blickar, gester och rörelser etc. Under 
senare decennier har man diskuterat kulturens och kunskapens kroppsliga fö-
rankring, som en motvikt till att se sådana företeelser som mentala. Kulturen 
ses som ”embodied” (Säljö 2000:149). ”Behärskning av sociala praktiker 
/…/ kommer ofta ’nerifrån’ och via närmast kroppsligt förankrade upp-
levelser av hur man ska agera i en situation”, skriver Säljö (2000:148). En 
naturlig fråga utifrån denna utgångspunkt är om pedagogiskt drama, där både 
kropp och medvetande bjuds in i lärprocessen kan engagera fler elever och 
eventuellt också aktivera s.k. vardagskunskap.  

Csikszentmihalyis (2007) har genom sina forskningsstudier myntat be-
greppet flow. Det gemensamma för flowupplevelser är en känsla av upp-
täckt, av att försätta upplevaren i en ny verklighet som innebär förhöjd pres-
tationsförmåga. Den förhöjda prestationsförmågan skapas av en särskild och 
optimal balans mellan utmaning och den egna förmågan. Barn kan, i lek med 
sina dockor eller i rollek som någon person eller figur de låtsas vara, utvidga 
gränserna för den vanliga upplevelsen och medvetandet, och då uppleva flow 
(a.a.:96 ff.). Jag har ofta kunnat konstatera att flowliknande tillstånd uppstått 
och blivit en drivkraft i lärsituationer med utgångspunkt i pedagogiskt dra-
ma. Fast (2007) iakttar att flow uppstår i samband med barns lärande i lek-
situationer. Hon menar att flow tycks innebära att barnet kan arbeta både 
uthålligt och koncentrerat med samma aktivitet. Att motivation är viktigt för 
läs- och skrivprocesser understryks av många forskare och forskningsrap-
porter (Freedman 1993, Fast 2007, Skolverket 2007). Det är därför angeläget 
att beforska metoder som tycks innebära sådana möjligheter.    

Kress (2003:141) påpekar att samhällets textlandskap har förändrats från 
berättande till gestaltande: ”the move from telling the world to showing the 
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world”, och att alla texter är multimodala. För reception och produktion av 
multimodala texter – där olika teckensystem kombineras – ställs exempelvis 
krav på förmåga att använda, tolka och kombinera visuella och verbala 
teckensystem (Jewitt 2006). Att arbeta med pedagogiskt drama innebär att 
kombinera verbala och visuella resurser. I förslaget till ny kursplan Lgr 11 
(Skolverket 2010) lyfts det multimodala textbegreppet fram tydligare, vilket 
är ytterligare ett skäl att undersöka den potential för lärande som pedagogiskt 
drama kan innebära.  

Bergh-Nestlog (2009) finner i sin undersökning att det brister i både 
elevers och lärares uthållighet under gemensamma genomgångar och text-
samtal i helklass.1 Både lärare och elever tycks mer bekväma med en mindre 
förmedlande undervisningsform med tyngdpunkt på eget arbete och på en 
”göra-diskurs”. I pedagogiskt drama kombineras meningsskapande samtal 
med att eleverna får röra sig och agera. Gestaltande strategier kan användas i 
textarbete, exempelvis för att tolka och resonera kring text, för att utveckla 
textrörlighet, dvs. ”bygga broar” mellan textvärlden och elevens egen 
livsvärld (Franks 1995,Yandell 2008). Den pilotstudie som jag genomförde 
under höstterminen 2008 indikerar att pedagogiskt drama kan vara en resurs 
för eleverna när de talar om och bearbetar sina egna texter. Utvärderingar 
(NU 03) och forskningsrapporter (Ekvall & Chrystal 1998, af Geijerstam 
2006) pekar på att såväl lärare som elever saknar verktyg för att tala om, 
bearbeta och utveckla text. Samtidigt understryker läroplanen att det är 
”skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språk-
utveckling” (Skolverket 2000:96). Ur flera aspekter tycks således skolans 
språkutvecklande verktyg otillräckliga. En metastudie (Podlozny 2000) visar 
att arbete med pedagogiskt drama är framgångsrikt då det gäller läs-
förståelse, muntlig framställning och skrivande och därför kan vara ett verk-
tyg för undervisning med sådana syften. Man har alltså konstaterat att peda-
gogiskt drama kan vara en resurs för exempelvis skrivande, men däremot 
finns få kvalitativa studier som beskriver och analyserar hur och varför 
metoden kan vara en resurs i skrivsammanhang. Endast en svensk studie, 
Holmgren-Linds (2007) fokuserar pedagogiskt drama och språkutveckling 
mer precist, berättande i förskolan. Alltså finns ingen svensk forskning om 
pedagogiskt drama och skrivande i skolan. Mot denna fond är det angeläget 
att undersöka om och i så fall hur, pedagogiskt drama kan vara en menings-
skapande resurs för skrivande. Detta är vad jag utifrån ett designteoretiskt 
ramverk och ett semiotiskt perspektiv undersöker. Gestaltande texter har inte 
tidigare i någon svensk studie analyserats med sociosemiotiska begrepp. I 
den bemärkelsen är den här studien banbrytande.  

                          
1 Bergh-Nestlog följer tre klassers arbete med att skriva argumenterande texter. I dessa klasser 
används en explicit skrivpedagogik. Eleverna är mellan 10 och 12 år gamla. 
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1.1 Syfte 
Studiens övergripande syfte är att beskriva hur pedagogiskt drama kan fun-
gera som en meningsskapande resurs i lärprocesser för skrivande. I fokus 
står det multimodala textbegreppet och jag använder i likhet med Kress 
(2003:48) begreppet text för varje avgränsat yttrande oavsett kommuni-
kationssätt. 

Studien är främst deskriptiv där meningsskapande ställs i förgrunden och 
fokuseras såväl i lärprocessen med pedagogiskt drama inför skrivande, som 
genom meningsskapandet i de gestaltande och skrivna texter eleverna pro-
ducerar. Syftet fokuseras både genom ett didaktiskt – designteoretiskt – och 
ett semiotiskt perspektiv. Eftersom studien har ett övergripande didaktiskt 
perspektiv är de didaktiska frågorna centrala. De blir ett kitt som länkar 
samman teoretiska begrepp med undervisningens praktik och lärprocessen 
med textanalyserna. Genom de didaktiska frågorna vad, hur, vem och varför 
synliggörs meningsskapandet i lärprocessen. Genom de semiotiska ana-
lyserna av de gestaltande och skrivna texterna kartläggs hur olika semiotiska 
resurser används. Därmed belyses vinster och förluster med olika kommuni-
kationssätt. Mina forskningsfrågor är: 

− Vilka resurser för meningsskapande används av eleverna i pedagogiskt 
drama respektive i skrivande? 

− Synliggörs det gestaltande arbetet i de texter eleverna skriver i anslut-
ning till dramaarbetet och i så fall, på vilket sätt? 

Den didaktiska och de semiotiska analyserna ger underlag för att beskriva 
meningsskapandet och att spåra eventuella avtryck från det gestaltande arbe-
tet i de skrivna texterna. Genom analyserna belyses aspekter av lärande som 
pedagogiskt drama erbjuder för skrivande och en didaktisk diskussion kan 
föras, om vad som kan uttryckas, vem som tilltalas och hur det sker genom 
de kommunikationssätt som används.  

1.2 Uppsatsens disposition 
Texten omfattar sex kapitel. Kapitel 1 presenterade en fond till studiens in-
riktning. Kapitel 2 redogör för det perspektiv på pedagogiskt drama som an-
tas i studien och belyser olika didaktiska förhållningssätt inom skrivpedago-
giken samt forskning med relevans för området. Centrala begrepp och teo-
retiska utgångspunkter beskrivs i kapitel 3. I kapitel 4 redogörs för studiens 
empiriska del, samt för analysverktygen. Resultaten redovisas i kapitel 5. 
Avslutningsvis, i kapitel 6, diskuteras resultat och metod. 
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2 Bakgrund 

Läroplan och kursplan är de styrdokument som läraren har att förhålla sig till 
i sin undervisning och är en viktig faktor för undervisningens utformning. 
Därför redovisar jag viktiga delar ur kursplanen för svenskämnet. Därefter 
beskriver jag centrala begrepp inom den lärteori för det perspektiv på peda-
gogiskt drama som studien vilar på. Jag tar också upp internationell forsk-
ning kring språk- och skrivutveckling genom pedagogiskt drama, samt 
skrivforskning mer allmänt. 

2.1 Svenskämnet i kursplanen 
I kursplanen för ämnet svenska i grundskolan fastslås att ”språket har en 
nyckelställning i skolarbetet” (Skolverket 2000:96). Många dimensioner och 
olika aspekter av språkets betydelse lyfts fram. Språket ses som en förut-
sättning såväl för kunskapsbildningen i skolan, som för ett aktivt deltagande 
i samhällslivet framöver. Vidare påtalas både språkets, litteraturens, filmens 
och teaterns betydelse för elevernas identitets- och personlighetsutveckling, 
för hennes möjligheter att förstå sig själv och andra, för tänkandet och för 
delaktigheten i kulturarvet. ”Skönlitteraturen, film och teater hjälper män-
niskan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten” 
(a.a.:99). Ämnets roll och syfte är därför också att ”stärka elevens identitet 
och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund” (a.a.:96). I strä-
vansmålen och i uppnåendemålen betonas reflektion, fantasi, kommuni-
kation och interaktion och här formuleras innehållsliga, såväl som mer for-
mella mål för svenskundervisningen. Ett exempel på det sistnämnda är ”att 
eleven genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster 
och grammatiska strukturer och utvecklar sin förmåga att tillämpa skrift-
språkets normer i olika sammanhang” (a.a:97). Svenskundervisning syftar 
således mot såväl formella färdigheter i svenska språket, som mot indivi-
duella och personlighetsutvecklande aspekter, samt omfattar och fokuserar 
också det demokratiska perspektivet. Svenskämnet har en stor och över-
gripande uppgift i lärandet och kunskapsbildningen. Drama ges inte status 
som eget ämne i kursplanen, men skrivningar finns inom svenskämnet om 
att det ”skall ge läs- film- och teaterupplevelser” (a.a.: 96, se också citat om 
teaterns roll ovan). Vidare betonas att tillägna sig och bearbeta texter inte 
behöver betyda läsning utan att detta kan ske genom exempelvis drama och 
rollspel. Där påtalas också att det vidgade textbegreppet även omfattar talade 
texter och bild (a.a.: 98). 
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2.2  Lärande och pedagogiskt drama 
2.2.1 Pedagogiskt drama en definition 
Pedagogiskt drama är ett relativt vitt begrepp som inrymmer flera olika pers-
pektiv. Oavsett perspektiv är kärnan i pedagogiskt drama agerande, som sker 
i fiktiva situationer där deltagarna intar en annan roll än i verkligheten. Den 
fiktiva situationen skapas både inom människan med hjälp av fantasin och 
får näring av den yttre verkligheten, av att flera människor arbetar, kom-
municerar och skapar tillsammans (Sternudd-Groth 2000:34). De som agerar 
använder både verbala och icke verbala uttrycksformer. Sternudd-Groth be-
skriver fyra grundläggande perspektiv inom pedagogiskt drama: konstpeda-
gogiskt, personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande och holistiskt lärande. 
I den här studien begränsar jag mig till ett perspektiv som motsvarar det 
Sternudd-Groth kallar holistiskt lärande, nämligen drama för förståelse. 
Begreppet är en översättning av drama for understanding, ett perspektiv som 
utarbetats inom den s.k. Newcastleskolan av bland andra Dorothy Heathcote 
och Gavin Bolton (Grünbaum 2009:77 ff.). I Sverige används också be-
greppet processdrama. Jag föredrar en rak översättning av det engelska 
begreppet – drama for understanding – nämligen drama för förståelse i fort-
sättningen, DFF.  

2.2.2 Kroppen som medium 
Erfarenhet och färdighetskunskap, moment som utförts tidigare, finns lag-
rade i kroppen och i medvetandet. De utgör en del av en specifik livsvärlds 
organisation (Marner 2005:39 ff.). Uppfattningen om kroppen som ett grund-
läggande medium för kunskap kan tyckas självklar. Men Heikkiläs (2006) 
studie av kommunikativa resurser, gester, blickar och tal för lärande i tre 
skolverksamheter (förskola, förskoleklass och skolan) påvisar att lärar-
initierade aktiviteter ger upphov till vissa kommunikationsformer, ofta orien-
terade mot individuellt deltagande i skolverksamhet. I lärarinitierade aktivi-
teter inkluderas vanligen inte kroppsrörelser. Studien visar också att barnens 
gester och kroppsrörelser tycks vara de semiotiska resurser2 som tydligast 
lämnas utanför klassrummet. Att gesten och kroppen ofta lämnas därhän i 
lärprocessen i många s.k. teoretiska ämnen vilar på en lång tradition, och på 
dikotomin mellan teori och praktik, mellan kropp och tanke (Thavenius m.fl. 
2004, Marner 2005). Kroppen och de kroppsliga uttrycken tycks om inte 
avvisade, så åtminstone hänvisade till vissa ämnen i skolsammanhang. I 
pedagogiskt drama är däremot kroppen ett centralt medium. Genom kroppen 

                          
2 Heikkilä använder begreppet kommunikationsform. Jag använder hellre begreppet semiotisk 
resurs som är en resurs för att skapa betydelser. Begreppen kommer tydligare att förklaras 
under 3.1. 
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uttrycker, formar och använder vi semiotiska resurser för att skapa mening, 
exempelvis: gester, blickar, rörelser och kroppspositioner. 

2.2.3 Ett pedagogiskt perspektiv: lek, handling, kreativitet 
och samspel 
I den här studien antas som nämnts perspektivet drama för förståelse, DFF. I 
DFF arbetar man med tydliga kunskapsmål som kan omfatta läroplanens alla 
spektra: att förstå reformationen, varför och hur man skriver ett meddelande 
etc. Ett mål med DFF är enligt Wagner:  

to create an experience through which students may come to understand 
human interactions, empathize with other people, and internalize alternative 
points of view./…/ the participants encounter a situation or a problem, but the 
dialogue and gestures they produce are a response to the circumstances the 
group is imagining and improvising. This kind of drama is something all 
children can do and benefit from /…/. (1998:5–6)  

Detta perspektiv tar avstamp i den sociokulturella teorin3, och fäster särskilt 
stor vikt vid Vygotskijs syn på lek, skapande och kreativitet. Leken ses som 
en länk mot det abstrakta tänkandet. Den universella förmåga till lek som 
barn bär med sig in i klassrummet används som en resurs.  

Både Mead och Vygotskij poängterar tre grundelement hos leken. Den 
frigör situationsbunden handling, den ger träning i regelstyrd social samvaro 
och utvecklar självreglering och kreativitet. Undervisning är en vidare-
utveckling av leken på dessa tre områden och skriftspråket representerar en 
förlängning av lekens funktion (Dysthe & Igland 2003:87). Låtsaslekens 
främsta funktion är enligt Vygotskij (1995) att framhäva mening. Dramatisk 
aktivitet (och lek) kan tyckas vara att göra, men innebär snarare tanke-i-
handling med syftet att skapa mening i interaktion mellan två kontexter, den 
faktiska och den externaliserade (Bolton 1979, 2008:34 ff.). En grundläg-
gande egenskap för det dramatiska mediet är närvaron som skapas i det här 
och nu som gestaltas och som håller ihop det verkliga och det fiktiva. 

The essential nature of the dramatic medium is a liberating act of 
imagination… a dual consciousness in which the real and the fictional worlds 
are held together in the mind. (O’Neill 1995:159) 

I pedagogiskt drama engageras deltagare och mottagare i ett förlopp genom 
att hålla två världar i huvudet samtidigt, ett samspel mellan det fiktiva och 
det verkliga, något som kallas metaxis4 eller estetisk fördubbling. Vi reagerar 

                          
3 Se vidare 3.1. 
4 Uttrycket kommer ursprungligen från Augusto Boal 1981 och refereras av Bolton (2008: 
122) från en artikel i Théatre de l’ opprime. Ett begrepp som ofta används i Norden för detta 
är estetiskt fördubbling (Grünbaum 2009:32). 
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på rollspelaren som om hon vore verklig. Den estetiska fördubblingen i ”som 
om” innebär en sorts mental frigörelse där vi kan frigöra våra begränsade 
uppfattningar om världen (Bolton, 2008:122 ff.). Vi kan ställa oss i någon 
annans skor och tillgängliggöra ett annat perspektiv än det egna. I de dubbla 
ageringsnivåerna finns en specifik pedagogisk potential. Den möjliggör att 
individen upplever, tänker, känner och agerar i två tids- och rumsdimen-
sioner samtidigt. I den fiktiva situationen händer det något både på en sub-
jektiv nivå i människans fantasi, och på en objektiv nivå i den yttre verklig-
heten när deltagarna agerar ”som om”. Det som sker i den fiktiva situationen 
skapas här och nu, i mötet mellan rollpersonerna. I mötet agerar individen 
som den rollperson hon valt att gestalta, samtidigt som hon behåller det egna 
jagets upplevelser av situationen. Estetisk fördubbling kan användas till att 
reflektera över skeenden, processer och olika speglingar av verkligheten. Det 
är bl. a genom detta utvidgade medvetande som ett s.k. flow (se kap.1) kan 
uppstå.  

Det är lärarens uppgift är att organisera lärandet så att en förståelse upp-
står både kognitivt och emotionellt. Det måste finnas en relation mellan en 
handling och barnet som ska utföra den, annars kan ingen subjektiv mening 
skapas. I leken bär barnet med sig sina egna upplevelser och erfarenheter 
som blir en utgångspunkt till temat. I pedagogiskt drama kan upplevelser och 
erfarenheten ges och aktiveras av sammanhanget – eller skapas i ett tema där 
man hittar en gemensam utgångspunkt och agerar i en ”som-om-situation”. 
En ”tom” handling blir inte trovärdig, vare sig för aktören eller åskådaren. 
När handlingen är kopplad till en upplevelse, känsla eller erfarenhet kan 
aktören använda sig av en aspekt av livet som han redan förstår på känslo-
mässig nivå och det gör att handlingen representerar ett mer universellt 
begrepp (Bolton 2008). Vygotskij (1934/1978) fann att barn tenderar att först 
vilja utföra en uppgift och sedan försöka förstå den, hellre än att förstå en 
uppgift och sedan utföra den. Dewey poängterar att vetande i egentlig och 
bokstavlig mening handlar om vad vi gör, eftersom vi bara kan erfara något 
när vi handlat och reflekterat över handlingen (Selander 2008:31). Dramati-
sering står barnet nära, därför att den grundar sig på en handling som barnet 
själv utför, och den binder högst påtagligt samman det konstnärliga skap-
andet med den personliga upplevelsen. (Vygotskij1930/1995:81 ff.). DFF 
liknar således barnets naturliga sätt att (genom lek) undersöka och pröva 
både värden och världen. 

Fantasin är viktig eftersom den skapande aktiviteten vilar på rikedomen 
och mångfalden i människans tidigare erfarenheter. De bildar grunden till 
kommande skapande. Kreativitet ses som en kombinationsförmåga (se 3.1) 
där individen skapar nytt genom att kombinera tidigare givet på nya och 
olika sätt (Vygotskij 1995, Manovich 2002). ”Just denna förmåga att sätta 
samman det gamla till nya kombinationer är grunden för allt skapande” 
(Vygotskij 1995:16). Fantasin är också ett medel att vidga människans 
erfarenheter. Exempelvis kan hon tillägna sig andra historiska och sociala 
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verkligheter genom berättelser. På detta sätt är i princip fantasi ett villkor för 
all intellektuell verksamhet (Vygotskij 1995:22).  

I pedagogiskt drama möts olika röster, (yttranden) både i reflekterande 
samtal kring det som dramat behandlat och i själva fiktionen, i dramat. I den 
bemärkelsen kan det liknas vid en sam- och motspelsplats i Bakhtinsk5 
mening för både möten och konfrontation mellan olika personligheter och 
värderingar. Att vi lär i samspel med varandra – det sociala lärandet (se 3.1) 
får med andra ord ett tydligt uttryck. Lärprocessen utifrån DFF inbegriper 
ibland ett annorlunda lärarskap där läraren själv deltar i agering som roll-
person och kan styra och inspirera processen genom att själv gå i och ur roll 
(Sternudd-Groth, 2000:103–105).  

2.3 Skrivpedagogik 
En viktig fråga för skrivpedagogiken är om man kan och bör utveckla skri-
vande genom explicita instruktioner eller genom implicit socialisering. Det 
finns forskare som argumenterar både för en mer implicit, (Freedman 1993, 
Elbow 1998) respektive en mer explicit (Berge 2005, Evensen m.fl. 2005, af 
Geijerstam 2006) skrivpedagogik.  

Ivanic (2004:225) ger i sin studie en överblick över de diskurser som 
finns inom skrivpedagogiken. Utifrån en syn på språket som bestående av de 
fyra lagren, texten, deltagarnas kognitiva processer, språkhändelsen, samt 
den sociokulturella och politiska kontexten, identifierar hon fyra diskurser 
nämligen de som fokuserar färdighet, kreativitet, genre eller sociala prak-
tiker. Både inom diskursen sociala praktiker med undervisningsperspektivet 
meningsfull kommunikation och inom kreativitetsdiskursen är den pedago-
giska uppfattningen att skribenten bör utveckla sitt skrivande genom implicit 
socialisering. Inom diskursen sociala praktiker ses text och skrivprocess som 
oupplösliga från hela den sociala interaktionen som bygger upp den kom-
munikativa händelse inom vilka de är situerade, vilket kan beskrivas så här: 

Writing is conceptualized as a part of ’literacy’ more broadly conceived as a 
set of social practices: patterns of participation, gender preferences, networks 
of support and patterns of collaboration, patterns of use of time, space, tools 
technology and resources, the interaction of writing with other semiotic 
modes the symbolic means of literacy, and the broader social goals of which 
literacy serves in the lives of people and institutions. (Ivanic 2004:234) 

                          
5 Bakhtin beskriver tänkandet som en inre dialog, som utvecklas och formas i interaktion med 
andra. Enligt Bakhtin uttrycker vi oss i utsagor eller texter och våra yttranden skapas och 
återskapas i dialog med tidigare yttranden. Vygotskij och Bakhtin delar uppfattningen att 
individen växer in i kulturen och kulturen växer in i individen. (Dysthe & Igland 2003:85–
87). För Bakhtin är dialog något eftersträvansvärt såväl i undervisning som i andra samman-
hang.  
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Synsättet innebär att elever så långt det är möjligt ska involveras i menings-
fulla aktiviteter som genererar skrivuppgifter med verkligt kommunikativa 
syften. Detta är, skriver Ivanic (2004:236), utmanande för läraren eftersom 
lärandet oftast är bundet till klassrumssituationen. Men samtidigt påpekar 
hon att klassrummet liksom utbildningsinstitutioner i sig själva är sociala 
miljöer som erbjuder möjligheter till meningsfull kommunikation. Det är 
alltså lärarens uppgift att bygga upp en sådan kommunikativ miljö i klass-
rummet (jfr Dysthes begrepp ”det flerstämmiga klassrummet”). 

Inom den kreativa diskursen förordas ofta ett expressivt skrivande och in-
dividens egen skaparkraft, röst och kreativitet poängteras. Litterära texter ses 
som en modell för skribenten. Att skriva lär man genom att skriva och ge-
nom att skriva så mycket som möjligt (Ivanic 2004:229 ff.).  

Det expressiva skrivande har också fått kritik, bl.a. annat menar många 
forskare (Evensen 2005, Berge 2005, Blåsjö 2004) att litterära texter domi-
nerar skolskrivandet och får företräde framför sakprosa. Det är också vad 
olika forskningsrapporter visar, exempelvis Berge (2005), samt NU 2003 
(Skolverket 2003). Med utgångspunkt i dessa och liknande forskningsresul-
tat, har den explicita pedagogiken formats. Den explicita skrivpedagogiken 
är både process- och produktinriktad, både sammanhanget, den sociala kon-
texten och syftet med texten poängteras (Hyland 2002:30–48). Det finns 
självklart många olika inriktningar med ett explicit undervisningsfokus, men 
jag lyfter här fram SFL-pedagogiken (ibland genrepedagogiken eller Syd-
neyskolan) vilken utgår från Hallidays (2004) systemisk-funktionella gram-
matik. En utgångspunkt för SFL-pedagogiken är att man lär sig skriva olika 
genrer (argumenterande, narrativa, etc.) genom att förstå och analysera hur 
specifika genrer är uppbyggda. Enligt SFL-pedagogiken är den funktionellt 
motiverade makrostrukturen det textdrag som tydligast skiljer den ena gen-
ren från den andra (Holmberg 2010:124). Tillsammans med läraren identi-
fierar man huvuddragen för det specifika i exempelvis narrativens uppbygg-
nad: orientering, komplikation, evaluering, resolution och coda. Textstruk-
turen blir sedan en modell för det egna skrivandet. Även lingvistiska drag 
och särdrag identifieras i arbetet. Modellen fungerar stöttande och textarbetet 
sker normalt först i grupp innan eleven förväntas skriva en text på egen hand 
(se t.ex. Rose 2005).  

 Även om forskare inom nyretoriken (exempelvis Freedman 1993) också 
är kritiska mot den ensidiga värderingen av det kreativa och personliga skri-
vandet inom skrivpedagogiken (Holmberg 2010:123) pekar Freedman 
(1993) samtidigt på flera faror med den explicita genrepedagogiken. Hon 
menar att det bör undersökas vilka språkliga och kognitiva mognadsnivåer 
som eleverna eventuellt måste ha passerat för att dra nytta av en explicit 
språkpedagogik. Vidare menar hon att genrer knappast låter sig ”fångas” i 
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pedagogiska sammanhang utanför den egentliga kontexten6. Freedman 
betonar alltså så starkt situationens betydelse att hon ifrågasätter värdet av en 
explicit genreundervisning (Holmberg 2010:123). Dessutom påpekar hon att 
forskning visar att en explicit språkpedagogik knappast är tillräcklig för att 
utveckla kunskap om nya genrer. Det krävs också att elever försätts i adek-
vata sammanhang, och får ”riktiga” och meningsfulla uppgifter samt en 
adekvat feedback. Vidare är emotionella faktorer som motivation och olika 
lärstilar centrala i skrivprocessen.  

Olika definitioner och synsätt på genrer får alltså didaktiska konsekven-
ser. Nyretorikens respektive SFL-pedagogikens genredefinition används för 
att avgränsa helt olika gränssnitt mellan social kontext och text. Inom ny-
retoriken förstås genre som en social handling i återkommande retoriska 
situationer exempelvis: recept, kåseri, insändare m.fl. Medan SFL-pedago-
gikens genredefinition snarare tillämpas för att definiera ett antal grundlägg-
ande framställningsformer: beskrivning, berättelse, återberättelse, förklaring, 
ställningstagande och instruktion (Holmberg 2010:124). Inom TOKIS-
projektet7 kallar man dessa framställningsformer för textaktiviteter (TA). 
Holmberg menar att både begreppen genre (i nyretorisk mening) och TA är 
nödvändiga och komplementära begrepp, som kan användas var för sig eller 
kombineras i skrivundervisningen. På så sätt blir det enligt Holmberg 
möjligt, att hålla balansen mellan stabilitet (TA) och dynamik (genre) och 
mellan textens struktur (TA) och funktion i en viss situationstyp (genre). 
Även Liberg (2009) menar att en läs- och skrivundervisning som vilar på ett 
brett perspektiv och inte ställer funktionalisering mot formalisering lyckas 
bäst. Undervisningsmetoden ska kopplas till syftet med undervisningen för 
att åstadkomma ett möte med dem som ska undervisas (2009:11 ff.). Detta 
överensstämmer i stort med Skolverkets undersökning (2007) där den s.k. A-
miljön beskrivs som den skolmiljö där man lyckas bäst. Undervisningen i 
denna miljö präglas av kommunikation, flerstämmighet, en mångfald av 
uttrycksformer, ämnesintegrerat och tematisk arbete med fokus på egen 
språkproduktion av olika texter. Genom egen produktion av olika texter kan 
vi producera nytt tänkande. Det är den strategi som utvecklar språket och 
meningsskapandet mest. Reproduktion ger visst utrymme för omformulering 
och tolkning, men är ett relativt starkt styrt meningsskapande. Imitation är 
däremot ett mycket starkt styrt meningsskapande, men kan om det sker med 
reflektion och förståelse vare ett sätt att utveckla sitt språk (Liberg 2007:12). 
Ivanic (2004:241) pläderar likaså för en bred och inkluderande syn på olika 
undervisningsmetoder och menar att även om det finns motsättningar mellan 

                          
6 Här kan man säga att Freedman får stöd av forskning som genomförts på olika arbetsplatser där man 
konstaterat att utvecklingen av skrivande är kontextberoende och också att det utvecklas över tid i sitt 
speciella sammanhang, se MacKinnons (1993) undersökning på bank of Canada och Paradis & Millers 
(1985) undersökning på Exxon ITD. 
7 TOKIS-projektet (Ledin m fl. 2006) fokuserar skolans skrivundervisning och syftar mot att 
utveckla en skrivpedagogik i både teori och praktik.  
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olika perspektiv, betyder det inte att någon metod ska uteslutas, snarare att 
olika metoder kan komplettera varandra. Detta pragmatiska perspektiv anser 
jag väl förhåller sig till ämnessyn och målskrivningar i styrdokumenten, till 
de didaktiska frågorna, samt till det faktum att eleverna är olika. 

2.4. Forskningsbakgrund 
2.2.4 Pedagogiskt drama, språkutveckling och skrivförmåga 
Även om sambandet mellan muntlig språkförmåga och skrivförmåga är 
komplext så ses vanligen det muntliga språket som en jordmån för läs- och 
skrivförmåga (Wagner 1998, Whitehurst & Lonegan 1998, Lonegan 2000). 
Därför är det intressant att också belysa hur olika studier påvisat att muntlig 
språkförmåga kan stimuleras genom drama. Wagner (1998) har sammanställt 
en forskningsöversikt av drama som en strategi för språkutvecklande arbete i 
förskolan och skolan, som kommer till användning här. Det urval hon gjorde 
fokuserade dramaaktiviteter där deltagare möttes i fiktiva improviserade, 
men lärarstyrda möten med undervisningsmål kopplade till läroplanen.  

I en studie av förskolebarns rollspel/rollek konstaterades att rolltagandet, 
innebar en möjlighet att använda ett språk som språkbrukaren annars inte 
använde. I roll som exempelvis läkare prövade och utvecklade barnen en 
vokabulär som föll utanför deras gängse språkbruk (Lee & Pellegrini 1990, i 
Wagner 2002). Även Byron (1996, i Wagner 1998) påvisade i en observa-
tionsstudie att barn bearbetade och omarbetade språket för att det skulle pas-
sa sammanhanget, lyssnaren och den rollperson de antog.  

Holmgren-Lind (2007) följde i sin fältstudie ett arbete med en barngrupp i 
förskolan där uppdraget var att stimulera barns språk. En dramapedagog och 
förskollärare arbetade tillsammans för att stimulera barns berättande genom 
agering. Holmgren-Lind kom fram till att målsättningen, att stimulera barns 
språk, lyckades. Hennes studie visade att barnen gavs utrymme i interaktion-
en, att de stimulerades att berätta och att det var deras berättelser som kom 
till uttryck. Hon menade att barnens delaktighet och kreativitet stimulerades 
och när så skedde sammanföll koordinaterna intresse och svårighetsgrad, 
med följden att flow kunde uppstå och ett dramatisk berättande lättare kunde 
äga rum. 

I en kvasiexperimentell studie med 65 förskolebarn påvisade Pellegrini 
(1984, i Wagner 1998) att det fanns ett samband mellan rollek och skrivflyt8. 
Han klassificerade barns lek i tre kategorier: a) funktionell lek, b) konstruk-
tionslekar, c) rollek9, inkluderande imitation av språk och handlingar. Alla 

                          
8 Robinson’s text användes; det ger poäng med avseende på att barnet skriver sitt eget och 
andras namn, namn på färger och en kategori med en blandning av ord. 
9  Enligt Wagner utgick Pellegrini från Smilanskys (1968) kategorisering av lek i kognitiva 
nivåer, och använde de tre första kategorierna för att klassificera episoder av fri lek. De eng-
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tre lekkategorierna var högt relaterade till förmåga att skriva ett högt antal 
ord. Korrelationen för rollek och skrivflyt visade dock ett mycket högre sig-
nifikant samband än de övriga två lekkategorierna.  

Jasinski (1996, i Wagner 1998) fann i sin observationsstudie av ett tema-
arbete med en fiktiv äventyrsutflykt i årskurs två och tre att skribenterna 
uppvisade ett mer moget, uttrycksfullt och autentiskt skrivande i en kontext 
av dramaaktiviteter.10 Även Dunnigans kvasiexperimentella studie (1991, i 
Wagner 1998) av elever i årskurs sju, visade ett samband mellan deltagande i 
drama och en ökad medvetenhet om mottagaren. Vid intervjuer med del-
tagarna påtalade de att deras medvetande om mottagaren ökade genom roll-
tagandet. De ansåg sig stimulerade av att ta en annan persons perspektiv, och 
att de då kunde visa empati. Vidare pekade de på att de blev hjälpta av att få 
visualisera och menade att själva visualiserandet var orsaken till att det var 
lättare att använda sig av uttryck för sinnesintryck i texterna. 

Flera studier (Moore & Caldwell 1990, 1993 i Wagner 1998, Mc 
Naughton 1997) visade att drama var ett mer effektivt sätt att förbereda 
skrivande än användande av mer traditionella undervisningsmetoder. I 
Moores and Caldwells (1990, 1993 i Wagner 1998) undersökning med en 
kontrollgrupp och en experimentgrupp med elever i andra och tredje klass 
fokuserade man på att utveckla olika aspekter hos narrativer. I både grupp-
erna användes gruppdiskussion, som kompletterades med exempel ur barn-
litteraturen. Dramagruppen engagerades dessutom i olika gestaltande öv-
ningar. Kontrollgruppen fick istället en utökad traditionell undervisning (läs- 
och skrivövningar) som motsvarade dramagruppens i tid mätt. Eleverna i 
de båda grupperna skrev sedan utkast till narrativer som bedömdes blint.11 
Varje text bedömdes utifrån innehåll, disposition, sammanhang och bak-
grund, uppslag och stil. Både grupperna höjde sina resultat, men drama-
gruppens resultat förbättrades avsevärt mer. Dramagruppen var också mer 
entusiastisk och hade fler idéer för skrivande. Likaså ökade dramagruppens 
självförtroende och de började också skriva berättelser på egen hand under 
fritiden. 

Mc Naughton (1997) undersökte i sin studie hur arbete med pedagogiskt 
drama påverkade yngre barns kreativa skrivande. Undersökningen visade att 
den grupp där skrivandet föregåtts av arbete med pedagogiskt drama i 17 fall 
av 20 lyckades bättre än en kontrollgrupp som fått traditionell undervisning 
med textdiskussioner. Dramagruppen var mer framgångsrik då det gällde 
variationen av lexikala uttryck, författarröst, samt att uttrycka idéer och kän-
slor i texterna. De skrev också längre texter än kontrollgruppen. Mc 
                                                                                                                             
elska begrepp som används är functional, constructive och dramatic play. Funktionell lek 
definieras som lek där muskulära rörelser upprepas. 
10 I dramaaktiviteten var eleverna med om ett fiktivt äventyr i grupp, som styrdes av en lärare 
i roll; i anslutning till det fiktiva äventyret skrev eleverna olika texter.  
11 Bedömaren visste inte om utkastet var skrivet av någon i kontroll – eller undersöknings-
grupp. 
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Naughton (1997:55) menade att orsakerna till dramagruppens bättre resultat 
kunde ligga i ”the nature of drama work – here and now involvement, the 
role of the teacher and the reflection after working in role” . 

En jämförande studie av Wagner (1986, i Wagner 1998) visade hur skrib-
enter i årskurs fyra och åtta förbättrade förmågan att skriva argumenterande 
brev efter rollspel. I studien fick 84 elever i årskurs fyra, respektive 70 elever 
i årskurs åtta, med jämförbar skrivförmåga inom respektive åldersgrupp, 
skriva tre argumenterande brev till sina skolrektorer inom tre olika ämnen 
och därefter jämfördes breven de olika grupperna skrivit. Improvisations-
gruppen skrev sina brev efter en övning där deltagarna parvis spelat rektor 
respektive elev och där eleven haft i uppgift att få rektorn att ändra upp-
fattning i en sakfråga. Gruppen som fått skrivinstruktioner fick en modell för 
god argumentation (explicit undervisning) och den tredje gruppen fick inga 
instruktioner alls. Resultaten visade att den rollspelande gruppens brev var 
påtagligt mer läsarorienterade.  

Podlozny (2000) och hennes forskargrupp genomförde en studie av en 
mängd doktorsavhandlingar, masteruppsatser och vetenskapliga artiklar 
kring drama och språkutveckling där nio olika hypoteser testades statistiskt 
mot materialet. Denna studie visade bl.a. att drama ökade läsförståelse, 
skrivförmåga, muntlig framställning och språklig medvetenhet. Av under-
sökningen framgick inte hur drama var designat i de material som ingick, 
alltså saknades kvalitativa aspekter.  

One of the most interesting result of these analyses is that drama not only 
helps children to master the text they enacted, but also often helps them to 
master new material not enacted. The transfer skills from one domain to 
another are not automatic; it needs to be taught. Perhaps if teachers do more 
to teach explicitly for transfer; even stronger transfer effects will be demon-
strated (Podlozny 2000: 268). 

Även om forskningsfältet om drama och skrivande är relativt litet, finns det 
ändå ett antal studier som undersökt sambandet mellan skrivande och drama. 
Dessa studier indikerar att pedagogiskt drama kan vara ett sätt att förbereda 
skrivande, för de texttyper som fokuseras i min undersökning (narrativ och 
argumenterande text) och att det kan ge positiva effekter på texterna. 

2.4.2 Skrivforskning 
Som nämnts inledningsvis påvisar forskning, (Chrystal & Ekvall 1998, NU 
2003, af Geijerstam 2006) att lärare och elever saknar redskap för att tala om 
text. Dessa och liknande forskningsresultat har medfört att den s.k. SFL-
pedagogiken fått ett ökat genomslag i den svenska skolan. Bergh-Nestlogs 
(2009) studie fokuserade hur man med en pedagogik inspirerad av SFL-
pedagogiken lyckades med att undervisa elever i mellanåren i att skriva 
argumenterande texter. Hon undersökte detta främst genom textanalyser av 
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elevtexterna med utgångspunkt i SFG-verktygen (t.ex. Halliday 2004). 
Bergh-Nestlog fastslog att undervisningen inneburit att eleverna utvecklat ett 
metaspråk för att tala om texter. Vidare visade hon att perspektiv i barns 
argumenterande texter byggdes upp av tes och huvudargument i förgrunder. 
Antalet röster i elevernas texter varierade, främst förekom skribentens egen 
och en kamrats röst, men klassens röster och röster ”utifrån” förekom också. 
Den dominerande språkhandlingen var påståenden. Flera texter innehöll 
också uppmaningar. Frågor förekom endast i tre av texterna, vilket hon 
förklarade med att frågor är mer avancerade utspelsdrag, eftersom skribenten 
då så tydligt måste skriva in läsaren i texten.12 Den i särklass vanligaste vär-
deringen i form av attityd som skribenterna uttryckte var uppskattning. 
Attityd realiserades främst genom adjektiv. Utifrån studiens resultat drog 
Bergh-Nestlog slutsatsen att en medveten och strukturerad undervisning 
kring diskursivt skrivande hjälpte barnen att utveckla sin förmåga att skriva 
argumenterande texter.  

 Även Folkeryds (2006) undersökning av förekomst av värdering i form 
av attityd i berättande genrer i skolår 5, 8 och 11 visade att attityd mest frek-
vent realiserades genom adjektiv. I studien påvisades också en tendens att 
eleverna med stigande ålder i ökad utsträckning realiserade attityd genom 
processer (verb). Den vanligaste formen av värdering var affekt. Vidare 
konstaterades att de lågpresterande elevernas texter innehöll relativt få 
värderande resurser, medan de högpresterande i större utsträckning och med 
varierade resurser gav uttryck för engagemang som kunde delas med läsaren. 

Anna Malin Karlsson (1997) undersökte i en studie hur barn i skolan 
skrev insändare med läraren, respektive tidningen Kamratposten som mot-
tagare. De insändare som skrivits i skolan med läraren som mottagare sak-
nade global koherens till skillnad från de avsändare som skrivits till Kamrat-
posten. Studien påvvisade att en viktig parameter för hur eleverna lyckades 
med sitt skrivande var om skrivuppgifterna hade ett autentiskt kommu-
nikativt syfte.  

I Dysthes studie (1996:209) i tre olika klasser som fokuserade skrivande 
och lärande var en slutsats att det måste finnas en balans mellan stödstruktur 
och kontroll. Om kontrollen blev för stark kunde det medföra att skrivandet 
blev ointressant och instrumentalistiskt och om svaga elever lämnades för 
mycket åt sig själva med uppgifter som låg utanför deras närmaste utveck-
lingszon13 kunde de lätt ge upp om inte läraren byggde upp en stödstruktur åt 
dem. 

Ytterligare en intressant studie i sammanhanget är Pangs (2002) som fo-
kuserade två olika kantonesiska studentgrupper som undervisades med skil-
                          
12 Bergh-Nestlog (2009) närgranskar nio skribenter, 3 från varje årskurs i årskurserna fyra, 
fem och sex. 
13 Vygotskij utvecklade teorin om den närmaste utvecklingszonen. Den innebär luckan mellan 
den utveckling ett barn uppnått på egen hand och den potentiella utveckling hon kan uppnå 
med hjälp och stöd av en vuxen eller en kamrat (Hedeboe & Poilias 2008:15). 
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da metoder i att skriva filmrecensioner inom ramen för sina studier i engel-
ska vid ett universitet i Hong Kong. Studien fokuserade, liksom även denna 
studie gör, två olika skrivpedagogiska förhållningssätt, ett mer implicit (se 
Hjältetemat 4.4) och ett mer explicit (se Skräcktemat 4.4) undervisnings-
upplägg. Undervisningen i den ena studentgruppen siktade mot att höja den 
kontextuella medvetenheten, genom att uppmärksamma texter och olika 
kanaler för filmrecensioner. Gruppen fick också läsa olika filmrecensioner 
och filmguider i olika tidskrifter samt föreställa sig läsaren av dessa film-
tidskrifter. Undervisningen hade således en mer implicit karaktär. Den andra 
studentgruppen fick en mer explicit undervisning. I den gruppen påvisade 
undervisningen textstruktur och textsteg i filmrecensioner. De lärde sig ock-
så känna igen typiska drag i texterna genom lexikal, grammatisk och syntak-
tisk analys. Den sammanlagda undervisningstiden för de båda grupperna var 
6 timmar. Innan och efter undervisningen genomfördes ett antal tester där 
studenterna fick skriva filmrecensioner. Resultaten av de filmrecensioner 
som skrivits innan undervisningen jämfördes sedan med sluttestet. Det visar 
sig då att studenterna i de båda grupperna förbättrat sina resultat i ungefär 
lika hög grad. Undersökning bygger på ett litet material, men indikerar att de 
båda undervisningsmetoderna i stort sett är likvärdiga.  

2.3 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har den redovisade forskningen beskrivit pedagogiskt 
drama som en resurs för skrivande för att: skapa kunskap om ämnen, ge 
material till innehåll, skapa läsarmedveten, bidra med språk som är adekvat 
för sammanhanget, samt ge motivation för skrivande. Den redovisade skriv-
forskningen ringar in ett antal problemområden för skolundervisningen: 
läsarmedvetenhet, skrivande av olika texttyper, balans mellan stödstruktur 
och kontroll i undervisningen, samt att samtala om texter. Det är därför 
intressant att undersöka om pedagogiskt drama kan vara en resurs för att 
arbeta med de beskrivna problemområdena. Jag har också beskrivit fors-
kningsresultat som talar för en explicit skrivpedagogik och pekat på resultat 
som gör gällande att en mer implicit pedagogik kan lyckas lika bra. I studien 
tillämpas båda dessa skrivpedagogiska metoder tillsammans med peda-
gogiskt drama. Även om detta inte direkt är i fokus kan det vara intressant att 
diskutera resultatet även ur denna aspekt.  
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3 Teoretisk ram 

Studiens övergripande syfte är att beskriva hur pedagogiskt drama kan 
fungera som en meningsskapande resurs i lärprocesser för skrivande och 
därmed också belysa aspekter av lärande som pedagogiskt drama erbjuder i 
arbetet med texter inför skrivande. Meningsskapandet i lärprocessen ställs i 
förgrunden och också de gestaltande och skrivna texter som eleverna skapar. 
Därför behövs både en lärandeteori och en teori om tecken- och menings-
skapande. I studien förenas därmed ett didaktiskt och ett semiotiskt pers-
pektiv. Analysen av lärprocessen tar avstamp i designteori, eftersom denna 
omfattar ett didaktiskt perspektiv på hur undervisning designas. Det design-
teoretiska perspektivet har inspirerats av Dewey och hans syn på det aktiva 
skapandet, av sociokulturell teori om situerat lärande och sociosemiotisk 
teori om multimodalitet (Selander 2008:34). Teorin kan därför länkas både 
till sociokulturella begrepp – den teori som det perspektiv på pedagogiskt 
drama som antas i studien bygger på – och till det sociosemiotiska pers-
pektivet. Designteori är en passande teori för att studera en lärprocess genom 
pedagogiskt drama där det sociala lärandet, kommunikation, menings-
skapande, kreativitet (se 2.3) och transformation är i fokus.  

Utifrån ett designteoretiskt raster fokuseras undervisningens inramning 
och iscensättning, lektionernas sekvensering och tempo, teckenskapande och 
tranformationsprocesser (Selander 2009:29 f.) som sker genom de kom-
munikationssätt som används i lärprocesserna. Dessa delar utgör i sin tur ett 
ramverk för de sociosemiotiska textanalyserna av de gestaltande och skrivna 
texterna, alltså de produkter som eleverna skapar.  

I detta kapitel lyfter jag fram centrala begrepp som hämtats från det de-
signteoretiska perspektivet, samt beskriver hur jag kopplar samman design-
teori med vissa sociokulturella begrepp och med sociosemiotiskt teori. Jag 
beskriver också det sociosemiotiska perspektivet och de begrepp från den 
teorin som används i studien. 

Eftersom jag har ett didaktiskt perspektiv är som nämnts de didaktiska 
frågorna centrala.14 Dessa definierar didaktikens objekt och de äger sin gil-
tighet för undervisningens praktik och kan tillämpas på inlärningens teori 
(Jank & Meyer 1997:17–18). Här använder jag ett flertal av dem (se 1.1) 
som utgångspunkt för att titta på undervisningens praktik men kopplar sam-
tidigt samman dem med teoretiska begrepp från designteori, det socio-
kulturella och det sociosemiotiska perspektivet. De didaktiska frågorna (se 

                          
14 De didaktiska frågorna är vem, vad, när, med vem, var, hur, genom vad, varför och för vad 
man skall lära ( Jank & Meyer 1997:17 f.).   
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1.1) blir ett kitt som sammanbinder teori och praktik och olika begrepp inom 
de teorier som används i studien.  

3.1 De designteoretiska, sociosemiotiska och socio-
kulturella perspektiven 
Semiotik är läran som studerar teckensystem. Prefixet ”socio” i sociosemio-
tik poängterar att teckenskapande uppkommer i sociala sammanhang och att 
tecken är socialt och kulturellt formade. Sociosemiotiken kommer till fullo 
tillsammans med social teori och inte enbart genom engagemang i det semio-
tiska konceptet. Van Leeuwen (2005:2) uttrycker det så här: “It can only 
come into its own when social semiotics fully engages with social theory.” 
Det sociosemiotiska perspektivet som handlar om meningsskapande måste 
alltså kombineras med social teori. Det designteoretiska perspektivet (med 
utgångspunkt i sociokulturell teori15) tar fasta på att kunskap och mening 
uppstår i sociala sammanhang i interaktionen mellan människor (Selander & 
Rostvall 2008:24). Dessa teorier kompletterar här varandra och de kan också 
kombineras och stå i dialog, eftersom sociosemiotiken ”lutar” sig mot social 
teori och det designteoretiska perspektivet poängterar meningsskapande och 
lärande som en teckenskapande aktivitet. Traditionellt definierades ett tecken 
som en förening av det betecknande, en observerbar form – exempelvis ett 
ansiktsuttryck – och det betecknade, exempelvis missnöje (van Leeuwen, 
2005:3). De som använder ett tecken lägger in de erfarenheter och uttryck de 
själva bär med sig genom det sätt de använder tecknet på, vilket också 
innebär att tecknets betydelse förskjuts (Hodge & Kress, 1988, van 
Leeuwen, 2005). Man kan inte tala om en på förhand given betydelse för 
dessa sociala tecken och inom sociosemiotiken talar man hellre om semio-
tiska resurser än om tecken.   

En teoretisk utgångspunkt är som nämnts, att vi lär i samspel med va-
randra. I och genom interaktion skapas kunskap som vi sedan kan införliva i 
vårt eget handlande och tänkande (Blåsjö 2004:28–30, Selander 2009:26). 
Lärande ses som en process där ett första steg i det sociala lärandet i hög 
grad kan handla om imitation. Till slut kan processen innebära appropriering 
(införlivning) då den lärande gör redskapet till sitt (Säljö 2000:152 ff.). Men 
appropriering behöver inte uppnås, eftersom individen inte alltid är moti-
verad att göra redskapet eller handlingen till sin. Appropriering föregås av 

                          
15 Det sociokulturella perspektivet går tillbaka till den pragmatiska traditionen hos Dewey och 
Mead och den ryska traditionen hos Vygotskij och Bakhtin. Dewey och Mead stod för en 
pragmatisk syn på kunskap, att kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet där människor 
samverkar inom en kulturell gemenskap. Interaktion och samverkan står i centrum hos 
samtliga ovanstående teoretiker även om Bakhtin mer sällan räknas in i teoriunderlaget trots 
att han genom sin dialogiska förståelse av människans existens och språket placerar in sig mitt 
i den sociokulturella teorin (Dysthe, 2003:31–34). 
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ett tidigare stadium, bemästring (mastery), som innebär att man kan använda 
redskapet eller handlingen korrekt (Blåsjö 2004:33–34). Under det sociala 
stadiet av lärprocessen får individen stöttning/scaffolding av andra på olika 
sätt, exempelvis kan stöttning innebära tankestöd i form av frågor och syn-
punkter (Blåsjö 2004:38) eller att stöd ges för att återskapa fokus och kon-
centration. Jag använder begreppet stöttning för att beskriva det stöd som 
pedagogerna ger eleverna, samt stöd från kamrater s.k. kollektiv stöttning 
som eleverna ger varandra i lärprocessen (Latoft i Blåsjö 2004:34 ). Genom 
att beskriva hur stöttning sker fokuserar jag de didaktiska frågorna vem, vad 
och hur. 

I ett designteoretiskt perspektiv är lärande och meningsskapande besläk-
tade begrepp. Skillnaden mellan lärande och meningsskapande ”handlar 
snarast om att lärande kan förstås som skillnaden mellan meningsskapande 
representationer vid två olika tidpunkter” (Selander & Kress 2010:33). 
Lärande ses som ”en kommunikativ multimodal teckenskapande aktivitet” 
(Selander & Kress 2010:105). Kunskap om världen måste uttryckas genom 
form, genom att olika semiotiska resurser tas i bruk. Meningsskapande 
definieras som en kreativ handling där vi transformerar våra intryck med 
skilda semiotiska resurser, exempelvis: gester, blickar och tal (Selander & 
Rostvall 2008:19). ”Meningsskapande, liksom lärande, kan förstås som en 
kreativ handling där man omskapar redan befintliga representationer”, 
skriver Selander & Kress (2010:33). För att skapa egna representationer tar 
man utifrån eget intresse och tillgängliga resurser utgångspunkt i befintliga 
representationer och semiotiska resurser som redan är laddade med inne-
börder, associationer och symboliska markörer (a.a.:2010:33). Den form-
givande processen innebär att eleven väljer ut, formar och omformar det 
givna till nya kombinationer för att ge sin förståelse en ny gestalt (se också 
2.2.3). Jag väljer att också använda begreppet mediering; begreppet kommer 
från tyskans vermittlung (förmedla) och antyder att människan inte står i 
direkt otolkad förbindelse med omvärlden. Hon behöver fysiska och intellek-
tuella redskap (t.ex. språk) – som utgör integrerade delar av våra sociala 
praktiker – i kontakten med omvärlden för att kunna formge, uttrycka och 
förmedla och dela förståelsen med andra (Säljö 2000:81).  

Lek och lekfullhet liksom kreativitet och fantasi (jfr 2.2.3) ses som 
betydelsefulla inslag i lärprocessen (Selander & Kress 2010:101) .  

I ett designteoretiskt, sociosemiotiskt och sociokulturellt perspektiv på-
verkar kommunikationssätt och innehåll varandra. Selander & Rostvall 
(2008:17) skriver att budskap och mening kommuniceras genom många skil-
da semiotiska system16 och att varje system av tecken har sina potentialer 
och begränsningar (se också 2.3). Val av teckensystem i och under lärpro-
cessen får alltså konsekvenser för både hur och vad eleverna kan lära. Därför 

                          
16 När man kan använda en uppsättning semiotiska resurser utifrån ett mönster för att skapa 
betydelser brukar man kalla det ett semiotiskt teckensystem. 
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är det intressant att följa teckenskapandet, vad man kan göra, tänka, känna 
och uppleva genom specifika semiotiska resurser. Genom att kartlägga med 
vilka semiotiska resurser mening skapas och hur olika gestalter tar form, och 
beskriva hur inslag av lek, fantasi och kreativitet tar plats i lärprocessen sätts 
de didaktiska frågorna vad, hur och vem under luppen.   

3.1.1 Design: inramning och iscensättning 
Lärprocesser sker som redan beskrivits i sociala sammanhang som inramas 
av vissa villkor. De sociala villkoren för lärande kallas i ett designteoretiskt 
perspektiv för inramning. Då det gäller skolan måste exempelvis lärarna 
förhålla sig till styrdokument och institutionella normer samt till tillgängliga 
resurser (Selander 2008:37 f., 2009:31). Lärsituationen påverkas såväl av 
ideologiska föreställningar, traditioner och kultur som av fysiska och ekono-
miska resurser. Men den institutionella inramningen påverkas också av de 
förväntningar, intressen och sätt att iscensätta sig själv som en lärande indi-
vid bär med sig till, exempelvis skolan (Selander & Kress 2010:43 f.). Dessa 
faktorer påverkar och formar i sin tur interaktionen människor emellan ge-
nom att tilldela dem olika roller. Inramningen av en given lärsituation kom-
mer därför att påverka det meningsskapande som sker, eftersom de skilda 
rollerna påverkar vem som får kommunicera, på vilket sätt och vem som har 
tolkningsföreträde (jfr Selander & Rostvall 2008:24). Styrdokument och 
skolkultur ger idag eleverna vissa möjligheter till inflytande. Val av tecken-
system liksom val av medier i lärsituationen påverkar också elevernas kom-
munikativa utrymme.  

Inramningen är en bakgrund när pedagogerna ska iscensätta, dvs. forma 
förutsättningarna för lärande i exempelvis som här, två teman. Iscensättning 
utgår i sin tur ifrån en idé om hur ett objekt, en text eller ett undervisnings-
innehåll kan bearbetas och förstås (Selander 2008:37). Iscensättningen for-
mas utifrån det lärandemål och syfte som formulerats av pedagogerna17. 
Syftet får i sin tur genomslag och synliggörs genom pedagogernas didaktiska 
val: möblering av klassrum, gruppindelning, tidsramar i arbetspassen, lära-
rens introduktion, val av medier, och sekvensering. Inramning förstår jag 
som de mer övergripande förutsättningarna för undervisningens utformning 
och jag använder begreppet för att ge inblick i förutsättningarna för under-
visningen i form av styrdokument, arbetsredskap18 och fysisk miljö. Jag 
kopplar således samman inramning med de didaktiska frågorna: vad och 
varför. Även om begreppen inramning och iscensättning delvis överlappar 
varandra så ser jag iscensättning som den design som pedagogerna ger un-
dervisningsinnehållet i lektionspassen. Selander & Kress skriver (2010:70): 

                          
17 Jag använder begreppet pedagoger när jag menar både läraren och dramapedagogen. 
18  Jag använder arbetsredskap som ett samlingsbegrepp för de hjälpmedel läraren använder 
som exempelvis whiteboard, overhead, tryckta texter. 
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”normer, sedvänjor, regler, formulerade mål, riktlinjer, samt resurser utgör 
förutsättningarna för en social aktivitet, /…/ själva spelplanen, medan 
iscensättning handlar om hur spelet konkret genomförs.” Iscensättning som 
jag kopplar samman med de didaktiska frågorna vad, vem och hur använder 
jag för att beskriva dessa didaktiska val, för hur själva spelet genomförs.  

3.1.2 Sekvensering, tempo och transformering 
När man vill förstå lärande, för att designa eller analysera en lärprocess är 
lärsekvens av avgörande betydelse (Selander & Kress 2010:105 ff.). I en 
skolsituation innebär begreppet en undervisningssituation med en början och 
ett slut, alltså ett lektionspass vilket är det begrepp jag använder i studien. 
Vidare innehåller lektionspass innehållsliga aktiviteter som ordnats i en viss 
följd s.k. sekvensering. De olika aktiviteterna genomförs i ett visst tempo och 
dessa ges också ett varierat värde genom tidsfördelningen (Kress & Sidiro-
poulo 2008:115). En formellt inramad lärsekvens är som förklarats upp-
byggd kring den kontextuella inramningen och pedagogernas iscensättning 
genom sekvensering av aktiviteten ”som en serie av (del-) aktiviteter” 
(Selander & Kress 2010:35). Jag använder sekvensering19 för att beskriva 
själva undervisningsförloppet, den teckenskapande processen som tar form 
genom olika aktiviteter, således fokuseras de didaktiska frågorna: vad, vem 
och hur. Med utgångspunkt i Selander & Kress (2010:110) använder jag 
också begreppet transformering som ses som en process där information 
väljs ut och bearbetas och kombineras på ett nytt sätt i en gestaltning. 

Skräcktemat (se 4.4.) och Hjältetemat (se 4.4) innehåller flera lektions-
pass som är uppbyggda av olika aktiviteter och som också kan innehålla 
delaktiviteter, och kategoriseras i studien som introduktion ^20 bearbetning ^ 
gestaltning ^ avslutning. De gestaltande och de skrivna texterna analyseras 
med verktyg med utgångspunkt i SFG, som är en språkmodell som beskrivs 
under nästa rubrik.  

3.2 Den systemisk-funktionella grammatiken – en 
sociosemiotisk språkmodell 
Den systemisk-funktionella grammatiken, SFG (Halliday 2004) är en språk-
modell som sätter betydelse i fokus. Att grammatiken är funktionell betyder 
att den utgår från språkets förmåga att skapa betydelse i kommunikationen 
mellan människor. Med sin grund i betydelse kan modellen användas för 
analys av kommunikation där fler resurser än det verbala språket används 

                          
19 Selander & Kress (2010:35) fokuserar avgränsade förlopp med fokus på lärande. Här 
använder jag begreppet för undervisningsförlopp. 
20  Tecknet ^ utläses som ”följs av”. 
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(Holmberg & Karlsson, 2006). Modellen ser språket som ett bland fler 
teckensystem som kan användas för att skapa mening, andra är exempelvis: 
gester, musik, bild etc. Med systemisk menas att man försöker förstå det 
dynamiska i det semiotiska systemet som helhet (Halliday 2004:20). 

Språket ses vidare som konstituerat av tre övergripande aspekter: innehåll, 
funktion och form. Dessa aspekter belyses i den funktionella grammatiken 
genom tre s.k. metafunktioner, genom den ideationella uttrycker vi våra 
erfarenheter, genom den interpersonella adresserar vi och förhåller oss till 
varandra, genom den textuella funktionen skapar vi samband (Halliday 
2004:29–30). Den ideationella funktionen handlar om hur skribenten/talaren 
beskriver och ser på fenomen i världen. Den interpersonella rör språkets 
möjligheter att skapa relationer mellan lyssnare/läsare och talare/skribent. 
Den textuella funktionen rör textens form och handlar om språkets resurser 
att forma texten till en sammanhängande väv. Den rör strukturer på såväl 
global som lokal nivå. Det lexikogrammatiska valen görs alltså utifrån vad 
någon vill uttrycka ideationellt, interpersonellt och textuellt och utifrån vilka 
resurser som är tillgängliga i sammanhanget. De slutsatser som dras utifrån 
SFG-analyser kopplas alltid till kontexten och funktionen. Ursprunget för all 
språkanvändning är kontexten, sammanhanget eller situationen (Holmberg & 
Karlsson 2006:19).  

De språkliga systemen är alltså en del av den sociala och kulturella kon-
texten och framträder också i form av genrer (se 2.3). Genrebegreppet21 be-
tonar enligt Ledin (1996) att texter är socialt inbäddade i olika verksamheter, 
processer och aktiviteter. Eftersom en genre alltid tas i bruk i en situation är 
den dynamisk och föränderlig. Vidare innefattar genre en prototypföre-
ställning om textutformningen, vilket betyder att ett visst textmönster för-
knippas med en specifik genre. Genrebegreppet lyfter således fram text-
helheten och en rad begrepp används för att beskriva detta (Ledin 1996:24 
ff.). Även om jag inte fokuserar genrer i sig har undervisningen ett genre-
fokus. I studien använder jag begreppen textaktivitet och genre i linje med 
TOKIS-projektets användning ( se t.ex. Holmberg 2010) där genre betecknar 
hela texter, medan TA betecknar en slags mellannivå som realiseras i en 
textdel (se 2.3). 

3.2.1 Det sociosemiotiska och multimodala perspektivet 
Inom sociosemiotiken struktureras de semiotiska systemen22, vare sig det 
handlar om handling, bilder eller verbalspråk, utifrån de tre övergripande 
metafunktionerna, som vi enligt den systemisk-funktionella grammatiken 
använder för att skapa betydelser (Martinec 1998:161). Att tala om en gram-

                          
21 Genrebegreppet är komplext se Ledin 1996 för vidare belysning. 
22 När man kan använda en uppsättning semiotiska resurser utifrån ett mönster att skapa 
betydelser brukar man kalla det ett semiotiskt teckensystem, vilket redan nämnts i fotnot 21. 
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matik i gängse mening för andra, icke verbala kommunikationssätt är kanske 
tveksamt. Men även för icke verbala kommunikationssätt finns en sys-
tematik och generella principer som innebär att exempelvis även resurser för 
handlingar kan delas upp i skikt, utifrån de förutsättningar som gäller för 
kommunikationssättet. Kress & van Leeuwen (2006) har utvecklat använ-
dandet av SFG för analyser av exempelvis visuella bilder, gester och hand-
lingar och Martinec (1998, 2000, 2001, 2004) har i sin tur med utgångspunkt 
i Hallidays (2004) teori och i Kress och van Leeuwens (2006) utvidgade 
semiotiska analysmodell utarbetat en detaljerad modell för analys av idea-
tionella, interpersonella och textuella resurser av handling. I Martinecs mo-
dell urskiljs tre typer av handlingar: presenterande, representerande och 
indexikala. Presenterande handling tar sin utgångspunkt i det omedelbara 
och fungerar endast i sitt sammanhang, som exempelvis barns låtsashand-
lingar i rollek eller i drama. Med verkligheten som modell härmar barnet 
verkliga handlingar, dvs. handlingarna utförs på ”låtsas” med icke exis-
terande låtsasföremål eller substitut för de objekt som gestaltas i fiktionen. 
Exempelvis kan ett barn i roll eller i lek ropa på en låtsashund: Fido kom hit! 
och sedan genom att härma handlingar sätta på ett låtsaskoppel runt halsen 
på låtsashunden och sedan hålla i låtsashunden med låtsaskopplet. Genom 
sammanhanget kan vi ”läsa” dessa och liknande handlingar. Representerande 
handling fungerar däremot återberättande, bortom här och nu. En sådan 
handling kan innebära att något gör ett segertecken, (ett v som formas med 
pek- och långfingret) eller höjer pekfingret för att ”säga” fy”. Det är formen 
på tecknet som ”talar”. Formen är precis; om den ändras förändras också 
betydelsen. Med indexikala handlingar (gester) kan endast full betydelse 
skapas i samverkan med tal. Exempelvis kan en talare som beskriver hur 
rörigt hon upplevt något, samtidigt ”vispa” runt med handen för att också 
förmedla ”röran” också med sin gestik. 

Den representerande handlingen är enligt Martinec (2000:266) mest lik 
det verbala språket. Delar av det representativa systemet hos handling är i 
hög grad baserat på konventioner och kallas emblem. De huvudsakliga 
signalfunktionerna (initiativ, respons, påståenden, frågor etc.) som är till-
gängliga i verbalspråket är också tillgängliga i representerande handling 
(Martinec 1998:130 f.). Det betyder dock inte att representerande handling är 
ett språk, eftersom andra kvalitéer som språket har saknas, exempelvis en 
systematisk relation mellan lexikogrammatik och semantik. Även för presen-
terande och indexikala handlingar finns en systematik och relationer mellan 
gest, betydelse och form.  

I pedagogiskt drama samverkar olika semiotiska resurser, man arbetar 
med multimodala uttryck: blickar, tal, gester, mimik etc. för att skapa olika 
betydelser. Det multimodala perspektivet tar som utgångspunkt att kom-
munikation alltid är en sammansättning multipla former, vilket är passande 
för pedagogiskt drama. I en multimodal analys betraktas delarna som inter-
agerande; de samverkar och påverkar varandra och det är delarna som till-
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sammans bildar en helhet (Kress & van Leeuwen 2006:177). Jag behöver 
analysredskap för analys av multimodala uttryck, både för gestaltande och 
för skrivna texter och använder därför sociosemiotiska multimodala analys-
redskap. Martinec (1998, 2001, 2000, 2004) använder begreppet action text 
om en text som framförs där ansiktsuttryck, gester, kroppspositioner, rörelser 
och tal samverkar för att skapa mening. Jag använder begreppet gestaltande 
text. Jag har laborerat med en mängd uttryck, men kommit fram till att 
gestaltande text är det som passar bäst. Att jag behöver ett analysredskap för 
både skrivna och gestaltande texter är ett av flera skäl att välja socio-
semiotiken framför teatersemiotiken som också intresserar sig för tecken.23 
Sociosemiotiska begrepp har dessutom använts av bl.a. Franks (1995, 2003) 
i undersökningar med fokus på pedagogiskt drama.  

Sammanfattningsvis görs den didaktiska analysen med utgångspunkt i 
designteori tillsammans med begrepp som hämtats från ett sociokulturellt 
perspektiv. De didaktiska frågorna utgör ett kitt som binder samman begrepp 
från olika teorier med undervisningens praktik. De skrivna texterna 
analyseras med SFG-verktygen. På de skrivna texterna tillämpas också 
appraisalanalys som är en analysmodell som också utvecklats med utgångs-
punkt i SFG-verktyget. Analyserna av de gestaltande texterna görs med 
utgångspunkt i de modeller som Kress och van Leeuwen samt Martinec 
utvecklat med utgångspunkt i SFG-verktygen. Analysverktygen och analys-
erna presenteras i nästa kapitel. 

                          
23 Teatern har ett annat syfte (konstnärligt) och helt andra resurser än man har i skol-
sammanhang. De tecken som man använder där har slipats, stiliserats och utvecklats för att 
användas i konstnärligt syfte. Synen på teatern som tecken går ända tillbaka till antiken. Den 
dyker upp vid skilda tillfällen i historien och aktualiseras i olika teorier om teater. Under 
1930–40-talen lades grunden för ett mer explicit och systematisk system för det vi idag kallar 
teatersemiotik. Roland Barthes lanserade under 50-talet idén om teatern som en väv av tecken 
(’”une épaisseur de signes”) uttrycket har sedermera blivit klassiskt. En tänkbar förklaring till 
att semiotiken fick ett sådant genomslag i teatervetenskapen var att den erbjöd ett teoretiskt 
instrument att beskriva det som man sedan antiken betraktat som teaterns innersta väsen, 
nämligen dess sätt att skapa betydelse genom tecken. Teatern har inget eget tecken utan 
använder sig av många olika slags tecken samtidigt, såväl ord, som färg, form, ljud vilka vävs 
samman till en text i ordets etymologiska betydelse (Heed 2007:13–24). 



 36 

4 Metod och material 

4.1 En fältstudie 
Studien fokuserar meningsskapande i lärprocessen genom pedagogiskt 
drama samt i de gestaltande och skrivna texter som produceras i samman-
hanget. Jag väljer att studera detta meningsskapande där det förekommer – 
på fältet. Mötet med den verklighet man vill förstå är karaktäristiskt för kval-
itativ forskning (Rosengren & Arvidsson 2002:72). I studien möter jag som 
forskare, observatör och intervjuare, elever och deras texter, samt under-
visande pedagoger i autentiska undervisningssituationer i en årskurs fyra 
Studien är således kvalitativ och genomförs som en fältstudie (jfr Bryman 
2002:250 ff., Doheny-Farina & Odell 1985). 

Flera metoder har använts: observationer, textanalyser och intervjuer s.k. 
triangulering (Doheny & Farina & Odell 1985, Bryman 2002:260). Dess-
utom har både läraren och dramapedagogen skrivit egna observations-
anteckningar och därmed fungerat som medobservatörer. Risken för feltolk-
ning och subjektivitet anses minska när man kompletterar olika metoder och 
material och också genom att använda s.k. medobservatörer (Doheny-Farina 
& Odell 1985:508 ff.). Enkelt uttryckt handlar det om att se företeelser ur 
fler perspektiv (se också 4.3.2). En viss deltagarkontroll s.k. deltagar-
validering (Bryman 2002:259 ff.) finns i undersökningen. Exempelvis har 
jag kontrollerat en del av mina tolkningar av elevtexter och observations-
situationer i intervjuer med elever och pedagoger. Sammantaget stärker olika 
data analysmetoder och medobservatörer, samt viss deltagarkontroll studiens 
validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) (Kullberg 2004:73 ff., 
Bryman 2002:258 ff.). För att ytterligare stärka tillförlitligheten har också 
läraren i efterhand läst avhandlingsmanus och fått chansen att korrigera 
eventuella missuppfattningar från min sida.  

Forskarrollen i studien är som berörts observatörens, som jag dock ser 
som dynamisk, vilket betyder att närhet och distans varierat med olika me-
toder, moment och faser i studien ( jfr Doheny-Farina & Odell 1985:514, 
Hoel 1997). Både informella samtal och mer formella intervjuer förekommer 
i studien. Analysen av materialet har pågått i flera steg vilka beskrivs i 4.4. 
Syftet och forskningsfrågorna har vuxit fram under processen, även om min 
förförståelse av pedagogiskt drama varit en absolut förutsättning för studiens 
inriktning.  
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4.2 Urval 
Det faktum att jag valde att undersöka pedagogiskt drama som en menings-
skapande resurs i samband med elevers produktion av texter begränsade mi-
na urvalsmöjligheter. Jag fick tillgång till fältet genom att förlägga studien i 
den skola där jag arbetar. På den aktuella skolan utvecklar man en kulturpro-
fil och under det år datainsamlingen gjordes arbetade man med olika projekt 
där pedagogiskt drama integrerades i den vanliga undervisningen. 

Skolan i studien har ett elevantal i förskoleklass t.o.m. årskurs nio om ca 
520 elever. Av dessa elever bedöms ca 20 % vara i behov av särskilt stöd. 
Skolan ligger i ett socialt heterogent område. En majoritet av skolans elever 
kommer från närområdet, men elever utanför upptagningsområdet söker sig 
också till skolan. Ungefär 30–40 % av eleverna har ett annat modersmål än 
svenska. 2008 var 96 % av avgångseleverna behöriga att söka till ett natio-
nellt program. Andelen elever med betyget godkänt i alla ämnen var 90,7 
%.24 

Från både skolans och kommunens sida finns ett intresse för forskning 
och genom att jag arbetar som högstadielärare på skolan kunde jag som 
nämnts få tillträde till klasser för att genomföra forskningsprojektet. Urvalet 
för studien kan inte betraktas som ett representativt urval, mer som ett val 
där jag sökt en tillgänglig grupp som kan informera om det jag undersöker 
(jfr Rosengren & Arvidsson 2002:123–124). I kvalitativa undersökningar 
bygger generaliserbarhet på att resultatet kan teorianknytas och bilda mön-
ster eller modell för nästa undersökning. Man kan alltså jämföra resultat i 
den egna studien med andra studier som undersöker samma fenomen och 
härmed sätta in undersökningsresultaten i ett större sammanhang (Kullberg 
2004:72 ff.).  

4.2.1 Undersökningsgrupp 
Undersökningen genomförs i en för stadiet normalstor årskurs 4, men med 
en ojämn könsfördelning där flickor dominerar. Flera elever, ca 1/4 har ett 
annat modersmål än svenska. I klassen finns också ett antal elever, ca 1/5 
som bedömts ha särskilda behov. Jag kände vare sig klassen eller lärarna in-
nan projektets början. Däremot hade dramapedagogen och jag arbetat till-
sammans i olika kulturprojekt. Vid studiens inledning hade läraren under-
visat klassen i en termin.  

4.2.2 Insamlingsmetod och material 
Empirin som utgör underlaget för analys består av ett observationsmaterial 
och ett textmaterial. Det samlades in i samband med att jag följde undervis-

                          
24 Uppgifterna är hämtade ur skolans verksamhetsberättelse för 2008. 
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ningen vid 15 tillfällen under vårterminen 2009, en förmiddag i veckan (ca 
120 min.) med ett visst uppföljande arbete under höstterminen bl.a. samtal 
med läraren. Både observationerna och elevtexterna är huvudmaterial, som 
var för sig avser att ge underlag för att besvara de olika forskningsfrågorna 
och som tillsammans används som underlag för att belysa aspekter av 
lärande som pedagogiskt drama erbjuder. Till materialet hör också tre par- 
och en gruppintervju med elever, samt enskilda intervjuer med de båda 
pedagogerna. Intervjuerna betraktar jag som ett sekundärmaterial. 

4.3 Genomförandet av studien 
4.3.1 Sammanhang, organisation och planering 
Samtliga pedagoger och lärare i de olika projekten var villiga att låta mig 
delta som forskare.25 För studien valde jag som nämnts en årskurs fyra. 
Dramapedagogen och läraren hade när jag kom med i planeringen av pro-
jektet redan bestämt att det inledande arbetsområdet skulle handla om 
medeltiden, (vari Skräcktemat ingår se 4.4.) samt att nästa arbetsområde 
skulle vara litterärt (vari Hjältetemat ingår se 4.4.). Att jag deltog i plan-
eringen var nödvändigt eftersom jag behövde veta vad som skulle hända un-
der arbetspassen och dessutom hade synpunkter på att eleverna skulle skriva 
texter i anslutning till dramaövningarna. Vi diskuterade därför dramaövning-
arnas utformning kopplat till det kunskapsmål läraren ville att lektionerna 
skulle ha, samt de texter eleverna skulle skriva. Efter arbetspassen har vi 
också haft samtal om övningarna och utfallet och reviderat innehållet i nästa 
arbetspass. 

Under projektet arbetade eleverna i flexibla grupper där deltagarantal och 
gruppmedlemmar varierade under lektionspassen. Den grupp jag följt i 
gestaltandet följer jag upp i textanalyserna och analyserar också de texter 
som just de här eleverna har skrivit. De elever vars texter (12 olika skri-
benter) jag analyserar representerar hela utvecklingsområdet inom ålders-
spannet med avseende på läs- och skrivförmåga. Det är läraren som gjort den 
bedömningen och till sin hjälp har hon också haft resultat på olika tester; alla 
elever på skolan testas i årskurs fyra med avseende på läs- och skrivförmåga.  
Lektionspassen i studien har till största del pågått i klassrummet, ett rum fyllt 
av elevernas bänkar, bokhyllor och lärarens arbetsbord. Nästan vid varje 
arbetspass har klassrummets möblerats om för att designas utifrån mål och 
innehåll i lärprocessen.26  

Eftersom informanterna ibland befunnit sig i olika grupper och på olika 
platser har det varit svårt att följa hela processer. Jag har fått arbeta med 

                          
25 På skolan pågick flera projekt där pedagogiskt drama användes i språkutvecklande syfte. 
26 De arbetspass som analyseras är förlagda till klassrummet. 
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rörlig kamera och dessutom har jag ofta fått filma i korridoren och i trapphus 
där ljudupptagningen störts av buller. 

4.3.2  Observationer och observatörsroll 
Ett problem man möter, när man som jag forskar inom ett mycket bekant 
fält, är att man kan bli ”hemmablind” ( se Kullberg 2004, Doheny-Farina & 
Odell 1985). Det uppvägdes delvis av att både eleverna och läraren var helt 
obekanta och därav uppstod en nyfikenhet naturligt. Men att studera det väl-
kända, innebär också fördelar. Mina erfarenheter bidrog till att jag snabbt 
kunde smälta in i sammanhanget och tolka olika situationer. 

Som tidigare nämnts ser jag på observatörsrollen som dynamisk27, ett syn-
sätt som stöds av exempelvis Doheny-Farina & Odell (1985:514). De för-
klarar att forskarens deltagarposition förändras under olika faser och påver-
kas av de metoder hon använder i studien. Vidare påpekar de att forskaren 
särskilt i inledningsskedet av studien ska engagera sig i aktiviteter som etab-
lerar kontakt och minimerar den störande inverkan som forskaren kan ha 
(a.a:512) på deltagarna. För att skapa tillhörighet till sammanhanget deltog 
jag därför som lärare i roll, exempelvis som präst, medan eleverna samtidigt 
agerade i roll som kyrkobesökare i den fiktion som blev introduktion till 
medeltiden. Även om min observatörsroll varit deltagande så har när- och di-
stansperspektivet växlat. Exempelvis har jag som nämnts, deltagit i planer-
ingen och kommit med förslag och i vissa moment haft ett inifrånperspektiv 
genom att delta och bidra till undervisningen, medan jag i andra moment in-
tagit ett utifrånperspektiv. Under Skräcktemat ( se 4.4.), då dramapedagogen 
inte kunde närvara var det jag som var dramapedagog28. En fara med att anta 
ett inifrånperspektiv kan vara att man blir för familjär och identifierar sig 
med de personer man studerar och förlorar det distanserade perspektivet 
(Bryman 2002:265). För mig har det teoretiska rastret fungerat som en 
navigation i observationsprocessen och det har gett möjlighet att hålla ett 
distanserat perspektiv. Vidare filmade läraren de inslag då jag deltog i 
undervisningen. Det innebar att jag under andra faser i studien har kunnat 
återvända till materialet med en annan distans. Hoel (1997:3) diskuterar 
inifrån- och utifrånperspektiv med fokus på den forskande läraren och menar 
att forskningsprocessen är indelad i faser. Den första fasen, själva problem-
formuleringen, är ofta framvuxen direkt från fältet, vilket innebär att den s.k. 
ekologiska validiteten, forskningsresultatens tillämplighet i människors var-
dag kan bli hög (Olsson 2006:43). I nästa fas är lärarforskaren på fältet som 
deltagande observatör och ibland medaktör. Därpå följer den analytiska fa-
sen då materialet ska tolkas för att sedan förmedlas. De olika tolkningsposi-

                          
27 För en ytterligare belysning av forskarrollen se exempelvis Bryman 2002:286–289. 
28 Jag kallar också mig själv dramapedagogen i den didaktiska analysen eftersom jag betraktar 
mig själv utifrån i den funktionen. 
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tionerna under de olika faserna, menar Hoel, hjälper forskaren att förhålla sig 
på olika sätt, se saker ur fler perspektiv och med olika distans till materialet.  

Observationssituationerna kan liknas vid en dramasituation där man be-
traktar sig själv utifrån sitt jag, och i roll som den man agerar som, exem-
pelvis som observatör/präst s.k. metaxis (se 2.2.3). Man har ett öga på sig 
själv och ett i sammanhanget vilket jag har mångårig träning i. Efter eta-
bleringsfasen av mig själv som deltagare i gruppen, intog jag en mer passiv 
observatörsroll. Inifrånperspektiv har gett mig en möjlighet att iaktta proces-
sen mer i ett deltagarperspektiv och att bli en accepterad deltagare, och 
utifrånperspektivet att mer inta ett distanserat helikopterperspektiv, att både 
närstudera vissa moment och panorera gruppen som helhet. Den deltagande 
observatörsrollen har, menar jag, varit passande i ett undervisningssamman-
hang där eleverna visat upp sig och intagit scenen, eftersom det då kan vara 
mer känsligt att bli beskådad utifrån. För att minimera elevernas känsla av att 
vara studieobjekt valde jag att heller inte föra anteckningar i klassrummet. 
Istället har jag fört anteckningar i nära anslutning till lektionspassen. Även 
om läraren, dramapedagogen och jag deltagit i samma planering och inte 
fungerat oberoende av varandra som medobservatörer, har både läraren och 
dramapedagogen bidragit med information bortom mitt synfält. Läraren har 
en unik kunskap om eleverna och dramapedagogen har bidragit med sitt 
dramaperspektiv, vilket breddat synfältet. Pedagogerna har inte fått några 
anteckningsdirektiv annat än att jag bett dem notera sådant som de sett, hört 
och upplevt som viktiga bidrag i meningsskapandet och i lärprocessen.  

Observationerna har dokumenterats både med kamera och helt utan sådan. 
De båda metoderna kompletterar varandra. Valet av insamlingsmetod är av-
hängigt studiens syfte (Heikkilä & Sahlström 2003:38). Syftet med studien 
är att kartlägga vilka semiotiska resurser eleverna använder och hur dessa bi-
drar till meningsskapande, vilket vore omöjligt utan att filma vissa se-
kvenser. Via de filmade avsnitten är det dessutom möjligt att återvända till 
materialet med en annan distans (se Hoel 1997). Läraren filmade som jag 
nämnt, de inslag då jag intog en mer deltagande roll. Eleverna blev vana vid 
att någon av oss stod bakom en kamera. Vissa inspelningar användes – ele-
verna fick se sina egna gestaltande texter två gånger – i undervisningssitua-
tionerna. Detta bidrog till att videofilmandet betraktades som naturliga in-
slag. Tilläggas kan att eleverna är vana vid att inslag i undervisningen 
filmas. I någon mening kan dock närvaron decimeras när man har en kamera 
i handen eftersom denna också stjäl uppmärksamhet, därför har jag valt att 
lägga ifrån mig kameran under vissa moment och helt gå upp i observations-
situationen.  

4.3.3 Intervjuer  
Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts, två enskilda intervjuer med 
pedagogerna och fyra med elever. En semistrukturerad gruppintervju genom-
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fördes i början av studien och utgick från de didaktiska frågorna. Min avsikt 
var att följa upp min egen tolkning av lärprocessen då eleverna skapade en 
gestaltande text. Den gestaltande texten var filmad och den filmen blev en 
konkret utgångspunkt för samtalet. Eleverna tyckte det var spännande att få 
se sig själva och de blev påminda om hur de hade agerat och tänkt under ar-
betet med den gestaltande texten.  

De tre semistrukturerade parintervjuerna med eleverna förlades till stud-
iens slutskede. Elevernas skrivna texter var här konkreta utgångspunkter för 
samtalet. De fick berätta hur texten vuxit fram, varför de skrivit vad de skri-
vit, jämföra för- och nackdelar med olika kommunikationssätt, peka ut den 
text som varit lättast, respektive svårast att skriva, samt reflektera kring vad 
det gestaltande arbetet inneburit för skrivandet. I den formella intervjun ska 
man, menar Doheny-Farina & Odell (1985), utgå från generella fråge-
ställningar, vilket görs i samtliga intervjuer genom att fokusera på: vad, hur, 
varför och vem som lär. Elevintervjuerna genomfördes i skolans konferens-
rum. Det är elever som är i fokus i undersökningen som har intervjuats. Un-
der elevintervjuerna var det stundtals en svår balansgång mellan att förhålla 
sig passiv och invänta svar och att ställa följdfrågor. Det underlättade att 
samtalen utgick från de konkreta elevtexterna, dels blev mina frågor kon-
kreta och eleverna hade texterna att relatera till när de besvarade frågorna. 
Intervjuerna med pedagogerna genomfördes också i studiens slutskede. De 
intervjuades på sina respektive arbetsplatser. Parintervjuerna omfattar ca 20 
min. och övriga intervjuer ungefär 40 min. Samtliga intervjuer har transkri-
berats i sin helhet.  

Informella samtal har förts med såväl elever som pedagoger. Dessa samtal 
har inneburit en balansgång mellan att inte störa lärprocessen och en önskan 
att förstå. 

4.3.4 Etiska överväganden 
Undersökningen följer de allmänna etiska forskningsprinciper som gäller 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet till-
godoses genom att läraren informerade föräldrarna om projektet under ett 
föräldramöte. Hon delade samtidigt ut skriftlig information om forsknings-
projektet, dess syfte och praktiska genomförande (se bilaga 1). Vidare fick 
barn och föräldrar samtycka till deltagande i projektet genom att fylla i en 
särskild medgivandeblankett (se bilaga 2). Genom blanketten har också del-
tagarna försäkrats om att forskningsmaterialet ska behandlas enligt konfiden-
tialitetskravet, och nyttjandekravet. Kraven innebär att materialet ska be-
handlas och förvaras utom räckhåll för obehöriga och endast användas för 
forskningsändamål (Forskningsetiska principer 1990:9–14). Undersökningen 
utgår i princip ifrån den vanliga undervisningen, som ibland i bedömnings-
syfte dokumenteras med filmkamera och utvärderas både med enkäter och 
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intervjuer. Samtliga barn fick föräldrarnas tillstånd att delta i projektet. De 
namn som ibland används på barnen i studien är fiktiva. 

4.4 Bearbetning  
Inför varje observationstillfälle läste jag mina observationsanteckningar från 
föregående gång för att följa upp de frågor jag antecknat. Redan i det in-
ledande skedet gjorde jag också en sociosemiotisk provanalys av en gestal-
tande elevtext samt följde upp mina tolkningar av denna text i en intervju 
med eleverna. Ewa: Men hur visste ni vad ni som skulle hända? Elev 3: Vi 
visste vilka vi skulle va, vilka roller och då blev det bara så. 

 Vissa mönster framträdde – exempelvis antyds här att roller blir en ut-
gångspunkt för att skapa ett innehåll – vilka också gav riktning till de kom-
mande observationerna. För att få en överblick av sammanhanget och de 
texter som filmats gjorde jag, innan observationsperioden avslutades, en 
transkription i beskrivande form av det filmade materialet i sin helhet. Ett 
exempel på en sådan beskrivning är: Scenen börjar med att de tre syskonen 
ligger på golvet på filtarna och låtsas sova. Sven snarkar ljudligt, vilket 
leder till skratt bland publiken. Elin vaknar av att Anna är så varm.  

Härefter gjordes ett urval för textanalyserna. Två teman valdes ut, ett  
Skräck- (narrativer) respektive Hjältetema (argumenterande texter) (se 
4.3.1). Kriterierna för urvalet är, att temana lyfter fram olika sätt att designa 
en lärprocess med pedagogsikt drama, att olika skrivpedagogiska förhåll-
ningssätt används (se 4.5.3), att de skrivna texterna föregåtts av gestaltande 
övningar, samt att både argumenterande och narrativa texter skapas. Det är 
lektionspass under dessa två teman som främst är i fokus för den didaktiska 
analysen, men jämförelser kring tendenser som framkommer under dessa 
pass, görs med iakttagelser som jag gjort under andra pass.  

Tabell 1. Översikt av det material som analyserna grundar sig på. 

Tema Skräcktema – material Hjältetema – material 
Lektionspass 
 

3 pass = 265 min  
Filmat material+ fältanteckningar

2 pass = 215 min 
Filmat material+ fältanteckningar 

Gestaltande 
texter 

2 gestaltande texter: Filmkväll 
och Rosa händer, producerade av 
2 grupper med fem elever i varje 
grupp. 

5 gestaltande texter: Den faktiske 
hjälten, producerade av 5 grupper 
med 2 elever i varje grupp. 
1 gestaltande text: Den ideale hjälten, 
producerad av 1 grupp med fyra 
elever. 

Skrivna texter 6 skrivna skräcknarrativer 8 skrivna argumenterande texter 

4.4.1 Transkription 
I studien görs två olika typer av transkriptioner. I den didaktiska analysen fo-
kuseras främst meningsskapande i pedagogiskt drama som resurs för skriv-
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ande. Observationerna, fältanteckningarna och filmerna, är materialet där jag 
hämtar mina exempel. Genom mina beskrivningar och genom att citera 
pedagoger och elever lyfter jag fram olika aspekter i meningsskapandet. 
Syftet med transkriptionen är främst innehållsligt därför gör jag en grov tran-
skription och följer skiftspråkskonventionen (Norrby 2004:89). Samtalen har 
återgivits i skriftspråkliga meningar med viss talspråksanpassning, en trans-
kriptionsmodell som Linell (1994:10) kallar ordagrann, talstilsneutral och 
replikorganiserad. Samtalen återges härmed i stort sett ordagrant, med om-
tagningar, felstarter och längre pauser. Vanlig ortografi används med smärre 
justeringar för talspråkliga former som: mej, nån, dom sa etc. Tvekljud, 
hummanden och småord återges också exempelvis: eh, ha, öh osv. (Norrby 
2004:94). Ytterligare ett skäl att använda en enkel transkriptionsmodell är att 
den ska vara praktisk och inte utrustas med symboler och tecken som gör 
den omotiverat svårläst.  

Transkriptionen av samtliga gestaltande texter är multimodal. Jewitt 
(2006:38) skriver att det finns olika sätt att transkribera multimodala texter 
och egentligen inget rätt eller felaktigt sätt. Den rätta metoden avgörs, menar 
hon av vilket syfte forskaren har. Här vill jag undersöka vilka olika semi-
otiska resurser eleverna använder för att skapa mening i sina gestaltande 
texter. Tidsangivelser som noterats längst till vänster i tabellerna (se Tabell 
2) är ett ankare för att kartlägga vilka olika semiotiska resurser: kropps-
rörelser, blickar, mimik och tal som fortlöpande används. Att göra dessa 
multimodala analyser är en mödosam process där jag bildsekvens för 
bildsekvens betraktat materialet med väldigt många repetitioner. Att välja på 
vilken nivå materialet ska transkriberas är också en tolkning, att identifiera 
analysenheten eller fasen29. Martinec skriver: 

The phase is at stretch of text which is consistent in the experiential, inter-
personal, and textual meaning. In order for the meaning of such a stretch to 
be consistent, all the units which make it up have to be analyzed at the same 
degree of detail. (1998: 164) 

Vidare menar Martinec (1998) att det är syftet med analysen som avgör på 
vilken nivå materialet ska analyseras. Här väljer jag att försöka identifiera 
varje ny betydelsebärande handling på helhetsnivå dvs. fokusera på betyd-
elsen av helheten av rörelsen/handlingen: exempelvis ses gång som en ana-
lysenhet, inte vänster ben lyfts, höger ben lyfts osv. I Tabell 2 visar jag ett 
exempel på en analystabell av den interpersonella analysen av pantomimerna 
med två interagerande elever (deltagare 1 och 2). Rörelser och ansiktsuttryck 
beskrivs verbalt och det kan vara svårt att föreställa sig dessa. För att åskåd-
liggöra har jag därför lagt in några foton i analystexten av de rörelser och 
handlingar som eleverna utför. Fotografierna är efterkonstruktioner med 
  
                          
29 Martinec (1998:164) använder begreppet the phase för det val av enhet som görs i analysen. 
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Tabell 2. Multimodal analys av en gestaltande text i Hjältetemat. 

tid Deltagare 1 
Kroppsrörelse 
position 

mimik 
blick 

Deltagare 2 
Kroppsrörelse
position 

Mimik 
blick 

Kommentar/analys 

0:39 Lyfter armar-
na i axelhöjd, 
böjer under-
armarna som 
hålls i ett läge 
rakt uppåt 
pekandes mot 
varandra, 
händer knyts, 
musklerna 
spänns och 
armarna 
skakas.   

Munnen 
sluts tittar 
rakt mot 2. 

Står mitt 
emot 1 i rak 
position. 

Tittar 
leende på 
1. 

1:s position uttrycker styrka:  
jag är stark, ett emblem  

.

0:43 Sätter handen 
bakom örat 
som vinklas 
ut, vrider lätt 
på huvudet, 
huvudet en 
aning 
framskjutet. 
Vrider huvu-
det i riktning 
mot källan, 
överkroppen 
är snett 
framåtlutad. 

Ögonen 
vidgas, 
ansiktet 
öppnas, 
blicken 
riktas mot 
något bortåt.

Står i samma 
position.  
 

Tittar mot 
1.  

1 uttrycker: jag lyssnar, ett 
emblem. 

 

0::45 Sträcker 
armen rakt ut 
i axelhöjd, 
pekar med 
pekfingret 
bortåt, vänder 
huvudet mot  
2. 

Tittar först i 
blickriktning 
mot källan, 
tittar sen på 
2. 

Står i samma 
position 
vrider 
överkroppen i 
samma 
riktning som 
1 pekar. 

Tittar mot 
1, 
blickritning 
följer 
sedan den 
egna 
rörelsen.. 

Den pekande rörelsen tolkar jag 
som en uppmaning: Titta ditåt! 2 
följer uppmaningen genom 
rörelsen och blickriktning 

.  

hjälp av elever, som gör de rörelser som beskrivs i texten. För att omöjlig-
göra identifiering av eleverna har deras ansikten svärtats. 

Rutorna 0:39–0:45 belyser vad jag menar med en betydelsebärande hand-
ling av kroppsliga rörelser på helhetsnivå. Att Bamse (som är den rollfigur 
som agerar) höjer armarna i axelhöjd vinklar upp underarmarna osv. (se 
ovan 0:39) ses alltså som en betydelsebärande handling, som ett uttryck för 
styrka (se också övriga rutor som exemplifierar vad jag menar med en 
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betydelsebärande handling). Blickar liksom mimik, ses som betydelse-
bärande handlingar i sig, och som också antingen kan förändra, förskjuta 
eller förstärka betydelsen av det som uttrycks genom den kroppsliga rörel-
sen. Hur handlingen utförs, alltså modalitet och textuella innebörder som 
exempelvis upprepning, rytm, hastighet som förändrar, förskjuter eller för-
stärker betydelsen, lyfts också fram. Att Bamse upprepade gånger skakar 
armarna förstärker intrycket av styrkepositionen och ses som en textuell 
resurs. Övriga gestaltande texter där också tal används, alltså de multimodala 
analyserna, har transkriberats på liknande sätt. Analys av de skrivna texterna 
har också gjorts i tabellform, exempel på sådana redovisas i sitt samman-
hang. 
 
4.5 Analysen 
I det här avsnittet redogör jag för de analysverktyg jag använder och ger 
också exempel på analysförfarandet. Inledningsvis görs en mer precis be-
skrivning av de didaktiska analysverktygen (de har tidigare i 3.1 presenterats 
översiktligt). Därefter motiverar jag valet av analysverktyg för de skrivna 
och gestaltande texterna, samt ger en överblick genom en figur över vilka 
analysverktyg som används på texterna. Därpå följer beskrivningar av dessa 
analysverktyg. Slutligen ges en översikt i en tabell av de centrala begrepp 
som använts i studien. 

4.5.1 De didaktiska analysverktygen  
Men utgångspunkt i designteori beskrivs undervisningen utifrån begreppen 
inramning och iscensättning i ett mer övergripande perspektiv (se 3.1.1). Ett 
mer detaljerat fokus – att följa den teckenskapande processen– möjliggörs 
genom begreppen sekvenseringen och tempo av (del-)aktiverna (se 3.1.2) 
inom lektionspassen. Det som ställs i förgrunden är elevernas menings-
skapande genom pedagogiskt drama. I fokus är de transformationsprocesser 
som sker när intrycken bearbetas och omformas till nya representationer 
inom samma medium, respektive till ett annat, i min studie skriven text. Den 
didaktiska analysen som också ger en kontextbeskrivning utgör även en tolk-
ningsram för textanalyserna av de gestaltande och skrivna texterna. 

4.5.2 Analys av lärsekvenserna 
För att synliggöra meningsskapandet i lärprocessen och de transformations-
processer som sker har jag kategoriserat den övergripande strukturen i lek-
tionspassen. Genom att hitta kategorier som återkommer, sekvenseringen, 
synliggörs också tidsramarna (tempot) för olika aktiviteter och därmed vad 
som lyfts fram som det väsentliga i lektionspassen. De aktiviteter som ge-
nomgående förekommer känner jag igen som: introduktion ^ bearbetning ^ 
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gestaltning ^ avslutning. Dessa aktiviteter har varit tydligt avgränsade från 
varandra genom att pedagogerna signalerat skifte från en aktivitet till en 
annan. I samband med dessa aktivitetsskiften växlar också tydligt vem/vilka 
som är huvudaktör/er. 

Introduktion har liksom repetition (återskapa given information) i huvud-
sak handlat om att pedagogerna ger information till eleverna om undervis-
ningsinnehållet, alltså fokuseras de didaktiska frågorna: varför och vad. Be-
arbetning är en fas där given information möter elevens erfarenheter, då de i 
grupp eller parvis förbereder eller ger form åt en ny gestaltning/represen-
tation. I denna fas fokuseras de didaktiska frågorna: vad, vem och hur. I ge-
staltning presenterar eleverna sin förståelse av det som lektionsinnehållet 
erbjudit i nya representationer antingen i form av en gestaltande text som de 
presenterar gruppvis eller genom skriven text som de individuellt skriver. 
Genom dessa representationer är de didaktiska frågorna: varför, vem, vad, 
och hur i fokus. De gestaltande texterna/representationerna används också 
som ett underlag för samtal där dramapedagogen stöttar eleverna för att 
fördjupa förståelsen och belysa olika perspektiv. Härmed fokuseras: varför 
och vad. I den avslutande fasen ”knyter pedagogerna ihop säcken” kring 
undervisningens innehåll alltså fokuseras: varför, vad och hur; ofta sker 
också en framåtblick kring vad som ska hända nästa lektionspass. I de båda 
temanas sista lektionspass innebär avslutning en skrivövning, där eleverna 
individuellt presenterar sin förståelse och själva sammanfattar innehållet i 
lektionspassen. De didaktiska frågorna vad, vem och hur är därför i fokus 
här. 

4.5.3 De semiotiska analyserna och undervisningens fokus 
I Skräcktemat arbetar eleverna med narrativer. En berättarmodell av narra-
tivens textsteg, orientering, komplikation, evaluering och lösning introdu-
ceras (se 2.3) i undervisningen som inspirerats av SFL-pedagogik. Att bygga 
narrativer enligt en given struktur samt realisera spänningsstegring och att på 
olika sätt engagera läsaren är vad undervisningen syftar mot, varför detta fo-
kuseras i analyserna genom: textuell-, ideationell- och interpersonell analys. 

I Hjältetemat används en annan skrivpedagogik. Här byggs skrivunder-
visningen upp mer implicit – utifrån diskursen sociala praktiker med ett 
undervisningsperspektiv som kan liknas vid meningsfull kommunikation (se 
2.3) – genom kontexten. Syftet med lektionspassen är att skapa en dialogisk 
kontext, låta olika röster och perspektiv mötas, och därigenom underlätta 
skrivandet av argumenterande text.30 Hjältefiguren kartläggs och diskuteras 
genom olika gestaltande metoder. Hela det kommunikativa sammanhanget 
blir en utgångspunkt för skrivandet. En interpersonell analys av texterna kan 

                          
30  Även detta diskuterades under planeringstillfället där jag, läraren och dramapedagogen 
deltog. 
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belysa textens interpersonella relation i kontexten (Holmberg & Karlsson 
2006:70). Textproducenter och skribenter är mer eller mindre medvetna om 
läsaren under produktionen, vilket påverkar de textuella valen. En inter-
personell analys handlar om att undersöka hur aktörer och skribenter för-
håller sig till och tar avstamp i andra yttranden och hur dessa yttranden 
modifieras varför jag väljer att göra en sådan analys (se vidare 4.5.5).31 Den 
interpersonella analysen fördjupas genom appraisalanalysen som ytterligare 
belyser texternas dialogicitet. 
 

 

Figur 1. Översikt över vilka analysverktyg som används för att analysera de 
gestaltande och skrivna texterna i inom Skräck- respektive Hjältetemat.  

4.5.4 Den textuella analysen  
Den textuella funktionen handlar om vilka grepp de semiotiska systemen har 
för att skapa en sammanhängande text (Martinec 1998:161). Funktionen 
handlar om hur information organiseras såväl globalt, (textnivå) som lokalt 
(satsnivå) för att skapa sammanhang och samband och lyfta fram det som är 
viktigt i texten (Halliday 2004:30). Här beskriver jag de textuella analys-
verktygen för gestaltande och skrivna texter och inleder med narrativens 
textsteg, därefter beskrivs tema, samt kohesion och till sist verktygen för den 
multimodala analysen.  

4.5.4.1 Narrativ struktur  
Den muntliga och skrivna narrativen kan följa samma textstruktur och i 
Skräcktemat introduceras denna textstruktur genom arbetet med gestaltande 
övningar. Utifrån lektionspassens syfte som formulerats under planerings-
tillfället (se 4.5.3 och 5.1.2) förväntar pedagogerna att textstrukturen ska 
återkomma i de skrivna texterna. Därför kartlägger jag först – genom textu-

                          
31 Även en ideationell analys kunde ha varit meningsfull för att följa upp hur hjältens ideal 
beskrivs, och vad som är målet för hans agerande. Detta samt vilka exempelhjältar som elev-
erna väljer att använda i de gestaltande och skrivna texterna väljer jag istället att följa upp 
genom den didaktiska analysen 
 

Skräcktema 
Gestaltande 

Skriven

Textuell Ideationell Interpersonell Appraisal 

Hjältetema Interpersonell
Gestaltande 

Skriven

Appraisal
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ella analysverktyg – hur narrativens textstruktur realiseras i de gestaltande 
texterna och gör sedan samma analys av de skrivna texterna.  

Den enklaste och typiska strukturen, de sk. textstegen, för hur en narrativ 
inleds, fortsätter och avslutas är: orientering (sammanhanget presenteras, 
vem var och när) komplikation, (händelseförloppet, huvudpersonen kon-
fronteras med problemet) och lösning (problemet får någon slags lösning) 
(Hedeboe & Polias 2008:25) men textforskare har även funnit ett fjärde 
utmärkande textsteg: evaluering (a.a.:118 ff.). Evalueringssteget kan ingå i 
samtliga övriga textsteg och det syftar mot att ge personerna inklusive be-
rättaren, en möjlighet att reagera och reflektera över händelserna i be-
rättelsen. I narrativer kan det också finnas ett eget evalueringssteg som följer 
efter komplikationens höjdpunkt. Martin & Rose definierar ett narrativ så 
här: 

[…] narrative genres involve a disrupting event that is evaluated, but they 
differ in that the disruption is then resolved by the protagonist, returning the 
story to equilibrium […]. So the point of narrative is how the protagonist 
resolves a complicating action with some type of attitude (2008:67). 

Redan i det första textsteget kan läsaren ofta ana de problem som huvudper-
sonen ska konfronteras med, som sedan ska lösas på ett eller annat sätt. 

4.5.4.2 Tema 
Ett av de textuella redskap vi har för att beskriva meddelandets struktur är 
tema. Tema definieras som det element som vi väljer att börja med, som 
meddelandet kommer att handla om och utveckla (Hedeboe & Polias 
2008:231). Begreppet tema används både för texten som helhet och på sats-
nivå. Den lokala (satsnivån) återkommer jag till senare i detta avsnitt. Första 
meningen i texten är oftast utgångspunkt för hela texten, s.k makrotema32 
(Det var en gång) medan första meningen i ett textsteg, hypertemat, i sin tur 
är utgångspunkt för textsteget, precis som temat på satsnivå är utgångspunkt 
för satsen. På textnivå kallas temat för steget. Makrotemat hittar man 
vanligen i textens rubrik (Hedeboe & Polias 2008:242).  

Med analysexemplet nedan visar jag hur jag delat in texten i de större 
typiska textstegen. Varje steg i en allmän textstruktur kan också delas in i fa-
ser vilket framgår av exemplet. Textstrukturen eller stegen är relativt ”fasta 
konstruktioner” som återkommer i texter inom den specifika textaktiviteten 
(se 2.3), medan faserna inom varje steg är mer varierade. Martin & Rose 
(2008:82) beskriver ett antal faser som de identifierat i de olika textstegen 
som bygger upp berättelser. Varje sådan fas inom textstegen har en specifik 
funktion, såsom att engagera lyssnaren, beskriva händelser, personer, 

                          
32 Man hittar inte alltid makroteman i själva texten och särskilt inte i berättande text som 
orienterar sig mot sekvenser av händelser i tid och vanligen struktureras kring hyperteman 
(Hedeboe & Polias 2008:242). 
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miljöer, väcka gensvar och igenkänning och dela erfarenheter från livet med 
lyssnaren eller läsaren. Ofta signaleras ett fasskifte genom satsens tema. I 
temat, det som står först i satsen, fästs den betydelsetråd som stammar från 
föregående sats och vanligtvis då är känd information. Ofta avgränsas tema-
delen av satsens första verb (Holmberg 2006:142). Det som återstår i satsen 
är det s.k. remat. Ett fasskifte kan handla om ett skifte i tid eller någon annan 
omständighet. Konjunktioner kan också signalera ett fasskifte, exempelvis 
genom men. De tematiska skiftena är skiften i ämne och relation och 
realiseras lexikalt genom aktivitet, människor, platser och också genom be-
dömning i evalueringsfaserna i reaktioner, kommentarer och reflektioner 
(a.a.:83). 

Tabell 3. Fastyperna och deras funktion efter Martin & Rose ( 2008:82) 

Fastyper Funktion 

sceneri presentera sammanhanget: identitet, aktiviteter, miljö 

beskrivning avbilda sammanhanget förmedla sinnesintryck 

händelser händelseförlopp 

effekt resultat 

reaktion uppförande eller attitydresultat 

problem skapa spänning genom att bygga upp förväntan 

lösning förlösa spänning  

kommentar berättarens kommentarer  

reflektion deltagarens reflektion 

Att endast bygga ett narrativ på de större textstegen räcker knappast för 
att skapa förväntan och spänning33. Därför kan det övergripande mönstret 
som finns i textstegen upprepas inom faserna. Det är svängningarna och 
vändpunkterna, som driver handlingen framåt, som skapar en spänningspuls 
i berättelsen. Det finns alltså en relation mellan det övergripande textmön-
stret som går igen och upprepas inom faserna. Textsteg och faser speglar va-
randra till både form och funktion. Sceneri, problem, reaktion och lösning 
kan därför finnas inom vilket textsteg som helst. Inom textsteget komplika-
tion upprepas vanligen problem- reaktionsmönstret, problemen tenderar att 
stegras och reaktionerna att bli allt intensivare. I berättelser är det ett vanligt 
sätt att skapa spänning (Martin & Rose 85–86). Eftersom spänningsstegring 
fokuseras i lektionspassen i Hjältetemat blir det naturligt att också göra det i 
textanalyserna (se 4.5.3).  

 

                          
33 I analysexemplet som följer har jag valt en kort text. Det finns dock exempel på längre 
texter där spänningsstegringen är väl utbyggt, dessa redovisas i kapitel 5.   



 50 

Tabell 4. Narrativ struktur, textuell analys av texten,  Filmkväll. 

TEXTSTEG faser Elevtext 
ORIENTERING 
situation 
 
kommentar 
lösning 

 
Det var en gång34 två flickor på väg hem till Maria från 
skolan. 
Det35 var ganska läskigt, även fast det var ljust. 
Men det gick bra. 

KOMPLIKATION 
händelse 
 
kommentar 
problem 1 

 
När de kom hem satte de på filmen och tittade på den som 
Malin köpt för länge länge sedan. 
Den började bra, 
men sen kom någonting konstigt på tv:n. 

TEXTSTEG skrivs med versaler, faser med gemener. Hypertema kursiveras, teman som 
markerar ett fasskifte stryks under, konnektiver gråmarkeras. 

4.5.4.3 Kohesion 
Den aspekt av den textuella metafunktionen som handlar om hur text länkas 
samman brukar kallas kohesion och skapas med hjälp av olika grammatiska 
verktyg, exempelvis konnektiver, alltså ord och fraser som används för att 
skapa logiska sammanhang och samband mellan satser. Deras funktion är 
t.ex. att påvisa orsak (därför, på så sätt, följaktligen) indikera tid (så, sen, 
därefter) lägga till information (och, också, dessutom) skapa förbehåll och 
motsats (men, däremot, emellertid, dock) (Hedeboe & Polias 2008:164 ff.) 
och kan alltså användas för att på olika sätt understödja spänningsstegringen 
(se Tabell 4). I min analys granskar jag därför hur konnektiver används i de 
skrivna narrativerna.  

4.5.4.4 Multimodala resurser 
Den multimodala analysen börjar även den med textstrukturen, där jag 
beskriver hur texten byggs upp genom textsteg och faser och hur den or-
ganiseras spatialt och temporalt utifrån de principer som beskrivs nedan. 
Sedan har jag steg för steg sammanfört samtliga aspekter av den multi-
modala analysen i en tabell för att få interaktionen mellan olika uttryck att 
framträda. Tabellen är gjord utifrån samma mönster som visas i Tabell 2 och 
Tabell 6. 

Gestaltande text är alltid multimodal (se 3.2.1) och texten organiseras så-
väl spatialt (rumsligt), som genom resurser där textstrukturen byggs tem-
poralt (genom tidsföljd) som exempelvis genom de talade replikerna och 
rörelserna. För att den textuella analysen ska omfatta både den temporalt och 
den spatialt organiserade textstrukturen kombinerar jag och väljer ut delar av 
                          
34 Det var en gång, kan ju sägas vara ett makrotema, vilket signalerar att texten är en slags 
saga. 
35 Här är temat samma som i den inledande meningen men utifrån betydelseinnehåll tolkar jag 
det som en ny fas.  
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Martinecs (1998) och Kress och van Leeuwens (1996, 2006) modeller som 
är relevanta i min analys36. Kohesion för gestaltande text, som också om-
fattar handling och rörelser, bygger i stort sett på de allmänna principer som 
gäller för att skapa samband och sammanhang i verbal text (Martinec 
1998:162). Konjunktioner, kompositionella relationer37 (lexikal kohesion) 
och referenser är resurser för att skapa samband i den här typen av texter 
(a.a.:162 ff.). Konjunktiv relation kan vara temporal eller komparativ. I mitt 
material handlar den temporala om succession, dvs. om en rörelse som följer 
på en annan. Den komparativa handlar om likhet exempelvis om två uttryck 
är statiska eller om båda uttrycken uttrycker någon form av rörelse, och 
också om kontrast, exempelvis om temposkiftningar, som långsamt och 
snabbt och är analysbegrepp som jag använder för att kartlägga hur dessa är 
inslag i textens väv. De kompositionella relationerna är av flera slag38, här 
använder jag mig av repetition, som innebär att en process, deltagare eller 
omständighet, upprepas. Kress & van Leeuwen (2006:177) lyfter fram tre 
principer för den textuella funktionen för stillbilder och rörliga bilder som 
gäller för organisation av spatiala, temporala och visuella resurser. Den 
första är informationsvärde som bland annat handlar om den spatiala placer-
ingen i rummet, vänster, höger, centrum eller periferi. Jag tittar här på 
deltagarnas placering i de scenbilder som presenteras i gestaltningen.39 Den 
andra principen handlar om framskjutenhet, hur framskjutna elementen är 
sin placering eller i sitt uttryck, i för- eller bakgrund, deras storlek och 
kontrast. Denna princip använder jag på samma sätt, för den rumsliga ana-
lysen av hur scenbilderna byggts upp och av hur deltagare och andra element 
placeras i för- eller bakgrund. Kontrast kan även skapas med rösten, 
exempelvis kan en replik skrikas ut eller viskas fram. Även tempo och be-
toning i rörelser och röst skapar en kontrasterad verkan och därför fokuseras 
även detta. I Martinecs (a.a.) terminologi benämns detta som konjunktiv 
relation, (se inledningen av stycket.) Den tredje principen kallas inramning 
och realiseras av element som skapar sammanhang genom linjer som binder 
ihop eller avskiljer olika textdelar från varandra (Kress & van Leeuwen 
2006:177). Sådana linjer40 kan också skapas genom rörelser som binder ihop 
olika delar av en gestaltande text och spelplatser (se figur 2) kan placeras 
med olika inbördes avstånd och närhet, varför denna princip också används i 
analysen.  

 

                          
36 För en vidare överblick se Kress & van Leeuwen (2006) och Matinec 1998 
37 Martinec väljer i detta sammanhang hellre begreppet kompositionell relation än lexikal 
kohesion. 
38 Se vidare Martinec 1998. 
39 I gestaltningar byggs också scenbilder upp även om de till del är rörliga (exempelvis roll-
figurerna, medan scenen i ett klassrum är stationär) i det scenrum som skapas. 
40 Kress & van Leeuwen använder begreppet vektorer. Jag använder istället begreppet linjer. 
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4.5.5 Den ideationella funktionen – transitivitetsanalysen 
Här presenterar jag den del av den s.k. transitivitetsanalysen som tillämpas 
på de skrivna texterna samt den ideationella analysen som görs på de gestal-
tande texterna.  

4.5.5.1 Processer och deltagare 
När vi uttrycker erfarenheter använder vi oss av språkets liksom också av 
handlingens ideationella funktion.41 Navet i dessa beskrivningar är s.k. pro-
cesser (att något sker). Till processen kopplas deltagare (de som deltar eller 
berörs av det som sker) och omständigheter 42(var, när, hur, något sker) 
(Holmberg & Karlsson 2006:73). Karlsson & Holmberg (2006:76–80) 
räknar med fyra processtyper: materiella, mentala, relationella och verbala 
processtyper. Tre typer av relationella processer finns, men de specificeras 
inte närmare i mitt material.43 Utöver dessa fyra processtyper väljer jag att 
dessutom urskilja beteendemässiga processer därför att det är en processtyp 
– eftersom den kan visualiseras – som kan identifieras i handling. Beteen-
demässiga processer befinner sig i gränslandet mellan de materiella och 
mentala processerna (Hedeboe & Polias 2006:93).  

Processen uttrycks genom det verb som bär fram den erfarenhetsmässiga 
betydelsen i satsen, således inte genom modala verb eller hjälpverb. Det ver-
bet, processkärnan, knyter också processen till den viktigaste deltagaren, 
den som processen utgår från och som benämns förstadeltagare. Den mate-
riella processens förstadeltagare kallas aktör och de mentala, verbala och be-
teendemässiga processernas förstdeltagare är i nämnd ordning: upplevare, ta-
lare (Holmberg & Karlsson 2008:102) och den som uppvisar ett beteende44.  

4.5.5.2 Processer i presenterande handling 
Presenterande handling (se 3.2.1) är en del av vår erfarenhet av verkligheten, 
exempelvis av rörelse och icke rörelse, av att något är medvetet, likväl som 
omedvetet. Vi kan därför även i handling identifiera materiella, verbala, 
tillstånds (som kan liknas vid den relationella/ existentiella processen i 
verbalspråket) och beteendemässiga processer. De formella kriterierna för 
dessa processer är dessutom direkt observerbara. Vi kan exempelvis uppvisa 
ett beteende, skratta, fnittra, gråta etc. varpå vi realiserar en beteendemässig 
process. Av naturliga skäl förekommer inte mentala processer eftersom 

                          
41 Funktionen hjälper oss också att skapa logisk betydelse genom att ge uttryck för relationer 
mellan betydelser. 
42 I min analys specificeras inte deltagare och omständigheter. 
43 Se Holmberg & Karlsson 2006: 89–94 
44 Den relationella processens deltagare specificeras inte, se Holmberg & Karlsson 2006. Den 
som uppvisar ett beteende är min egen översättning av Martinecs engelska uttryck the 
behaver. 
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dessa inte kan iakttas i det yttre, i handling. Presenterande handling (se 
3.2.1) handlar om att studera betydelse som en funktion i ett sammanhang. 
Processer som realiseras genom sådana handlingar kommunicerar före-
trädesvis betydelser av interpersonellt slag. Exempelvis om en aktör vänder 
sig mot en annan aktör är det en materiell process; men processen får en in-
terpersonell betydelse genom processens innebörd, det engagemang som 
handlingen – att vända sig mot den interagerande – visar gentemot den inter-
agerande. Processtyperna i presenterande handling kan ses i relation till 
varandra i ett system som följer funktionella konventioner (Martinec 2000: 
243 ff.).  

4.5.5.3 Processer i verbalspråk och handling 
Mycket schematiskt tecknas nedan huvuddragen för de processer som kan 
urskiljas i materialet både i handling och i verbalspråket. Vidare beskrivs 
den mentala processen som endast förekommer i verbalspråket. 

− Materiella processer innebär att någon gör något eller att något händer; 
aktören kan vara både medveten och omedveten, exempelvis: Jag 
springer. I handling klassificeras dessa processer i underavdelningar 
som rörelse och icke rörelse. Vidare kan de vara riktade mot en annan 
deltagare eller icke riktade. De kan också vara faktiska och icke 
faktiska dvs. nå fram till mål eller inte. 

− Beteendemässiga processer innebär att något pågår både på ett yttre 
och ett inre plan, den som uppvisar beteendet måste vara medveten, 
exempelvis: Jag fnittrar. När det gäller handling klassificeras de bete-
endemässiga processerna i underavdelningar i: introaktiva och inter-
aktiva. Den introaktiva har endast en deltagare medan den interaktiva 
har två. Vidare kan de inter- och introaktiva delas in i ytterligare 
underkategorier. De interaktiva i perceptuella processer som utgår från 
sinnena exempelvis: stirra, lukta osv. och ömsesidiga som involverar 
rörelser som exempelvis: slåss. De interaktiva processerna kan också 
vara faktiska eller icke faktiska (se ovan materiella processer). De 
introaktiva kan delas in i underavdelningarna ordnade (ranged) och 
oordnade (nonranged). De oordnade delas i sin tur in i ytterligare 
underavdelningar som affektiva, exempelvis: fnittra, gråta, och fysio-
logiska, exempelvis: flämta och paralingvistiska processer, exempel-
vis: grymta, mumla (Martinec 1998:247 ff.).  

− Relationella processer visar hur saker och ting är och förhåller sig till 
varandra, och kräver vanligen ingen energi. Processen klassificerar, 
etiketterar, sorterar och beskriver. Det vanligaste verbet som realiserar 
processtypen är vara, exempelvis: Hon var döende. I handling mot-
svaras den existentiella relationella processen av tillståndsprocessen 
där ingen rörelse kan iakttas, exempelvis: Hon ligger döende. 



 54 

− Verbala processer handlar om kommunikation, om att talaren uttrycker 
något. Verben säga, berätta, förklara är typiska, exempelvis: Jag 
berättar. I handling realiseras processen på två sätt genom visuella, 
(läpprörelser) och auditiva (språkljud) (Martinec 1998:248).  

− Mentala processer beskriver inre skeenden och förekommer, som på-
talats, inte i handling. Upplevaren måste vara medveten och proces-
serna baseras fundamentalt på perception, exempelvis: Jag ser. 

4.5.5.4 Processer och struktur 
Fördelningen av processtyperna i en text säger en del om texten och dess 
sammanhang. De materiella processerna hänger ihop med en berättande 
struktur (Holmberg & Karlsson 2006). Men även andra processtyper kan 
behövas för att variera grundmotiv. I exempelvis reaktionsfaser då prota-
gonisten möter problemen, behöver hon inte endast handla, vara aktör (mat-
eriella processer) utan också reagera känslomässigt på problemet, bli rädd, 
ledsen etc. alltså vara bärare (relationella processer) av någon egenskap, 
uppleva ett fenomen (mentala processer) eller uppvisa ett beteende (bete-
endemässiga processer) (Holmberg 2006). För att kunna bygga upp en spän-
ningsstegring kan alltså mentala, beteendemässiga och relationella processer 
vara viktiga resurser (se 4.5.3). Jag kartlägger därför vilka processer som 
förekommer i de gestaltande- och skrivna texterna och då med ett särskilt fo-
kus på hur spänningsstegringen byggs. Utgångspunkt för analysen är fria och 
bundna satser. Inbäddade satser analyseras inte, eftersom dessa inte uttrycker 
någon självständig process utan fungerar som deltagare eller bestämning till 
en annan process (Holmberg & Karlsson 2006:120).45 

Tabell 5. Transitivitetsanalys på texten Den maskerade mannen-mordet  

Textsteg/fas Elevtext 
EVALUERING 
Beskrivning 
 
Reflektion 
Reaktion 

 
Flickan var (ReP) hungrig, törstig och ledsen. Hennes kompis var (ReP) 
död och hon blödde (MaP) på fingret. 
Hur ska jag komma (MaP) härifrån? sa (VeP) flickan för sig själv. 
Hon började gråta. (BeP) 

Processkärna skrivs i festil, processerna inom parentes och förkortas, materiell process= MaP, 
relationell = ReP, osv. 

4.5.5.5 Indexikal handling 
I materialet som analyseras ideationellt förekommer inte representerande 
handling, men däremot indexikala handlingar. Processtyperna i indexikal 
handling använder artikulatorerna, händer och armar. I materialet förekom-
                          
45 I andra grammatikmodeller talar man oftast om huvudsatser (fria satser) och bisatser. Bi-
satser delas i den funktionella grammatiken upp i både bundna och inbäddade satser (se 
Holmberg & Karlsson 2002:118–121). 
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mer endast dynamiska, transitiva, upprepande och utpekande processer. De 
dynamiska processarna realiseras genom rörelse, är de transitiva riktas de 
mot en medaktör46. Utpekande processer innebär just ett pekande som får sin 
betydelse i den omedelbara kontexten (Martinec 1998:262). I analysen av de 
gestaltande texterna urskiljs processtyperna utifrån beskrivningarna som 
gjorts ovan, se Tabell 6. 

4.5.6 Den interpersonella analysen 
Genom de interpersonella resurserna i språket, liksom i andra semiotiska 
system, samspelar vi och förhåller oss till varandra (Halliday 2004, Holm-
berg & Karlsson 2006). De interpersonella analyserna handlar om att kart-
lägga hur och med vilka resurser relationer skapas inom olika kommunika-
tionssätt mellan olika aktörer och hur skribenten eller aktörer förhåller sig till 
och tar avstamp i andra yttranden och hur dessa yttringar modifieras på olika 
sätt. Ett yttrande och en text fungerar inte som ett isolat; (Ajagán-Lester 
m.fl.2003:208) under textproduktionen är skribenten/producenten mer eller 
mindre medveten om läsaren och detta påverkar de textuella valen. När det 
gäller de argumenterande texterna (se Figur1) vill jag också påvisa hur skri-
benten i de skrivna texterna förhåller sig till och tar avstamp i yttranden i de 
gestaltande texterna och i samtal kring dessa, vilket tar sin början med SFG-
analysen, (språkhandlingar, modalitet och subjektsformer) och sedan fördju-
pas genom appraisalanalysen (se Tabell 7 för exempel på interpersonell- och 
appraisalanalys). Här beskriver jag de interpersonella analysverktygen som 
används för de skrivna och gestaltande texterna.  

4.5.6.1 Interpersonella resurser i verbalspråket  
I verbalspråket samspelar talare och lyssnare genom påståenden, frågor, er-
bjudanden och uppmaningar och på dessa språkhandlingar kan lyssnaren 
eller läsaren reagera. Vårt språkliga samspel, genom språkhandlingar, hand-
lar om information och aktion. Genom språket utbyter vi information, genom 
språket i kombination med handling utbyter vi varor och tjänster. Vi kan 
både be om (frågor) och ge information (påståenden). Då det gäller varor och 
tjänster kan vi genom uppmaningar kräva och genom erbjudanden ge infor-
mation. Växelspelet mellan att ge och kräva benämns som givande och kräv-
ande talarroller. Varje kombination av talarroll, krävande eller givande, och 
utbyten av information eller varor och tjänster, ger en språkhandling och här-
med finns det fyra grundläggande möjligheter att realisera interpersonell be-
tydelse. Varje språkhandling skapar också en förväntan om respons som an-
tingen kan vara verbal eller icke verbal. Även responsdragen kan variera och 
här finns responstyper som är förväntade (språkligt eller utifrån situationen) 

                          
46 Den engelska term som Martinec använder är patient. 
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eller mindre väntade (eller alternativa) (Holmberg & Karlsson 2006:31 ff.). 
När man skapar ett påstående, en fråga eller en uppmaning utanför det 
gängse mönstret, med en inkongruent grammatik kallas detta inom SFG för 
en grammatisk metafor:47 Exempelvis kan en påståendesats ges en frågande 
betydelse: Du tycker väl inte om glass? Det kongruenta alternativet för en 
frågesats är: Tycker inte du om glass? Huvudprincipen för en frågesats är att 
subjektet kommer efter finitet. 

För att gradera påståenden, uppmaningar och frågor kan man modifiera 
dem t.ex. genom att använda ett modalt verb, Skulle du vilja hämta? Modal-
itet uttrycker en gradering av sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villig-
het. Graderingen av respektive aspekt kan vara låg, medel eller hög och vilar 
alltså på en bedömning. De vanligaste uttrycken för detta är modala verb 
som exempelvis kan, bör, ska osv. och interpersonella satsadverbial, exem-
pelvis, kanske, nog, möjligen, antagligen och säkert (Holmberg & Karlsson 
2006:58–70).   

Genom att undersöka språkhandlingar och olika typer av modalitet i en 
text kan man säga något om textens röster och läsartilltal, om närhet och en-
gagemang i texten (a.a.:70 ff.). I de skrivna texterna utgår analysen av de in-
terpersonella resurserna från de fria satserna eftersom det är dessa satser som 
fungerar som egna språkhandlingar (Halliday 2004:111, Holmberg & 
Karlsson 2006:118). I dessa satser är subjekt och finit det centrala. Tillsam-
mans gör de satsen förhandlingsbar, dvs. öppnar den för respons (a.a.:37). I 
analysen har jag därför markerat subjekt och finit i de fria satserna; de 
bundna satserna har jag kursiverat. I analysen av modalitet beskriver jag hur 
modalitet kommer till uttryck och markerar vilken typ av modalitet som 
realiseras. Exempelvis kan spänningen i narrativerna trappas upp genom att 
aktivera mottagarens engagemang genom att låta protagonisten uppmana 
eller fråga: Hur ska jag komma härifrån? (se Tabell 22) och genom att 
modalisera en utsaga. Likaså kan skribenten förhålla sig till mottagaren på 
olika sätt genom att variera språkhandlingar och modalitet i de argumen-
terande texterna. Detta är vad som undersöks i de interpersonella analyserna. 
I de argumenterande texterna markeras också olika subjektsformer eftersom 
skribenten positionerar sig och mottagaren på olika sätt genom att exem-
pelvis välja att använda jag eller vi. 

4.5.6.2 Interpersonella resurser i handling 
Såväl inom verbalspråket som genom andra semiotiska resurser kan vi inta 
olika roller gentemot andra, genom handlingar, gester, blickar och rörelser 
förhåller vi oss till varandra och genom handling kan vi påstå, ställa krav, er-

                          
47 Grammatiska metaforer kan också innebära och användas för andra språkliga ändamål (se 
Holmberg & Karlsson 2006). 
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bjuda och fråga och också ge olika typer av respons. Inom respektive hand-
lingstyp (se 3.2.1) beskrivs här hur interpersonella resurser tas i bruk. 

Den presenterande handlingen (se 3.2.1) består av rörelser med kroppen 
och ansiktet. Engagemang utrycks genom vinkel och avstånd mellan de in-
teragerande, modalitet genom vilja eller ovilja, tvekan eller säkerhet med 
vilken en handling utförs. Affekt handlar om känslor som företrädesvis ut-
trycks genom ansiktsuttryck. Oavsett kulturell bakgrund känns ett antal kän-
slor igen t.ex.: ilska, rädsla, förvåning, lycka, olycka, avsky och intresse. 
Affekt kan också användas för att representera dvs. återberätta, som exem-
pelvis när man mimar en känsla medan man berättar en historia: Den gamle 
skomakaren kände sig sorgsen, (samtidigt visar man ett sorgset ansikts-
uttryck.) Man kan också använda ansiktsuttryck för att ljuga och undanhålla 
det man egentligen känner (Martinec 2001:118–130). 

Engagemang realiseras mellan de båda variablerna distans och vinkel och 
de två systemen fungerar simultant. En kombination mellan avstånd och 
kroppslig vinkel används alltså för att uttrycka olika grader av engagemang. 
Frontvinkeln anses öka engagemanget, sidovinkel uttrycker ett något mins-
kat engagemang och att vända ryggen åt någon markerar ytterligare distans. 
Det innebär att en kombination av exempelvis en ryggvinkel med ett för-
hållandevis kort avstånd, uttrycker ett mindre engagemang, än om avstånden 
mellan de interagerande förblir detsamma och de samtidigt intar en sidovin-
kel (Martinec 2001:120 ff.).   

Den representerande handlingen fungerar återberättande (se 3.2.1). I 
huvudsak används händer och armar. De basala drag som kan uttryckas 
genom språket, s.k. signalfunktioner, kan också uttryckas i handling 
(Martinec 2001:130). Genom en höjd arm påkallas uppmärksamhet, respons 
tenderar att vara en nickning, en hälsning, svar på en hälsning ett leende, etc. 
Reaktioner på en tidigare handling eller rörelse realiseras på olika sätt; 
exempelvis tenderar en rynkad panna, en huvudskakning att betyda att man 
inte håller med, medan en hög panna och ett leende betyder att man instäm-
mer. I handling realiseras påståenden, genom en rörelse av en arm eller hand 
i vinkel mot en annan aktör. Det kan vara starkt konventionaliserade rörelser 
som exempelvis ett höjt finger, som innebär en tillsägelse: fy de kallas då 
emblem, eller exempelvis en gest som härmar en telefonlur vid örat och 
betyder: Jag ringer dig. Bekräftelser sker genom en huvudskakning eller 
nickning. Frågor handlar om att be om eller kräva information från en inter-
aktör. Frågor realiseras genom en uppåtriktad rörelse med huvudet eller med 
ögonbrynen när innehållet ges av sammanhanget eller också kan ”frågan” 
ackompanjeras av ett påstående, exempelvis kan tecknet för: Jag ringer 
(handens pek- lång- och ringfinger hålls i läge mot kind och öra, tummen 
riktas uppåt mot örat och lillfingret hålls neråt pekandes mot munnen) 
ackompanjeras av höjda ögonbryn och betyder då: Ska jag ringa dig? 
(Martinec 2001:131–135).  
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Tabell 6. Multimodal analys av den gestaltande texten Rosa händer. 

Tid 
rollperson 

Rörelse, kroppsposition, 
rumslig placering 

Ansiktsut-
tryck, blick 

Tal  Textsteg, faser och kommentar 

0:45 
Sanna 
och 
Natalie 

Vänder sig ett halvt varv 
och har sidan mot pub-
liken. Presenterande 
handling, materiell 
process, icke riktad icke 
faktisk 

Syns ej.  ORIENTERING 
Fas, händelse 
Uttrycker ett skifte i 
engagemang, nu delvis mer 
mot publiken 

O:46 
Sanna 
och 
Natalie  

Går i armkrok i en halv-
cirkel från ”affären” och 
kommer tillbaka till sam-
ma plats. 
Presenterande 
handlingar, materiella 
icke riktade, icke faktiska 
processer. 

Tittar mot 
varandra, ler 
ser nöjda och 
avspända ut. 

 KOMPLIKATION 
 Fas händelse 
Skifte ny plats, deltagare 
Leendena uttrycker attityd, 
glädje. De ser avspända ut, 
vilket jag tolkar som att de 
känner sig säkra.  
Gången får textuell betydelse 
genom den förflyttas aktör och 
åskådare i tid och rum. 

0:46 
Försälja-
ren 

Dyker samtidigt ner un-
der den bänk som varit 
försäljningsdisk. 
Presenterande handling 
materiell process, riktad 
faktisk. 

Tittar ner mot 
golvet. 
Neutralt 
ansiktsuttryck

 Nerdykandet får textuell 
betydelse det samverkar med 
Sanna och Natalies gång. 
Scenbilden har ändrats och vi 
befinner oss i Sannas hem. 

Erbjudanden kan vara direkta eller indirekta. Direkta erbjudanden realise-
ras genom en utsträckt hand eller arm, direkt mot en interaktör, medan indir-
ekta realiseras genom hand- eller armrörelser i en respektfull (inte rakt emot) 
vinkel mot interaktören. Direkta order eller uppmaningar realiseras med en 
rörelse av en tom hand mot en interagerande. Ett exempel på en sådan språk-
handling är stopptecknet. En indirekt uppmaning realiseras genom att ett 
objekt hålls emot eller i vinkel mot en interagerande. Realiseringen anses in-
direkt eftersom den oftare realiserar ett erbjudande, eller ett påstående än en 
uppmaning (Martinec 2001:133ff.). 

Engagemang som realiseras genom indexikala handlingar förekommer 
mycket sparsamt i materialet, varför jag valt att endast urskilja dem som pro-
cesser (4.5.5). Sådana processer analyseras endast i de gestaltande skräck-
narrativerna. Modalitet i handling har liksom i språket att göra med trygghet, 
säkerhet, osäkerhet, vilja och ovilja. I handling är modalitet inkapslad i själ-
va handlandet: något kan göras bestämt och säkert, eller osäkert och med 
ovilja. Exempelvis springer rollgestalten Bamse snabbt och bestämt mot en 
hjälpbehövande i en av de gestaltande texterna. Detta tolkar jag som att 
handlingen är säker och utförs med stark vilja. Realiseringen i en handling 
tenderar att omfatta hela kroppen och här finns en likhet med språket, där 
den språkliga modaliteten har en tendens att sprida sig mer än över en text-
enhet. Är man exempelvis rädd, kanske man skakar i hela kroppen. Vidare 
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kan ovilja/vilja respektive trygghet/osäkerhet kombineras oberoende av 
varandra. Osäkerhet/tvekan uttrycks genom spända muskler och säkerhet-
/trygget genom muskelavslappning. En framåthållen kroppshållning ut-
trycker vilja medan en mer tillbakahållen sådan realiserar ovilja. Modalitet 
handlar om nyanser och gradering och det innebär att ju mer otrygg den 
handlande är desto mer uttrycks detta genom muskelspänningar och vice 
versa. Detta gäller också för ovilja liksom för säkerhet och osäkerhet 
(Martinec 2001:126 ff.). 

4.5.6.3 Appraisalanalys – de skrivna texterna 
Genom att också titta på andra uttryck för interpersonella resurser i de skriv-
na texterna belyser jag ytterligare texternas dialogicitet, dvs. hur skribenterna 
i hjältetexterna språkligt realiserar engagemang och koppling till andra rös-
ter. Appraisal är en metod som har sin utgångspunkt i sociosemiotiskt tradi-
tion (Martin & White 2005:1). Dialogicitet48, attityd och gradering är vad 
som undersöks. Analysen innebär en undersökning av tonläget hos författar-
rösten, vilket i sin tur kan kopplas till olika avsändar- och mottagarroller 
(Martin & White, 2005:35 ff., Nord 2008:61 ff.). Utgångspunkten för 
analysen är snarare betydelse än lexikogrammatik, även om man ofta letar 
efter typiska realiseringar.  

Dialogicitet beskriver hur författaren/talaren positionerar sig själv och 
läsaren i förhållande till ett påstående, en ståndpunkt eller en attityd. Alltså 
får dialogicitet följder för hur relationen mellan författaren och läsaren ska-
pas, om författarrösten jämställs med läsaren eller framställs som om den har 
tolkningsföreträde. Författarröstens tonläge och tilltal skapas genom en serie 
språkliga val, där ett fundamentalt val handlar om att öppna upp för olika 
röster eller inte, s.k. hetero- eller monogloss. Monogloss innebär en författar-
röst som saknar referenser till andra röster, och det realiseras genom påståen-
desatser och uppmaningssatser utan modalisering: Under tonåren är alla 
ungdomar upproriska; eller Ge mig smöret! Heterogloss innebär däremot att 
skribenten genom språkliga markeringar förhåller sig till andra ståndpunkter 
(Martin & White 2005:99 f., Nord 2008:190) exempelvis: Under tonåren är 
nog de flesta ungdomar periodvis upproriska. Här öppnas upp för att det inte 
behöver gäller alla och alltid. Kan du ge mig smöret! Även om uttrycket fort-
farande har en uppmanande betydelse så har det modaliserats genom det 
modala verbet kan. Dialogicitet skapas genom en mängd olika val där det 
mest grundläggande valet är mono- eller heterogloss. Vidare kan heterogloss 
vara inskränkande, dvs. förhålla sig till andra röster men samtidigt, på olika 
sätt, inskränka den andra röstens giltighet. Den utvidgande heterogloss-
formen öppnar däremot för andra rösters giltighet. Den utvidgande respek-

                          
48 Nord (2008:188) översätter engagement med dialogicitet, vilket jag tycker är en tydlig 
översättning och jag väljer därför att använda den. 
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tive inskränkande heteroglossen kan i sin tur delas in i flera underavdel-
ningar (Nord 2008:190). Jag räknar med följande inskränkande aspekter: för-
nekande, motsägande, instämmande och stödjande. För utvidgande hetero-
gloss räknar jag med övervägande. Endast de skrivna argumenterande 
hjältetexterna analyseras ur denna aspekt. 

I appraisalteorin har man också utvecklat begrepp för att studera hur 
språkliga mekanismer används för att dela känslor, smak, normer och värde-
ringar (Martin & White 2005:42). Denna del av appraisalanalysen görs både 
på de narrativa och de argumenterande texterna (se figur 1). Det som grans-
kas är uttryck för värderingar med appraisalsteorins kategorier: attityd och 
gradering. Attityd delas in i tre kategorier: affekt, uppskattning och be-
dömning. Affekt avser uttryck för positiva och negativa känslor. Kategorin 
förläggs till känslor inom den person som känner, och uttrycks genom 
kvaliteter/adjektiv, processer/verb, kommentarer/adverb, eller genom nomi-
naliseringar av kvaliteter och processer. Det handlar här om den känslo-
mässiga inställningen till personer, objekt, händelser eller situationer. Kate-
gorin uppskattning används för att värdera objekt, processer, situationer och 
varelser inklusive människor, dock inte beteenden. Bedömningen refererar 
till normativa värderingar av beteenden framförallt mänskliga och inriktar 
sig på värderingar av yttre företeelser, alltså värderingar som rör etik och 
sociala normer. Här har man tagit ytterligare ett steg ifrån personen som 
känner (affekt) och från företeelser i världen (uppskattning) och utdelar posi-
tiv eller negativ kritik av människors sätt att uppträda (Martin & White 
2005:43–47).  

 Tabell 7. Interpersonell analys och appraisalanalys, elevtext,  Hjälten. 

Subjekt, finit, värderande uttryck = gråmarkerade, AB= attityd bedömning, specificering, 
DF= dialogicitet förnekande, GI= Gradering genom intensifiering 

Attityder i texter kan uttryckas direkt eller indirekt. De indirekta uttrycken 
för attityd omfattar inte attityd i sig själva, utan uttrycks genom att det omgi-
vande sammanhanget signalerar värdering (Martin & White 2005:62 ff.) 
Exempelvis: Personen bakom kassörskan ger henne en hemsk blick. Malin 
springer resten av vägen hem till Gabriella. I den första meningen uttrycks 
attityd explicit genom hemsk, vilket gör att vi förstår efterföljande mening 
som ett uttryck för att Malin är rädd (indirekt värdering). Vidare kan atti-
tyder och engagemang graderas. I mitt material görs det genom att styrkan 
av graderingen höjs eller sänks. Graderingen kan ligga direkt i uttrycket 

Skriven 
text  
 

Språk 
hand-
ling 

Mo-
dus 
 

Subjekt Modalitet Dialogicitet 
Attityd, gradering 

En hjälte 
ska vara 
snäll – 
inte elak. 

p p 3 pers Ska: modalitet , 
förpliktelse hög 
grad, som förstärks 
och förtydligas av 
neg s-adverbial inte

snäll, elak = AB, inte tolkas som 
en inferens från lärprocessen (se 
5.1.5)  
inte elak = DF, GI, ska 
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exempelvis som i hata, avsky, ogilla, som är tre uttryck som har olika styrka 
eller indirekt genom gradering som ganska eller mycket m.fl. (Martin & 
White 2005:136 f.).  

4.5.7 Sammanställning av övergripande begrepp i studien 
Eftersom denna studie innehåller många olika analyser och därmed begrepp, 
finns anledning att inför resultatredovisningen påminna om de övergripande 
analysbegrepp som har presenterats. 

Tabell 8. Översikt över analysverktyg och övergripande analysbegrepp 

Analysverktyg Övergripande teoretiska analsybegrepp 
Den didaktiska analysen 
av lärprocessen genom 
pedagogiskt drama görs 
genom designteori och 
sociokulturella begrepp. 

interaktion, stöttning, kollektiv stöttning, appropriering, 
bemästring, multimodalitet, mediering, semiotiskt system, 
semiotisk resurs, potential, meningsskapande, transformering, 
inramning, iscensättning, sekvensering, tempo 
 

De 8 gestaltande 
texterna analyseras med 
verktyg med 
utgångspunkt i SFG och 
de utvidgade semiotiska 
analysmodellerna. 

multimodalitet, presenterande -representerande -indexikal handling, 
emblem, semiotisk resurs, metafunktioner 
narrativ struktur: textsteg och faser 
ideationella resurser: processer 
interpersonella resurser: engagemang, modalitet, attityd 
textuella resurser: konjunktiv, kompositionell relation, referens, 
temporal, komparativ, informationsvärde. framskjutenhet, 
inramning 

De 14 skrivna texterna 
analyseras med SFG-
verktyg och med 
appraisalanalys.  

metafunktioner 
narrativ struktur: textsteg och faser 
textuella resurser: tema och kohesion 
ideationella resurser: processer  
interpersonella resurser: språkhandlingar, modalitet, subjektsformer 
appraisalanalys: dialogicitet, mono- och heterogloss, attityd, gra-
dering 

Analyserna avser att sammantagna beskriva hur pedagogiskt drama kan 
fungera som en meningsskapande resurs i samband med skrivande och 
belysa aspekter av lärande, vilket är studiens övergripande syfte. Både den 
didaktiska och de semiotiska analyserna avser att ge underlag för att besvara 
de specifika forskningsfrågorna:  

− Vilka resurser för meningsskapande används av eleverna genom de 
multimodala kommunikationssätt som används i pedagogiskt drama 
respektive i skrivande?  

−  Synliggörs det gestaltande arbetet i de texter eleverna skriver i anslut-
ning till dramaarbetet och i så fall, på vilket sätt? 

De didaktiska frågorna används för att binda ihop begrepp inom de olika teo-
rier som används. Jag återkommer främst till de didaktiska frågorna i resul-
tatdiskussionen. 
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5 Textarbete, att gestalta och skriva, ett 
didaktiskt och semiotiskt perspektiv  

I kapitel 5 presenteras resultaten utifrån två skilda perspektiv, det didaktiska 
och det semiotiska. Kapitlet inleds med den didaktiska analysen som börjar 
med en beskrivning av lektionspassens inramning och iscensättning. Därefter 
fokuseras sekvensering och tempo. Därpå följer de olika semiotiska text-
analyserna. Sist i kapitlet sammanfattar jag resultaten av de båda analyserna.  

5.1  Didaktiskt perspektiv  
5.1.1 Inramning  
Skräcktemat omfattas av tre förmiddagspass om sammanlagt 265 minuter, 
Hjältetemat av två förmiddagspass om sammanlagt 215 minuter. Av tabel-
lerna (nr 9–13) framgår arbetspassens längd, vilka moment som ingår, vad 
eleverna gör, samt vilka produkter de skapar, och hur lång tid (tempo) dessa 
moment tar.  

I huvudsak är arbetspassen förlagda till det ordinarie klassrummet. Under 
moment där eleverna förbereder sina gestaltningar och arbetar i grupper 
utnyttjas dock olika biutrymmen. 

Ämnessyn (se 2.1) samt målbeskrivningarna i kursplanen ger riktning för 
vad lärprocessen (exempelvis betonas reflektion kreativitet och fantasi) 
innehållsligt ska ge möjlighet till, samt för mål att sträva mot. Målskriv-
ningar och ämnessyn utgör således en ramfaktor. Pedagogernas utgångs-
punkt under planeringstillfället är också att lärprocessen ska ge utrymme för 
både reflektion och kreativitet. De specifika mål i kursplanen som peda-
gogerna väljer ut för Skräcktemat är att eleven, ”genom eget skrivande för-
djupar sin insikt i grundläggande mönster /…/ och utvecklar sin förmåga att 
bearbeta sina texter utifrån egen och andras värdering” (Skolverket 2000: 
97). Hjältetemat ramar pedagogerna in genom följande mål, att eleven: ”ska 
utveckla sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som 
texter med olika syften väcker, samt stimuleras till att värdera och reflek-
tera” samt att ”eleven ska kunna producera olika texter som redskap för 
lärande och kommunikation” (a.a.:97). 

5.1.2 Iscensättning 
För att iscensätta det övergripande kursplanemålet (se 5.1.1) som fokuseras i 
Skräcktemat bestämmer sig pedagogerna för att introducera en berättarmo-
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dell och därmed underlätta skapandet av narrativ. Gestaltande övningar ska 
tydliggöra textstrukturen hos sådana texter. Gestaltandet är således tänkt att 
visualisera både textsteg och spänningsstegring. Spänningsstegring ska ock-
så medieras emotionellt genom de kroppsliga uttrycken (se 4.5.3). Genom att 
visuellt visa vad en protagonist känner och auditivt gestalta vad aktörerna 
säger och tänker, kan gestaltandet bli en konkret resurs för att variera grund-
motiv (där vi får möta aktören olika roller, där hon både agerar och reagerar) 
och eventuellt lämna avtryck i de skräcknarrativer eleverna sedan skriver. 
Det kollektiva textskapandet som gestaltningen innebär är också menad att 
vara en resurs, s.k. kollektiv stöttning, inför det individuella skrivandet.  

För att realisera kursplanemålet (se 5.1.1) för Hjältetemat bestämmer sig 
pedagogerna för att eleverna genom gestaltande övningar ska få syna sina 
egna föreställningar och jämföra dem med andras. En tanke med detta är att 
många perspektiv ska synliggöras. En förhoppning är också att gestalt-
ningarna och reflektionerna i samband med dessa ska skapa ett kommuni-
kativt sammanhang. Gestaltningarna är tänkta att synliggöra elevernas hjäl-
teideal. och att åskådliggöra eventuella skillnader mellan den faktiske och 
den ideale hjälten och därmed hjälpa eleven att formulera argument (se 
4.5.3).  

Undervisningsförloppet som det designas av pedagogerna (vid planerings-
tillfällena) innebär ett tänkt förlopp av olika aktiviteter som kategoriserats 
som introduktion ^ bearbetning ^ gestaltning ^ avslutning. Repetition inleder 
de lektionspass som följer efter de första lektionspassen i både Skräck- och i 
Hjältetemat. Avsikten med repetitionerna är att befästa kunskaper och 
erfarenheter från föregående pass. De reflekterande samtalen i anslutning till 
elevernas egna gestaltande texter är återkommande inslag i de båda temana 
och ska innebära en slags metareflektion över texterna och temat och dessa 
samtal innebär också en repetition av lärstoffet. I dessa samtal ska 
pedagogerna stötta eleverna mot en djupare förståelse. 

Det arbetsredskap som används i lektionspassen under de båda temana är 
uteslutande whiteboarden, vilken exempelvis används för att anteckna nyck-
elord, textstegen i en narrativ, eller för att samla upp elevernas förslag på 
hjältar, och för att skriva upp arbetsinstruktioner, som dock alltid också ges 
muntligt. Den enda tryckta text som förekommer är den skönlitterära boken 
Bröderna Lejonhjärta (i Hjältetemat). I övrigt förekommer endast de texter 
som eleverna producerar och skriver. De två spökhistorier ( i Skräcktemat)  
som berättas utgår inte från några tryckta källor.  

5.1.3 Sekvensering och tempo 
En lärsekvens innebär ett tänkt undervisningsförlopp. Det blir verklighet i 
mötet med den lärande där den lärande själv är medaktör och också själv 
designar vägen då information transformeras och formas till en gestalt 
(Selander & Kress 2010:25). Här följer jag detta möte genom att sekvensera 
lektionspassens innehåll i kategorier där elevernas teckenskapande process 
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kommer i fokus och därmed, utifrån det designteoretiska perspektivet, 
meningsskapandet och lärandet. Beskrivningen av den meningsskapande 
processen som härmed görs, blir en ram för de semiotiska analyserna av 
texterna. För att skapa överblick presenteras sekvensering och tempo i lek-
tionspassen i de båda temana i tabeller. Tabellerna visar i tid mätt (tempot) 
vad som är lektionens huvudfokus. För att tydliggöra lyfts detta fram i texten 
som följer direkt efter samtliga tabeller. Tabellerna är också menade att vara 
ett stöd för att kunna följa de olika aktiviteterna i den fortlöpande beskriv-
ningen och analysen av lektionspassen. Hjältetemats aktiviteter har därför 
numrerats med siffror i respektive kolumn, och Skräcktemat aktiviteter med 
bokstäver. I den löpande texten refererar jag till dessa siffror och bokstäver. 

Tabell 9. Lektionspass 1 Hjältetemat ca 95 min 

Aktivitet Introduktion 1 
 

Bearbetning 2 Gestaltning 3 
 

Avslutning 4 

Beskrivning Inlevelseövning 
Boksamtal 
instruktion 

Eleverna 
presenterar sina 
egna hjältar 
genom mim. 

Redovisning 
parvis av de 
mimade texterna, 
samt samtal. 

Sammanfattning 
Framåtblick  

Tid i min 12, 25, 5=42 6    40 7  

Tabell 10. Lektionspass 2 Hjältetemat ca 120 min. 

Aktivitet Introduktion 5 Bearbetning 6 Gestaltning 7  Avslutning 8 
Beskrivning  Repetition 

Instruktion 
Grupparbete 
Bildskapande 
och skapande av 
tankekarta kring 
ideal hjälte. 
Instruktion 
Gruppvis 
produktion av 
gestaltande text. 

Redovisning av 
gestaltande text 
samt reflektion. 

Sammanfattning 
Skrivinstruktion 
Skrivövning 

Tid i min 8, 12=20 18, 8, 22=48  23 5, 4, 20=29 

Tabell 11. Lektionspass 1 Skräcktemat ca 65 min 

Aktivitet Introduktion A Bearbetning B  Gestaltning C Avslutning D 
Beskrivning Dp berättar 

spökhistorier. 
Eleverna berättar 
egna 
spökhistorier. 
Samtal om 
funktion och 
form/textsteg. 

Skapande av 
tankekartor i 
parvisa grupper. 

Individuell 
skrivövning  

Reflektion 
Sammanfattning 
Framåtblick 

Tid i min 8, 15, 12=35 10 15 4 



 65 

Tabell 12. Lektionspass 2 Skräcktemat ca 105 min 

Aktivitet Introduktion E Bearbetning F Gestaltning G Avslutning H 
Beskrivning  Repetition av 

textsteg genom 
elevtexter, samt 
samtal om 
spänningsstegring – 
faser. Instruktion 
och gruppindel-
ning. 

Gruppvis 
skapande av 
gestaltande 
skräcknarrativer. 

Redovisning 
av gestaltande text 
samt samtal  
kring textsteg  
och spänningssteg-
ring. 

Sammanfatt-
ning 
Framåtblick 

Tid i min 18, 5=23  35  40 4  

Tabell 13. Lektionspass 3 Skräcktemat ca 95 min 

Aktiviteter Introduktion I Gestaltning J Avslutning K 
Beskrivning Repetition, eleverna ser 

sina egna gestaltningar 
på dvd. 
Samtal om textsteg och 
faser. 

Eleverna skriver 
individuellt egna 
skräcknarrativer. 
Den tid den enskilde 
eleven använder 
varierar. 

Insamling av 
böcker –   
avslutande ord. 

Tid i min 30  60 5  
Tabellerna visar att undervisningsförloppet i de olika lektionspassen har en liknande struktur. 
Pedagogerna inleder lektionspassen och där presenteras lärstoffet. Sedan följer bearbetande 
och gestaltande aktiviteter. Lektionspassens tyngdpunkt vilar på de bearbetande och gestal-
tande aktiviteterna. I tid mätt tar dessa mellan 2/3 och hälften av tidsutrymmet under de olika 
passen. Lektionspassens sekvensering i delaktiviteter har konstruerats i förväg av peda-
gogerna och varje moment har också tilldelats en tänkt ungefärlig tid. Bearbetning och 
presentation av gestaltande texter är alltså ett huvudfokus och de moment i lärprocessen som 
pedagogerna valt att ge mest tid. Dessutom har eleverna stort inflytande över de bearbetande 
momenten och då också över tempot. Den tid som pedagogerna avsatt överskrids ofta av 
eleverna, de vill och får oftast mer tid än vad som tänkt är. Det betyder att elevernas per-
spektiv, erfarenheter och gemensamma samspelande ges ett stort utrymme, att elevaktiviteten 
är hög, att eleverna använder en mängd olika semiotiska resurser och att de arbetar själv-
ständigt i grupper mot målet, att skapa gestaltande texter. I de gestaltande momenten repeteras 
lärstoffet och pedagogerna bygger då vidare på den förståelse eleverna visar genom sina 
representationer. Lektionspass 1 Skräcktemat är dock ett undantag, där får inte bearbetning 
något stort utrymme, vilket eleverna blir missnöjda med (se vidare nedan). 

5.1.4 Kommunikation och interaktion under olika aktiviteter 
i Skräck- respektive Hjältetema 
Här fokuseras hur kommunikationen och interaktionen ser ut eleverna 
sinsemellan och mellan lärare och elever under de två temanas olika akti-
viteter. Hjältetemat inleds (se kolumn 1) med en dramaövning som är tänkt 
att mediera något av stämningen i Nangijala49. Det är lärarens önskemål, hon 
säger vid planeringstillfället: Starten på historietemat, med den uppbyggda 

                          
49 Eleverna har läst fyra kapitel i Bröderna Lejonhjärta. Dessa kapitel blir en utgångspunkt 
och inledning till samtalet om hjälten. I boken Bröderna Lejonhjärta är Nangijala ett namn på 
den plats som man kommer till efter döden. 
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kyrkomiljön i klassrummet med eleverna i roll som kyrkobesökare, blev in-
spirerande; det direkta deltagandet gör dem mer engagerade (fältdagboken 
14/4).  

Eleverna inbjuds därför inledningsvis att agera tillsammans med drama-
pedagogen, att ro en låtsasbåt mot Nangijala till ackompanjemang av natur-
ljud: lövprassel, vind, fågelsång och vatten. Med hjälp av klassrumsmöbler-
na har också en ”jätteroddbåt byggts”. Övningen störs dock av att eleverna 
”hamnar” på fel platser. E50: Y sitter på min plats. L: Schyyy! E: Jag ser 
inget! L: Sätt dig bara! (fältdagboken 21/4). Elever och dramapedagog ska 
mötas i den fiktion som skapas. Men det bygger på att eleverna koncentrerar 
sig och träder in i sina roller. Dramapedagogen berättar i roll som rorsman: 

Dp: Ser ni! (tittar åt vänster och ror) Jag tycker jag ser stranden där borta. 
Flera elever :- Jaaa, skriker flera elever. 
Dp: Nu hör jag nåt. Det måste vara ett vattenfall i närheten (ett vattenfall låter 
från en cd-skiva i bakgrunden). Vi har kommit rätt! 
Flera elever: Åh, titta! (en elev pekar mot dörren till grupprummet där Sofia 
träder fram och in i klassrummet.) 
Många elever: Åh, åh! (film 21/4). 

 

Eleverna får se en skådespelare (tillika lärarkandidat) som gestaltar Sofia i 
vit långklänning, sjal och en vit duva på axeln. Hon välkomnar till Nangi-
jala:  

Sofia: Välkomna till Nangijala, till sagornas och lägereldarnas tid.   
Elev 1: Är du Sofia?  
Elev 2: Kan jag få den där frukten du har? 
Sofia: Ni ska alla få frukt om ni kommer i land, en i taget. Ni ska få komma 
hem till mig, i Tulipagården, där har jag frukt till alla. Välkomna! 
Flera elever: Tack! (film 21/4). 

Med Sofias entré blir det knappnålstyst och en stämning förmedlas som får 
betydelse för boksamtalet. Jag tolkar detta både som att överraskande mo-
ment, för det här hade ingen elev väntat sig, och skådespelarkonst kan ge pe-
dagogiska effekter. Vidare tolkar jag det som att engagemang skapas genom 
att eleverna inbjuds att medagera. Eleverna bygger tillsammans med peda-
gogerna upp en stämning som innebär att de lockas in i ”bokvärlden, till 
Nagijala” inför boksamtalet och samtalet om hjälten. Boksamtalet som dra-
mapedagogen sedan leder får formen fråga- svarsmodellen.  

I inledningen till Skräcktemat berättar dramapedagogen spökhistorier51 för 
att introducera och mediera narrativets, innehåll, form och sociala funktion. 
Eleverna är intresserade och tysta när dramapedagogen berättar. Eleverna får 

                          
50 E är här en förkortning för elev och L en förkortning av läraren. Dp står för drama-
pedagogen. 
51 I undervisningssituationen kallas skräcknarrativer för spökhistorier eller skräckberättelser. I 
studien benämns de skräcknarrativer.  
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också själva berätta spökhistorier och då är det svårt att få stopp på dem. 
Däremot blir det snart okoncentrerat och dramapedagogen återtar ordet. 
Samtalet fokuserar fortsättningsvis spökberättelsers form och funktion. Det 
är märkbart att eleverna är bekanta med genren. 

Dp: Har ni varit med om att berätta spökhistorier för varandra?   
Många elever: Jaa. 
Dp: Varför berättar man spökhistorier? 
Elev : För att skrämmas, man ska bli rädd. 
Dp: Ja för att underhålla. När man ska bygga en sån historia behöver man 
vissa ingredienser ungefär som när man ska laga mat, ett recept helt enkelt. 
Om man skulle titta i ett berättelserecept så skulle (Dp antecknar samtidigt 
narrativens textsteg på whiteboarden allt eftersom samtalet fortskrider.) man 
få veta att en huvudperson behövs, och den här huvudpersonen måste befinna 
sig någonstans (avbryts av elev som säger).  
Elev 2: Man kan ju inte vara ingenstans. 
Dp: Det måste också finnas ett problem, en konflikt. Ofta är det någon som 
blir rädd som måste lära sig bemästra, avslöja eller besegra det otäcka. Sen 
måste det finnas en upplösning. Problemet måste sluta på något sätt. 
(Samtalet forsätter med fokus på de berättelser eleverna just hört, 
tillsammans identifierar man berättelsens byggstenar.)  
Dp: Vad hette huvudperson i Spökgården, var och när fick vi möta honom? 
(film 24/3). 

När textstegen är identifierade får eleverna komma med olika förslag på 
passande miljöer, problem osv. som kan förknippas med spökhistorier.  

Interaktion och kommunikation växlar med kommunikationssätt och akti-
viteter. I både Hjältetemat och Skräcktemat får inledningen, där syftet främst 
är att ge information, ett interaktionsmönster av fråga- svarsmodellen.  

Att interaktionen skiftar under olika moment visar sig också i rummets 
möblering. I moment 1, 3, 5 liksom delvis i moment A (inlevelseövningen 
undantagen), E och delvis i moment 7 och G dominerar pedagogerna talut-
rymmet och samtalet har ett fråga- svarsmönster. Under dessa moment har 
klassrummet en traditionell möblering där eleverna är vända mot läraren och 
whiteboarden. Möbleringen och organisering signalerar att det är fråga om 
”undervisning” där pedagogerna styr. Huvudsakligen är det i dessa moment 
som lärstoffet förmedlas och repeteras. 

Under dramaövningarna är bänkarna ofta undanställda utmed väggarna 
eller ingår i en slags scenografi och stolarna är ofta också placerade i en 
cirkel. Det innebär att eleverna ser varandra och inte har huvudfokus mot 
läraren. Elevernas delaktighet blir större vilket innebär att det finns ett större 
utrymme för elevernas meningsskapande.  

Under aktivitet 2 och B pågår en parvis interaktion. Pedagogernas roll är 
då mindre framträdande och elevaktivitet förhöjs. Att byta mellan stor-
gruppssamtal och pararbete skapar omväxling och viss vila för eleverna. Fler 
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elever blir aktiva och mer uthålligt fokuserade än under samtal där hela 
klassen deltar. 

I gestaltningarna (moment 2,3, 6,7, F och G) under både process och i 
framförandena skapas ett annat tilltal52. Fler semiotiska resurser tas medvetet 
i anspråk och andra ”regler” gäller för kommunikationen. Tilltal och interak-
tion mellan dem som agerar skapas i det rumsliga: genom position, vinkel 
och avstånd. Gestaltningarna bär med sig att reaktioner från dem som 
adresseras kan avläsas direkt i sammanhanget, dvs. om den som adresseras 
förstår, hur hon reagerar osv. När det gäller gestaltningar är det både 
publiken, den medagerande, samt också aktören själv i förhållande till den 
rollperson hon spelar (estetisk fördubbling, se 2.2.3) som har en mottagar-
roll. Kommunikationen och åskådarperspektivet kan därför ses tredimensio-
nellt: i förhållande till sig själv mellan rollen och det egna jaget, i för-
hållande till medaktörerna och i förhållande till publiken. Skådespelare 
brukar tala om uppmärksamhetens tre allt vidare cirklar: uppmärksamhet 
mot sig själv, mot medaktören och mot publiken. En gestaltning kan inte 
heller jämföras med ett samtal, där de interagerande ”får svar på tal i 
sammanhanget”, explicit och direkt. En gestaltning blir mer komplex och 
liknar härvidlag både en skriven och talad text, genom det direkta gensvar 
som ges från den/de medagerande och genom det gensvar som ges av pub-
liken. Gensvaret från publiken (utom vid vissa tillfällen) blir av mer implicit 
art. En gestaltad text måste vara självbärande. Publiken får enligt kon-
ventionen inte resa sig upp och fråga: Vad menar du? Det kan man göra i ett 
samtal. Även de som inte agerar på scenen engageras genom att bli med-
skapare i kommunikationen. Av videomaterialet och fältanteckningarna 
framgår att eleverna tänker in mottagaren redan i formeringsprocessen, ett 
mottagarperspektiv tränas. 

Elev 1: Jag vet vi sätter tv:n här. 
Elev 2: Då ser dom inte vad som händer där borta. 
Elev 1: Vi sätter den på sidan. 
Elev 3: Kan inte alla stå där (pekar samtidigt ut med handen)?  
Elev 4: Nej! 
Elev 1 och 2 springer fram och tillbaka från plats till plats och prövar. 
Elev 2: Du kan ju vända den så här. (film 31/3) 

I exemplet som följer påvisas kamratstöttning, att kamraterna hjälper till med 
formgivning av adekvata uttryck. I gruppen prövar man att uttrycka sig på 
olika sätt. Vad fungerar? Spöket testar exempelvis olika ansikten som de 
andra reagerar på. Den här gruppen arbetar intensivt och koncentrerat. De 
småspringer med rekvisita hit och dit, prövar och utvärderar uttryck och 
positioner. De ser glada ut och det kollektiva skapande är påtagligt. Mening 

                          
52 Under de bearbetande faserna formerar och tränar eleverna sina gestaltningar, varpå gestal-
tande även förekommer under dessa faser. 
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skapas genom att de förhandlar och agerar med fokus på att skapa en text 
som mottagaren kan förstå och uppleva som spännande. Samtliga deltagare 
är aktiva och bidrar. Arbetsintensiteten och engagemanget är högt och jag 
vill beskriva det som att gruppen befinner sig i ett flowliknande tillstånd. 
Aktiviteter som skapar flow ger enligt Csikzentmihalyis (2007:96) en sådan 
tillfredsställande upplevelse att man är villig att utföra dem för deras egen 
skull utan sidoblickar på annat. Koncentrationen på själva aktiviteten blir så 
intensiv att uppmärksamheten inte räcker för ovidkommande saker och tids-
uppfattningen kan bli förvrängd. Eleverna överskrider ofta den tilldelade 
tiden när de ska skapa sina gestaltande texter. En orsak till detta kan vara att 
de ”glömmer tid och rum”, men också att de befinner sig bortom pedagoger-
nas omedelbara kontroll. Ibland uppstår konflikter mellan pedagoger och 
elever om att eleverna överskrider tidsramarna. 

Elev 3: Ska nån vara i tv:n53? 
Elev 2: Skjuter huvudet under tv:n, spärrar upp ögonen stirrar med blicken 
och skriker: Åhhhhhhåhh. 
Elev 1: Kom fram lite längre, stirra mer om du kan. 
Elev 2: Skjuter fram ansiktet längre ut under tv:n tittar upp med uppspärrade 
ögon och skriker: ÅÅHåhhÅHHHÅhh (nu högre och med svaj). 
(fältdagboken 31/3) 

Även om det kollektiva skapandet är en resurs kan det också störas av socia-
la orsaker. I lärarens anteckningar står: En grupp råkade i konflikt, trots detta 
spelade de upp en dramatisering på ett positivt och engagerat sätt. Grupp-
sammansättning och gruppstorlek kan ibland vara problematiskt (fältdag-
boken 27/1). Ibland lyckas eleverna själva lösa de konflikter som uppstår. 
Även om eleverna inte får rösta om rollfördelningen, så visar exemplet 
nedan på en lösning som innebär någon slags hybrid mellan lottning och 
röstning. Mina iakttagelser ger vid handen att konflikter om vem som ska 
spela vad, är det vanligaste problemet. 

Elev 1: Kolla, vet ni vad vi kan göra! Det är ju två kompisar, en 
skivförsäljare, de är ju tre, en mamma och så kan vi ha en delvis berättare och 
en som sjunger. 
Elev 2: Jag vill vara delvis! Jag, jag! (viftar med handen upp i luften) 
Elev 3: Jag också! 
Elev 1: Ja vi lottar. Vi river sönder den här. 
Elev 4: Kolla den som har fått flest röster (avbryts) 
Elev 1: Alla som röstat på X, vem tycker det? 
Elev 3: Nej, nej, vem som ska vara Sanna? 
Elev 4: Vem är Sanna?  
Elev 3: Sanna är den som dör! 

                          
53 Tv: n står på ett rullbord med en övre och undre skiva, på den övre står själva tv: n och på 
den undre finns en dvd-spelare och mellan den övre och under skivan ett tomrum där ”spöket 
kan sticka fram sitt ansikte”. 
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(följs av två repliker som inte går att höra) 
Elev 1: En gång bara det är lättast. ( syftar på sten sax påse som de gör) 
Elev 4: Du gjorde sten du vann! 
Elev 2: Tack! (film 31/3) 

Under elevernas framträdande är det koncentrerat och tyst. Att få se varandra 
framträda är intresseskapande. Genom den gestaltande redovisningsformen 
(aktivitet G) repeteras berättarmodellen fem ggr, varje gång med utgångs-
punkt i en ny gestaltning. På liknande sätt blir (aktivitet 3 och 7) elevernas 
gestaltningar kring den faktiske respektive ideale hjälten och polariteten dem 
emellan en utgångspunkt för argumentationen kring hjälten. Med avstamp i 
den förståelse eleverna visar i sina representationer, stöttar pedagogerna 
eleverna till en fördjupad reflektion och kunskapande (exempel på detta ges i 
5.1.5). Elevernas intresse för varandras redovisningar får ett rent rumsligt 
uttryck. De vill sitta på bänkarna för att kunna se bättre. Grupperna visar 
också att de är angelägna om att få visa sina gestaltningar och det händer of-
ta att eleverna som här skriker: E: 1: Får vi visa först? E: 2: Nej, vi var klara 
före dom. L: Det är ingen idé att ni skriker om det. Jag bestämmer ord-
ningen (fältdagboken 24/3). Elevernas entusiasm inför varandras framträd-
anden synliggörs dessutom genom det gensvar de ger varandra: Publiken 
klappar händerna och skriker av förtjusning. Enskilda röster kan urskiljas: 
Det var jättebra! Det var jättespännande! (fältdagboken 24/3). Under det av-
slutande passet i för hela projektet leder dramapedagogen en gestaltande ut-
värdering. I samband med den skriver hon:  

Att göra stå-på-linje (värdebarometer) som utvärdering var bra. Det blev en 
tydlig bild. Att barnen själva tyckte att de lärt sig mer på det här sättet blev 
jag imponerad av, att de själva kunde se det. Att de också kunde sätt ord på 
vad de lärt sig mer, t.ex. samarbete, lyssna, o.s.v. är ju kanon. ( Dp:s 
anteckning 2/6) 

Sammanfattningsvis visar analysen att elevernas kommunikativa utrymme är 
stort, men varierar med olika moment. Pedagogerna har det större utrymmet 
under lektionspassens inledning och har också en viktig roll, genom de 
samtal som pedagogen leder när de gestaltande texterna visas fram. Under 
bearbetning och redovisning har eleverna det större kommunikativa ut-
rymmet. Eleverna ges utrymme genom att de använda multipla semiotiska 
resurser och får utrymme även i tid mätt. Dessa aktiviteter upptar mellan 
hälften och 2/3 av lektionspassens tid. Under dessa aktiviteter befinner sig 
eleverna i olika biutrymmen, och har därmed själva ett stort ansvar för 
textproduktionen. Texterna växer fram under samspel och interaktion elev-
erna emellan. Inom ramen för uppgiften bestämmer de texternas innehåll och 
form. Eleverna använder visuella och verbala uttryck som innebär att de 
gemensamt i sina grupper synar och prövar uttryck för det de vill att texten 
ska bära fram. Att eleverna ska visa fram texten bär också med sig att ett 
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mottagarperspektiv medieras och det synliggörs med kommentarer som: Så 
kan vi inte göra då ser de inget osv. Under kamratredovisningarna av de 
gestaltande texterna är eleverna koncentrerade och uppmärksamma. Genom 
redovisningsformen repeteras lärstoffet många gånger (berättarmodellen re-
peteras 5 ggr). Dessa repetitioner sker i samspel med någon av pedagogerna, 
där elevernas handlande kombineras med meningsskapande samtal med 
utgångspunkt i elevernas egna texter. Eleverna pekar själva på att de lärt sig 
lyssna.  

5.1.5 Bearbetning och transformering av information 
Efter de inledande aktiviteterna, då kommunikationen främst är monologisk, 
blir det dags för eleverna att bearbeta och transformera den givna informa-
tionen. Utgångspunkten i Hjältetemat är bilden av hjälten i boken Bröderna 
Lejonhjärta (se not 48). Eleverna bearbetar parvis sina intryck av hjälte-
figuren och formar nya hjälterepresentationer.  

Att eleverna utgår från sina egna erfarenheter från populärkulturen blir 
tydligt när de i handling formerar och presenterar hjältar som Bamse, Hul-
ken, Ice-man, Stålmannen m.fl. Men en del elever har också andra preferen-
ser, exempelvis pappor och Jesus. Just skillnader och kontraster menar Kress 
(enligt Liberg 2010:228) är det som motiverar oss att samspela med va-
randra. Skillnader blir en drivkraft i meningsskapandet och i utvecklingen av 
ny kunskap. Eftersom åskådarna ska gissa vilka hjältefigurer som paren pre-
senterar väljer de flesta par tydliga och bekanta figurer och situationer. 
Exempelvis väljer elevparet som gestaltar James Bond att presentera sin 
hjälte genom att stå precis som James Bond gör i vinjetterna till filmerna: 
böjda armar tätt mot kroppen, knäppta händer med pekfingrarna pekande 
uppåt (förställande en pistolmynning) mot kinden. Eleverna hämtar det givna 
från sina egna erfarenheter och lägger ihop, och formerar nya represen-
tationer.          

Eleverna fnittrar när de går fram till ”scenen”. Elev 1 breder armarna i hela 
armlängden mot whiteboarden. E 2 står mitt emot, med ryggen mot publiken 
och tar upp den ena armen böjer den, sen gör hon ett ljud: 
Elev 2: Eeeeeeeee och samtidigt släpper hon taget om armen som sjunker 
med ljudet, nästan som om armen vore en axel i en maskin. Aktörerna 
skrattar sedan hejdlöst. 
Dp: Vem var det här då? 
Elev 3: Jesus 
Elev 1: Vi är inte klara! 
Scenen fortsätter med att elev 2 ”spikar fast” elev 1:s  händer mot 
whiteboarden . Elev 1:s armar är utsträckta och formar ett kors och säger: 
Elev 1: Aje, aje! 
Publiken tjuter av skratt. Särskilt tycks aje, vara roligt. (film 21/4)   
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Dessa representationer bearbetas och transformeras sedan i sin tur, genom att 
dramapedagogen under redovisningarna stöttar eleverna till att betrakta des-
sa hjältar ur fler perspektiv. De skiftande och disparata hjältefigurer som ele-
verna presenterat är en resurs för ändamålet. 

Dp: Nu har vi fått fram massor av hjältar och hjältinnor här. (På white-
boarden har läraren skrivit upp namnen på de hjältar som presenterats.) 
Varför är Bamse och Jesus hjältar, vad krävs av en hjälte? (Många elever 
räcker upp sina händer och den ena eleven efter den andra svarar snabbt och 
rappt. Dp upprepar deras svar, och utvecklar svaren för att förtydliga 
innebörden i elevernas utsagor, samt ställer följdfrågor.) 
Elev 1: Att man är snäll. 
Elev 2: Man hjälper andra. 
Elev 3: Man offrar sig själv. 
 (Eleverna räknar upp en mängd andra saker också innan dp ställer nästa 
fråga. De får också berätta om egna hjältedåd.) 
Dp : Hur gör de här hjältarna när de räddar andra? Gör alla likadant?  
Elev:1 De slåss och kämpar. (Film 21/4) 
(Diskussionen fortsätter en elev säger:) 
Elev 2: James Bond gör ju som skurkarna. Han skjuter folk. (Det var vad 
paret som gestaltade James Bond visade upp.) Ska man kallas hjälte får man 
inte skjuta nån.  
Dp: Får en hjälte inte göra det? (Flera elever säger neej rakt ut. Dp forsätter 
sedan att diskutera hur hjälten ska agera, hur mycket våld han får använda 
osv. Många barn tycker att lite våld måste nog vara tillåtet, men inte att 
skada allvarligt och absolut inte döda. (fältdagboken 21/4) 

Dramapedagogen bygger i samtalet vidare på att eleverna presenterat funda-
mentalt olika hjältefigurer. Eleverna ser olikheterna hos hjältefigurerna och 
upplever dem också genom att de erfarit genom handling. Upptäckterna 
bygger dessutom på den s.k. estetiska fördubblingen, mellan det egna jaget 
och den rollfigur de spelat. Denna innebär en slags metareflektion kring det 
som visats fram. Samtalet grundar sig också på ett skifte i kommunikations-
sätt från handling (agering) till samtal. I samtalet kring hjälten (aktivitet 3) är 
frågorna öppna och dramapedagogen bekräftar elevernas svar genom att 
upprepa dem och använder dem också för att komma vidare i tänkandet och 
bredda perspektivet på hjältefiguren. Elevernas röster kommer i förgrunden. 
I exemplet ovan framgår hur en elev kommenterar det par som redovisar 
James Bond som hjälte och att han skjuter sin antagonist. Eleven gör ett 
slags upptäckt; hon upptäcker att Bond handlar analogt med skurkar. Jag tol-
kar denna upptäckt dels som ett resultat av dramapedagogens stöttning, 
genom de frågor hon ställer, dels som ett resultat av de skiftande hjälte-
figurer som presenterats och också som ett resultat av redovisningsformen. 
När inte denna handling är omgärdad av något annat (verbalt tal som för-
klarar varför dödandet måste ske) framträder den i en tydlig dager. Således 
medieras hjältens beteende tydligt genom mimformen, vilket påvisar att 
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olika kommunikationssätt bidrar med olika förståelseformer. Denna upptäckt 
blir sedan utgångspunkt för ett fortsatt resonemang kring hjältar och våld, 
kring vad en hjälte får och inte får göra. Elevernas förståelse av hjälten har i 
någon mån transformerats genom de olika uttryck som används i under-
visningsprocessen. Den faktiske hjälten framstår inte som analog med den 
ideale hjälten. I nästa pass får eleverna i uppgift att gruppvis skapa en bild av 
den ideale hjälten och med stödord beskriva varför han gör det han gör 
(övning 6). Även här tar eleverna avstamp i populärkulturen, när de om-
formar sina erfarenheter till egna nya representationer.  
             Jag går runt i klassrummet medan eleverna arbetar och pekar på hjälte  
             som den här gruppen har målat en bild av.. 
             Elev 1: Här är Kalsongmannen. 
             Ewa: Är det för att han har ett K på tröjan? 
             Elev 1: Ja 
             Elev 2: Hans hjälpmedel är kalsongbomber, får man dom på sig gör man sig illa. 
             Elev 3: Eller att man svimmar. 
             Elev 4: För dom luktar så äckligt. (film 28/4) 

När eleverna skapat sina bilder (aktivitet 6) tar ytterligare en transformativ 
process vid. Med utgångspunkt i en annan bild än den egna gruppens, skapar 
eleverna gruppvis en gestaltande berättelse om den ideale hjälten i aktion 
(aktivitet 7). Därefter redovisar de denna gestaltning och dramapedagogen 
leder ett samtal om det faktiska och det ideala och gråzonen däremellan. 
Positivt kan ställas mot negativt och användning av affekt kan även ha en 
argumenterande funktion (Nord 2008:203–204). Elevernas uppfattning av 
hjälten stöts och blöts mot varandra, och bearbetas genom flera transforma-
tiva processer innan de slutligen självständigt ska skriva en text (aktivitet 8). 
De använder sig av det som kamrater säger för att komma vidare i sitt tän-
kande och involverar också kamraternas perspektiv i det egna tänkandet och 
klassrummet blir flerstämmigt i Dysthes (1996) mening. Eleverna får möj-
lighet att vara meningsskapande individer i samspel. Tillsammans med peda-
gogerna skapas kunskap i mötet mellan och sammansmältningen av tidigare 
erfarenheter och nya erfarenheter och andras tankevärldar.  

I transformativa processer (aktivitet B, C, F, G J) där eleverna använder 
olika semiotiska resurser bearbetas och formeras skräcknarrativer i olika 
representationer genom olika kommunikationssätt. Eleverna får inlednings-
vis kunskap om textsteg och faser (aktivitet A) och sedan ska de parvis 
bearbeta sin förståelse (aktivitet B) genom att samtala med varandra och 
skapa en tankekarta inför det tänkta skrivandet. Här är emellertid inte elev-
erna och läraren överens om den lärväg som designats. När de får i uppgift 
att skriva skriker flera elever: 

Elev 1: Ska vi skriva! Varför får vi inte dramatisera? 
Elev 2: Vi vill dramatisera. Det är mycket roligare att dramatisera.  
Elev 3: Det passar jättebra att dramatisera spökhistorier. 
L: Så småningom ska vi dramatisera, nu ska vi skriva. (fältdagboken 24/3) 
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Elevernas protester tolkar jag dels som ett uttryck för att de inte fått bearbeta 
materialet tillräckligt för att vara beredda på att skriva. Troligen hade de ock-
så förväntat sig att få dramatisera eftersom övriga lektionspass följt en sådan 
struktur. Resultatet blir att en del elever inte får till några skrivna berättelser. 
De använder tiden till att samtala om spökhistorier och att göra tankekartor. 
Under nästa lektionspass repeteras berättarmodellen med utgångspunkt i 
elevernas tankekartor. Modellen byggs också på genom att olika faser inom 
komplikationssteget, s.k. spänningsstegring, fokuseras. Dramapedagogen ger 
många exempel på hur man gör i film. Problemet kan anas redan i anslaget 
och det återkommer och stegras vilket synliggörs genom protagonisternas 
allt starkare reaktioner, vilket hon illustrerar genom olika ansiktsuttryck, allt 
från förvåning till skräck. Eleverna får sedan gruppvis arbeta med att forma 
egna representationer. Även här blir det tydligt att eleverna formerar sina 
egna representationer genom att återanvända och omforma spökberättelser 
de hört, läst och sett på film. Elevernas gestaltande representationer används 
för att synliggöra, tala om och tydliggöra narrativens textsteg och spännings-
stegring, vilket som nämnts innebär att berättarmodellen repeteras efter 
samtliga redovisningar.  

Dp: Nu ska vi titta på spökhistorierna utifrån receptet, ingredienserna på 
tavlan. Har vi någon huvudperson? Var befinner sig huvpersonen? Finns ett 
problem? Hur utvecklas problemet och hur ser vi i så fall det? 
Elev 1: Man visste vilka huvudpersonerna var och att de var hemma hos en 
tjej och i filmbutiken. 
Elev 2: Det blev en upptrappning och en utveckling av problemet för först 
fick tjejerna bara se en glimt av ett konstigt ansikte, sen började läskigare 
saker hända och sen kom ett ansikte fram och sen attackera han dom.  
En deltagare i den gestaltande texten: Han tog våra ögon. 
Dp (går fram till tavlan och pekar på de olika ingredienserna): De har 
lyckats följa receptet punkt för punkt och då blev det också en berättelse 
som ni kunde följa med i, eller hur? 
Flera elever: Ja (film 31/3) 

Ytterligare en bearbetning sker genom att eleverna under nästa lektionspass 
får se sina egna gestaltningar på dvd (eleverna överskred den tid de tilldelats 
att öva så skrivandet fick flyttas fram) och i samband med detta repeteras 
berättarmodellen, textsteg och faser igen. 

Sammanfattningsvis visas att arbetsformerna ger möjligheter att göra 
kopplingar mellan den egna världen och skolvärlden. Eleverna tar avstamp i 
bekanta och tillgängliga representationer, exempelvis filmer som Rosa 
Pantern, tidningar som Bamse, och spökhistorier de sett och hört berättas för 
att skapa nya representationer. Den pedagogiska praktiken ger utrymme för 
elevernas röster och olika bidrag. Eleverna får bearbeta sina intryck i olika 
förståelseformer, som exempelvis, texter, samtal, bild och gestaltande. Elev-
ernas olika representationer synliggör att elevernas syn på hjältefiguren 
transformerats, att de fått fler perspektiv på hjältefiguren och kan resonera 
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kring vem, varför och vad som gör någon till hjälte. De gestaltande skräck-
narrativerna visar att eleverna kan använda berättarmodellen. 

5.1.6 Meningsskapande ur ett multimodalt perspektiv 
Ur ett multimodalt perspektiv skapas mening genom många sam- eller mot-
verkande uttryck: gester, tal, rekvisita, spatiala resurser etc. De multimodala 
gestaltande texterna växer fram utifrån ett återkommande mönster. Först 
skapar eleverna i grupperna en gemensam förståelse för uppgiften. Därefter 
bestämmer de, innan handlingen utvecklas, vilka rollkaraktärer som ska före-
komma och vem som ska gestalta vem. Detta är ett viktigt moment (med risk 
för konflikter). Rollerna (hjälten skurken, och brottsoffret) ger vissa för-
utsättningar för hur berättelsen ska utvecklas.    

         Elev 1: Kolla vad hjälten kämpade emot. Vad var det? 
         Elev 2: Mot brott. Då måste vi välja vem som ska vara skurk. 
         Elev 3: Man kan väl ha två skurkar. 
         Elev 2: Eller också kan det vara en medhjälpare. 
         Elev 4: Någon måste bli utsatt för brott. 
         Elev 1: Hur ska berättelsen börja? 
         Elev 4: Någon ska komma och stjäla nycklar ur en väska. ( film 28/4)      

Att rollkaraktärerna ger stöd för händelseutvecklingen exemplifieras också 
genom följande citat: Vad ska jag vara då? En flicka svarar: Du kan vara 
Gud och liksom komma och rädda alltihop på slutet (film 27/1). Det goda 
slutet levereras genom rollgestalten. Det är också märkbart att eleverna tar 
stöd för tids- och händelseutvecklingen i det spatiala. Händelseförloppet i 
Filmkväll byggs genom en tidslinje i rummet. Filmkväll börjar med att 
huvudpersonen, Malin, går i mittgången till filmbutiken (se figur 2). Tids-
förloppet gestaltas genom huvudaktörens gång mot nästa händelse på en 
annan spelplats. Mitt i klassrummet växer komplikationssteget fram. Lös-
ningsstegets spelplats är förlagd mer mot klassrummets andra hörn i scenens 
utkant.  

En markör, som en toppluva hjälper rollinnehavaren att få identitet som 
Bamse54. Eleverna är fantasifulla och kreativa när det gäller att i klassrummet 
hitta lämpliga markörer. 
Exempelvis förvandlas ihopknölat toalettpapper till kalsongbomber som 
Kalsongmannen (hjälten) använder i sin kamp mot brottsligheten. En manda-
rin ska i en annan gestaltande text föreställa en magisk sten, men aktören 
äter upp mandarinen och en riktig sten får då träda i tjänst istället. 

Elev 1: Vi behöver en handväska.  
Ewa: Ni kan få låna min svarta (jag följer förloppet). 
Elev 2: En mobiltelefon behöver vi också. 
Elev 3: Jag kan ta min egen. (fältdagboken 28/4) 

                          
54 En av eleverna som går i roll som Bamse använder en toppluva. 
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Figur 2. Ritning över spelplatser och Malins gång i den gestaltande texten 
Filmkväll 

Rummet, roll och rekvisita kan alltså mediera och stödja skapande av 
identitet, sammanhang och ett tids- och händelseförlopp.  

Arbetssättet med gestaltningarna är associativt och samtliga elever i 
grupperna i klassen är aktiva och bidrar med idéer till gestaltningen. Elev-
erna hämtar sitt gods ur många olika populärkulturella sammanhang: serie-
tidningar (Stålmannen, Bamse) film (musiken i Rosa pantern) tv-program 
etc. Genom associationsflödet till egna erfarenheter inom många områden, 
och de samverkande multimodala uttrycken bedömer jag att kreativiteten 
ökar. Man får mer att skapa av. Eleverna använder vardagsspråket, resurser 
som de redan approprierat i en gestaltande form som på många sätt påminner 
om rollek. Formen sätter därmed inte hinder i vägen.  

När eleverna tränar gestaltningen kring Kalsongmannen (hjälten som be-
kämpar brott) gör de så här:  

Två skurkar står i hörnet. Brottsoffret talar i mobiltelefon. När de ser att 
brottoffret blir alltmer engagerad i samtalet skrattar de; de tittar på varandra, 
nickar, hukar sig ner och böjer upp huvudena lätt samtidigt smyger de mot 
offret och börjar nynna på melodin ur Rosa Panterna.(film 28/4)    

Melodin sammankopplad med de smygande rörelserna, de böjda huvudena, 
den kollektiva gestaltningen av ”skurk” som innebär att de två aktörerna gör 
lika rörelser samtidigt, väcker association till skurkar och ”nu slår skurkarna 
till”. En hjälte som man sett på film kan omskapas, en melodi i en annan film 
kan läggas till och som här konnotera skurk. Genomgående används multi-
modalitet för att skapa ett tydligt innehåll i de gestaltande texterna. Andra 
påtagliga exempel på denna multimodalitet är exempelvis när eleverna 
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arbetar med spänningsstegring i skräcknarrativerna, där tonfall, röststyrka, 
kroppsrörelser och tempo, samverkar för att uttrycka en allt starkare rädsla 
(se textanalyserna). Kroppsliga reaktioner hos protagonisten kan mediera 
och tydliggöra exempelvis spänningsstegring. Problem och reaktioner visas 
konkret: ett spöke dyker upp, protagonisterna både agerar och reagerar, blir 
skräckslagna, springer iväg, börjar gråta etc. Vi får härmed möta prota-
gonisten i olika roller som aktör, upplevare och bärare av olika egenskaper, 
vilket kan vara en resurs inför skrivandet. Att fråga en ung skribent om vad 
personerna i hennes berättelse tänker, känner och säger /…/ är därför ofta ett 
bra sätt att öppna för andra grundmotiv än handlingar, skriver Holmberg 
(2006:139). Emotionella aspekter blir också en utgångspunkt för elevernas 
förståelse i meningsskapandet. Exempelvis har eleverna erfarenheter av hur 
det är vara rädda och kan därmed gestalta detta, vilket gestaltningarna av 
skräcknarrativerna bygger på (se Tabell 14). Meningsskapandet bygger på 
att kognitiva och emotionella resurser och erfarenheter integreras och 
används i lärprocessen, vilka får både kroppsliga, verbala och spatiala ut-
tryck i elevernas gestaltningar. Dessutom bygger lärprocessen på att deltag-
arna skapar och formger en gemensam gestalt, vilket som nämnts, både 
aktiverar och utmanar det sociala lärandet.  

Glädje och lekfulla arbetsprocesser är inslag i lärprocessen. Här ger jag ett 
exempel ur fältdagboken:  

Kalsongmannen kommer flaxande med armarna för att flyga mot brotts-
offret och ta fast skurkarna samtidigt skrattar Kalsongmannen hejdlöst. 
Övriga i gruppen fnittrar med. 

              Elev 1: Så där kan du inte göra. 
              Kalsongmannen: Jag vet. (fältdagboken 28/4) 

När scenen görs om kommer Kalsongmannen springande utan skratt och tar 
fast skurkarna och springer sedan därifrån, men innan Kalsongmannen 
lämnar spelplatsen höjer han högerarmen likt Stålmannen för att konnotera 
att han kommer att flyga därifrån. Gestaltningarna ger utrymme för lekfulla 
inslag och för att leka med uttryck, vilket också innebär att man letar sig 
fram till adekvata uttryck. Lekfullheten lämnar också ibland ett tydligt av-
tryck i de interagerandes språk: Jag tyckte liksom som djävulen, säger flickan 
som ska spela sällskapsdjur, en anka ska hon vara, en roll som hon själv valt. 
Hon fortsätter: och morrade åt alla andra (filmat material 27/1). En 
tempusväxling sker här och vid flera andra tillfällen när eleverna pratar om 
det framtida spelet som om de redan hade gått in i roll. Så gör barn också 
ofta i rollekar. 

Sammantaget innebär de multimodala uttryckssätten under dessa lektions-
pass att samtliga elever deltar aktivt och de använder många olika semiotiska 
resurser. De kroppsliga uttrycken (gester, rörelser, mimik), språket inklu-
derande modulationer av rösten, musik, rum, roll och rekvisita är sam-
verkande och stödjande resurser i den meningsskapande processen. Eleverna 
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använder resurser som de approprierat, i en gestaltande form som på många 
sätt påminner om lek. Eleverna övar sig i att skapa multimodala texter, att 
kombinera visuella och verbala uttryck. I ett designteoretiskt perspektiv ses 
lärande som en kommunikativ multimodal aktivitet, vilket erbjuds här. 

5.1.7  Från gestaltande till skrivande  
Skrivövningarna (förutom den skrivövning som det inte blev så mycket av, 
se Tabell 11, aktivitet C) ligger sist i de båda temana. Genom denna av-
slutning förväntas eleven visa att hon lärt sig att diskutera och argumentera 
för den typ av hjälte hon föredrar och att hon kan skriva en narrativ där 
textstrukturen byggs med de typiska textstegen och att spänningsstegring 
realiseras inom komplikationssteget. Skrivinstruktionerna55 till narrativerna 
lyder: 

Dp: Du ska skriva en spännande berättelse spök- eller skräckberättelse och du 
ska se till att följa den textstruktur vi talat om (textstegen står på 
whiteboarden). Du ska också se till att bygga upp en spänningsstegring inom 
komplikationssteget, där ska problemet trappas upp. (fältdagboken 14/4)  

Den didaktiska analysen synliggör spår av gestaltningarna i de skrivna tex-
terna. Det visar sig bl.a. genom att vissa skrivna narrativer ligger mycket 
nära de gestaltande texterna; samma tema och händelseutveckling och typ av 
spänningsstegring används. I de gestaltande texter som eleverna skapat fram-
går budskapet att barn ska lyda vuxna och inte tänja på de gränser vuxen-
världen satt upp, detta tema går igen i många av de skrivna texterna. 

Dramapedagogen ger en både muntlig och skriftlig instruktion inför 
skrivandet av hjältetexten. Hjälten skrivs som rubrik och dramapedagogen 
säger:  

Beskriv hur du tycker en hjälte ska vara – påstå. Motivera dina påståenden, 
berätta varför du/han/hon ska vara på ett visst sätt. Ge exempel på en hjälte, 
och på vad denne hjälte kämpar för, avsluta med att sammanfatta. 
(fältdagboken 14/4) 

Eleverna väljer företrädesvis (utom i ett fall) att använda den hjälte de ge-
staltat som ett exempel i den egna skrivna texten. När eleverna skriver de ar-
gumenterande texterna noterar läraren:  

När de efteråt ska skriva en argumenterande text om vad en hjälte är för dem 
har i stort sett alla lätt för att komma igång och skriva och berätta om hur en 
hjälte ska vara, till och med en elev som inte klarar av att producera egna 
texter. X hann dock inte klart och X hade svårt att ta tag i uppgiften igen. X 
kanske skulle haft hjälp av en ’sekreterare’.(lärarens kommentarer 28/4) 

 

                          
55 Skrivinstruktionerna ges muntligt, vissa stödpunkter antecknas på whiteboarden. 
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Citatet synliggör att läraren genom sin unika kunskap om eleverna kan bidra 
med mycket viktiga iakttagelser. 

Gestaltningarna ekar också in i de skrivna texterna när eleverna beskriver 
vad den ideale hjälten ska kämpa för, exempelvis: miljön, frihet och mot 
brottslighet. Att de väljer just dessa teman är förstås också ett uttryck för det 
kulturella sammanhanget, men eleverna har hjälp av att det lyfts upp och det 
bidrar med stoff till ämnet. Läraren skriver i sina kommentarer: Efter spelet 
tycktes alla komma igång och skriva. Jag märker att de som har lite svårare 
att komma igång och skriva får lättare när de kan härleda till egna 
upplevelser (lärarens kommentarer 3/2). När eleverna själva ska reflektera 
kring olika kommunikationssätt under parintervjuerna56 svarar de så här:  

Ewa: Om ni ska försöka peka på något som kan vara svårt med att 
dramatisera eller något som kan vara svårt med att skriva, om ni ska jämföra 
de två uttrycken, vad kan då vara lätt och svårt med de olika uttrycken?  
Elev 1: När man spelar då engagerar man sig.  
Elev 2: Ja för det är lättast, när man skriver måste man få med så många ord 
för att det ska bli en text.   
Elev 3: När man skriver en text då måste man göra så mycket och så mycket 
så här, han gick till vänster eller hon gick till höger. Man måste beskriva så 
mycket – allt – och då är det mycket lättare att bara visa (sägs med emfas) . 
Elev 4: Det är lättare att komma på när man får dramatisera. Det blir lättare 
när man spelat själv för då vet man ju liksom vad det betyder och hur det är. 
Elev 5: Jag tycker det är lättare att skriva. 
Ewa: Vad spännande hur då? 
Elev 5: Man liksom bara skriver vad som hände. 
Elev 6: Nej, jag tycker det är lättare att dramatisera för om man skriver i en 
bok han tog upp ena armen kanske man inte riktigt förstår varför, men om 
kanske gör det i en dramatisering så kanske han gör något samtidigt kollar på 
nån, eller gör en min eller så och riktigt så kan man inte skriva ner det. 

Alla texter utom en – texten om staden – har föregåtts av gestaltande öv-
ningar.57 Texten Staden skrev eleverna i roll som stadsbo58 efter att ha läst 
texter om den medeltida staden.59 Som hjälp i skrivandet fick eleverna 
hjälpfrågor och stödpunkter. (Exempelvis: När du kommer ut på gatan vad 
ser du då?) Under intervjun ber jag eleverna värdera vilka texter som varit 
svårast respektive lättast att skriva:  

Elev 1: Om staden var svårt.  
Elev 2: Staden var det jättesvårt att komma på något om.  
Elev 3: Om stan var svårt och tråkigt att skriva också.  
Elev 4: Ensamdikten var knäpp.  

                          
56 Jag upprepar samma fråga till de olika elevparen. Elev 1 och 2 intervjuas tillsammans, elev 
3 och 4, och elev 5 och 6. 
57 Inom projektet (under de 15 observationstillfällena) har eleverna skrivit nio texter. 
58 Eleverna fick alltså skriva i jagform och låtsas vara en stadsbo på medeltiden. 
59 Uppgiften ingick i arbetsområdet medeltiden, se 4.3.1 
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Ewa: Berätta lite mer om hur du tyckte det var att skriva om staden!  
Elev 1: Det var lättare att skriva då man dramatiserat.  
Ewa: Vad tycker du?  
Elev 2: Det tog ju lång tid, man läste lite grann och så skulle man välja och 
det tog ju tid. Och något som jag har svårt för är att först läsa och sedan bara 
hitta på nåt. Sen måste man hitta på nåt. Det fanns lite fakta också och det 
kommer inte fram så mycket fakta egentligen.   
Elev 3: Man blev lite intresserad av att få dramatisera och så. Vad hände på 
förr i tiden.  
Elev 6: Jag skrev i den ordning vi gjorde berättelsen och då blev det lättare att 
hänga med. Det blir lättare när man ser.   

Eleverna påtalar att gestaltningarna är en resurs för att de är konkreta, de ger 
ett spatialt stöd, rörelser och positioner är en resurs för att beskriva, och 
gestaltningarna väcker intresse och engagemang. Under intervjun beskriver 
läraren hur hon upplevt att gestaltningarna bidragit inför skrivuppgifterna. 
Hon berättar också hur hon ser på drama som resurs för elever som kommit 
olika långt i sin läs- och skrivutveckling: 

Jag har sett det genom att de själva tycker så i sin utvärdering. Det har inte 
funnits så mycket skrivmotstånd. De har också blivit mer medvetna om 
publiken. Jag tror att den som har svårt att uttrycka sig får hjälp att bearbeta 
och integrera ämnet i sig själv. Den som har lätt att uttrycka sig lär sig att 
bearbeta sina texter, för det är nästa steg för att nå de högre målen ska du ju 
bearbeta och jobba medvetet med din text och bli träffsäker.  

Sammanfattningsvis synliggörs att eleverna tar med sig teman, händelseför-
lopp, typ av spänningsstegring och använder de hjältar de gestaltat som 
exempelhjältar i skrivandet. Eleverna påtalar att gestaltningarna är en resurs 
för att de är konkreta, hjälper till att bygga ett händelseförlopp och väcker 
engagemang. Läraren har noterat att eleverna har lättare att komma igång 
med skrivandet efter gestaltande övningar. Hon poängterar att en elev som 
har det särskilt svårt med skrivande, skriver för första gången!  

5.2 Textanalyser – skräcknarrativerna  
5.2.1 Textuella perspektiv 
Först redovisas den övergripande textstrukturen, textsteg och faser för nar-
rativ genom en redovisning av hela den gestaltande texten Filmkväll och se-
dan ges också exempel ur den gestaltande texten Rosa händer. Därpå följer 
redovisningen av de skrivna texterna där redovisningen följer samma mön-
ster. Textstrukturen i både gestaltande och skrivna texter visas i tabeller där 
textsteg skrivs med versaler och faser överst i rutorna med gemener i fetstil. 
Rubriker för textsteg och faser samt aktörens repliker skrivs med normaltext, 
medan aktörens handlingar och beskrivningar av vad som händer kursiveras. 
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Understrykning av temat i repliker markerar att repliken tillsammans med 
andra uttryck, uttrycker ett temaskifte. 

I den gestaltande narrativen Filmkväll finns de fem obligatoriska text-
stegen och samtliga textsteg är utbyggda med olika faser. I Filmkväll finns 
inget eget evalueringssteg utan evaluering sker inom varje textsteg (se ruta 7, 
9, 10, 12, 15, 17, 19, 24 och 26) och i synnerhet i komplikationssteget. 
Problem kontra deras evalueringar (reaktioner, kommentarer etc.) skapar en 
lång språngbräda – problemet tar gestalt tolv ggr i berättelsen – mot lös-
ningen. Just detta bygger en spänningspuls som ökar i styrka mot pro-
blemens upplösning. Lösningen tar sin början med slagsmålet mellan spöket 
och barnen. Det medför att barnen själva blir zombies, vilket innebär att de 
går till attack mot mamman, vilket i sin tur leder till att alla tre dör. 

Skiftet mellan orienteringssteget och komplikationssteget påbörjas i 
evalueringsfasen (ruta 7), som markerar avslutningen på orienteringen och 
början på komplikationen. Detta uttrycks spatialt i rummet och temporalt 
genom en pausering. Spatialt signaleras skiftet genom att förläggas mitt 
emellan filmbutiken och Marias hem. Temporalt signaleras det genom att 
Malin stannar upp, tittar tillbaka och reflekterar över vad som hänt i butiken 
och blickar sedan framåt mot vad som ska hända (se figur 2). Komplika-
tionssteget (se ruta 8) inleds alltså med en ny situation, en ny plats (även 
detta spatialt markerat) och en ny aktör, samt genom nya aktiviteter. På sam-
ma sätt sker skiftena mellan de olika faserna inom textstegen. Ett exempel på 
ett skifte som signaleras verbalt genom ett temaskifte är när berättaren bes-
kriver: Malin är på väg till filmbutiken (se skiftet mellan ruta 2 och 3). 

Skiften markeras också spatialt, rent rumsligt genom att aktiviteter sker på 
olika platser. Malin går mot en annan plats, filmbutiken, där nya händelser 
utspelas. Gången mellan spelplatserna (figur 2) fungerar som ett uttryck för 
hur tiden går och uttrycker också succession, vad som kommer först och vad 
som därpå följer. Ett skifte i filmbutiken är när problemet gestaltas (ruta 5) 
då vi ser att spöket (ny aktör, annan aktivitet) byter ut filmen som Malin valt, 
mot en annan. Vi anar, även om Malin inte reagerar just då – vilket också är 
ett sätt att skapa spänning – att detta kommer att innebära problem. Skiftena 
i faser och till de större textstegen blir tydliga genom att händelserna ge-
staltas genom olika aktörer, på olika platser och genom berättaren som be-
skriver vissa skeenden. Skiftet mellan problem och evaluering sker främst 
genom tydliga evalueringar som visas i aktörens reaktioner genom olika at-
tityder. Därpå följer att aktörerna försöker lösa problemet genom att agera på 
olika sätt (händelser). När detta inte får önskad effekt, leder det till nya 
reaktioner (se ruta 14–20). Vissa temaskiften kan utläsas genom replikerna 
där exempelvis tidsmässiga samband påvisas som: Nu, är Malin på väg hem 
med sin film. (ruta 6). Reaktionsfaser signaleras också rent verbalt genom 
motsatssamband som: Men vad är det här? (ruta10). 

Den gestaltande texten Rosa händer byggs på liknande sätt, även här 
finns samtliga textsteg med evalueringar i alla steg och en längre evaluering 



 82 

Tabell 14. Narrativ struktur gestaltande text Filmkväll  

ORIENTERINGSSTEG  ORIENTERINGSTEG ORIENTERINGSTEG 
1Situation  
Referens skapas genom att 
deltagarna muntligen  
presenterar sina roll- karaktärer : 
Jag är Malin. ” (osv.) 

 2 Händelse Scenen inleds genom 
att en huvudperson ringer den 
andra. 
Malin: RRRrrrr! Vad var det för 
film jag skulle köpa? 
Maria: Eh, ehh ta en läskig! 
Malin: Okej, hej då. 

 3 Situation Presentation av ny 
situation. Berättaren säger medan 
Malin går: Malin är på väg till 
filmbutiken 
Malin går mot klassrummets hörn 
där ”filmbutiken” ligger. 

ORIENTERINGSSTEG ORIENTERINGSSTEG ORIENTERINGSSTEG 

4 Händelse (skifte plats) 
Malin går in i butiken plockar på 
hyllan, väljer en film och räcker 
över den till försäljaren. Bredvid 
försäljare står ett spöke som 
stirrar tomt på Malin. I handen 
håller spöket en film 

5 Problem 1 (skifte person) 
Spöket byter ut filmen och ger sin 
film till kassörskan medan Malin 
plockar upp pengar och därför 
inte märker vad som sker. Spöket 
stirrar hela tiden tomt på Malin 
och står i övrigt blickstilla. 

6 Händelse (skifte person 
aktivitet) 
Malin går ut ur affären och går 
mot kompisens hem. Berättaren 
säger: Nu är Malin på väg hem 
med sin film. 

ORIENTERINGSTEG KOPMPLIKATIONSSTEG KOMPLIKATIONSSTEG 

7 Evaluering (aktivitet) 
Malin stannar till på vägen mot 
kompisen, vänder sig om och 
tittar länge och bekymrat mot 
filmbutiken. (Evalueringen är 
både framåt – och tillbaka-
syftande och styr förväntingarna 
på komplikationssteget.) 

8 Situation (Ny plats, ny person) 
Malin: Var ska vi se den här?  
Hon räcker över filmen till Maria.
Maria: Nu hemma hos mig. 
 

9 Problem 2 
Maria: Men vad är det här för 
något? ( Tittar samtidigt förvånat 
på filmen, ser ut att läsa texten) 
 

KOMPLIKATIONSSTEG KOMPLIKATIONSSTEG KOMPLIKATIONSSTEG 

10 Reflektion  
Malin: Han i affären tittade 
skitkonstigt, jätteläskigt på mig. 
Maria: Äh, skit i det. Vi kollar i 
alla fall. Står vid stolen framför 
tv:n; klappar på stolen där Malin 
ska sätta sig. 

11 Händelse 
Går med filmen mot tv. Sätter i 
filmen i dvd-spelaren. Sätter sig 
bredvid kompisen för att titta på 
filmen.  

12 Reflektion 
Kolla, är inte det där Askungen 
också? Kolla den vita kaninen! 
(sägs lent) 
 

KOMPLIKATIONSSTEG KOMPLIKATIONSSTEG LÖSNINGSSTEG 

13 Problem 3 (person aktivitet) 
OOOOOOOOOOiiiiiiiiiiiiii 
Spöket låter men syns inte. Han 
gömmer sig under tv:n. 
 

14 Reaktion (person, aktivitet) 
Marias och Malins ögon spärras 
upp, de tappar hakorna, ser rädda 
ut. Problemupptrappningen: sker 
många ggr, innan den slutgiltiga 
kampen kommer som inleds med 
att spöket kommer ut ur tv:n.  

15 Händelse 
 Kom! Vi måste kolla! 
De går mot tv:n och håller 
varandras händer. 
OOOOiiiljuden fortsätter hela 
tiden. 

LÖSNINGSSTEG LÖSNINGSSTEG LÖSNINGSSTEG 

16 Reaktion 
Försöker stänga av tv:n med 
fjärrkontrollen. Det går inte. 
Springer fram mot tv:n och 
försöker stänga av. Det går inte. 

17 Händelse  
Spöket går ut ur tv:n. Spöket som 
gömt sig ställer sig nu upp och 
går mot flickorna och låter:  
OOOOOåååå 

18 Reaktion (aktivitet, deltagare) 
Maria vänder sig inåt mot Malin. 
De höjer armarna till försvar. 
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i lösningssteget. Texten handlar om två flickor, Sanna och Natalie, som 
köper en cd-skiva i en affär. I butiken varnas de av försäljaren som säger: 
Men den här får ni inte lyssna på ensamma! Här markeras ett motsats-
samband verbalt genom repliken, vilken också antyder att denna skiva inne-
bär problem. Flickorna går hem, detta realiseras genom att försäljaren dyker 
ner under bänken hon står vid och sätter sig under denna, medan Sanna och 
Natalie går i en halvcirkel och kommer tillbaka till samma plats, som nu blir 
platsen för Sannas hem (se Tabell 6). Väl därhemma sätter Sanna på skivan 
och Natalie och hon dansar till – tillsynes vanlig, pop, rock och hiphop. Men 
rätt snart måste Natalie hem och musiken ändrar karaktär; berättaren börjar 
mässa en entonig melodi: Rosa händer, Rosa händer, hittar ett hus, hittar ett 
hus. Sanna reagerar, blir förvirrad och slutar dansa. Berättaren fortsätter 
mässa. Genom de växelvisa spelen mellan berättarens sång och Sannas reak-
tioner byggs själva problemupptrappningen upp. Spöket är osynligt, men 
kommer nära genom hoten mot protagonisten, vilket realiseras genom 
sången, och effekterna av spökets osynliga handlingar synliggörs genom hu-
vudpersonens reaktioner.  

En annan textuell resurs som används i den här texten är rytm bl.a. genom 
att fraser upprepas i sången. Det går också en relativt lång tid från att pro-
blemet först introduceras i orienteringssteget till att det synliggörs. Den för-
dröjningen medverkar till att skapa förväntan. Sammantaget byggs också 
textstrukturen i de båda texterna genom den spatiala organiseringen där 
information läggs i för- eller bakgrund, placeras centralt eller perifert. Mer-
parten av de båda narrativerna utspelas i rummets centrum; det centrala och 

LÖSNINGSSTEG LÖSNINGSSTEG LÖSNINGSSTEG 
19 Händelse 
Spöket: Squisch, squisch! 
Spöket gör ett utfall mot 
flickorna. De fäktar med 
armarna, men förlorar 
kampen och sina ögon. Spöket 
försvinner ut. 

20 Händelse (ny deltagare) 
Mamman: Klockan är snart 
midnatt . De borde gå och 
lägga sig. Går till flickornas 
rum, lyssnar, hör att filmen 
pågår. 
Mamman: Nä den är inte slut. 
Jag får väl vänta. Försvinner 
ut. 

21 Händelse Mamman går in 
i scenbilden säger: Nu borde 
det ha gått en halvtimme. Nu 
borde filmen vara slut. Ropar: 
Hallå! Går in i flickornas rum. 

LÖSNINGSSTEG LÖSNINGSSTEG LÖSNINGSSTEG 
22 Händelse (nya deltagare) 
Malin och Maria reser sig, 
går mot mamman. 

23 Reaktion 
Mamman backar flera steg, 
ser skräckslagen ut. 

 24 Händelse Malin och 
Maria attackerar. De säger: 
Squish! Mamman, Maria och 
Malin faller till golvet. 

CODA   
25 Händelse 
Spöket och försäljaren går 
leende över scenen. Tittar på 
de döda och publiken. De har 
segrat! 

Publiken tjuter och 
applåderar. 
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viktigaste lyfts fram genom placering. Exempelvis är berättaren i de båda 
texterna placerad i klassrummets hörn bakom ett skåp, medan huvud-
aktörerna framhävs genom att befinna sig i framskjutna positioner på scenen. 
Andra resurser som används är upprepning av centrala repliker och av vissa 
rörelser. Texten Filmkväll vävs också samman genom (linjer mellan 
spelplaserna) att Maria rör sig från den ena spelplatsen (filmbutiken) till en 
annan (kompisens hem). Gången ger tempo och succession (se figur 2). I 
texten Rosa händer är spelplatsen densamma texten igenom och där mark-
eras en ny spelplats genom att aktören försvinner och genom att aktörerna 
går i halvcirkel bort ifrån och sedan mot samma spelplats. Detta markerar 
också att händelsen flyttas framåt i tid. Textens väv realiseras också genom 
rytmiska växlingar exempelvis genom temposkiftningar dvs. kontraster, som 
när Malin stannar upp och gör en längre paus där hon står helt stilla och tittar 
bekymrat mot filmbutiken (ruta 7). I komplikationssteget i skiftet mellan 
problemupptrappning och evaluering trissas tempot upp när vi närmar oss 
skiftet till lösningsfasen. Evalueringarna får allt tydligare och starkare ut-
tryck genom att repliker (ofta uppmaningar) upprepas och också genom att 
röstyrkan höjs. Hastigheten i rörelserna ökar också, Malin springer exem-
pelvis fram till tv:n för att försöka få stopp på filmen, kastar sig mot fjärr-
kontrollen osv. I texten Rosa händer får sången ett ökat tempo och röst-
styrkan ökas. I båda berättelserna länkas händelserna till varandra genom att 
orsak och verkan visas rent konkret. I Filmkväll framgår att det inte längre 
går att stänga av tv:n med fjärrkontrollen, då prövar aktören att springa fram 
till tv:n och stänga av på själva apparaten, men det går inte heller (ruta 17–
18). Den slutsatsen kan läsaren dra i och med att spöket fortsätter att låta 
genom tv:n. En textuell funktion har också ”slutkommentaren” i Filmkväll 
där de överlevande, går leende över hela scengolvet längst fram i klass-
rummet liksom för att poängtera berättelsens slut.  

5.2.1.1 De skrivna texterna 
Av de sex narrativa texter som analyserats är tre av texterna lite längre, 
medan tre texter är korta. Här presenterar jag ett kortare och ett längre 
exempel. Den övergripande textstrukturen realiseras i de kortare texterna. 
Däremot är faserna inom textstegen inte så utvecklade. I de kortare texterna 
finns endast en ansats till spänningsstegring och utveckling av komplika-
tionssteget, vilket textexemplet i Tabell 15 visar. Ansatsen till spännings-
stegring realiseras genom att problemet först introduceras i komplikations-
steget efter  en lugnande kommentar om att filmen börjat bra, varpå detta 
kontrasteras genom men sen där problemet först signaleras, varefter en reak-
tion presenteras. Därefter trappas problemet upp ytterligare en gång för att 
sedan evalueras. Konfliktupptrappningen understöds framförallt av motsats-
samband: även fast, men och men sen, men också av tilläggs-och tidssam-  
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Tabell 15. Narrativ, steg och faser i Filmkväll (ex. på kort text) 

TEXSTEG skrivs med versaler, fas med gemener,hyperteman är kursiverade, teman som 
markerar fasskiften är understrukna, konnektiver gråfärgade. och inbäddad sats = [   ].  
Processerna förkortas enligt mönstret materiell process= MaP, verbal= VeP, mental= MeP 
osv.  

band som och, och, och då. Texten hålls alltså samman av tids-, motsats- och 
tilläggssamband. Fasskiftena signaleras ofta genom ett skifte av tema. På 
temaplats finns förstadeltagare (omarkerade teman) samt uttryck för tid. Steg 
och fasskifte markeras tydligt genom skiften i aktivitet. Den övergripande 
textstrukturen i den längre texten Drömmen som blev sann (Tabell 16) är 
densamma som i den kortare texten dvs. den övergripande textstrukturen 
realiseras, men en märkbar skillnad mellan de längre och kortare texterna är 
att framförallt komplikationssteg och lösningssteg är längre och mer ut-
byggda. I den här liksom i övriga längre texter är också spänningsstegringen 
tydlig. Dessutom finns en slutkommentar, coda. Problemen som presenteras 
är fler, ges mer utrymme och återkommer i nya skepnader. Evalueringarna i 
form av reaktioner är mer utförliga. I detta avseende liknar den här texten de 
båda gestaltande texterna. Reaktionerna beskrivs precist och närgånget 
exempelvis: Jag fick tårar i ögonen och började nästan gråta. Fler problem 
och mer precist beskrivna reaktioner är kännetecken för de tre längre 
texterna där konfliktupptrappningen är mer uttalad. Detta är ytterligare en 
likhet med de gestaltande texterna där också evalueringarna är mycket tyd-  
 
                          
60 Det var en gång två flickor är också ett makrotema, dvs. utgångspunkt för hela texten. 
61 Här upprepas temat från föregående mening, men utifrån betydelsen tolkar jag det som en 
ny fas.  

ORIENTERING 
Situation 
 
Kommentar 
lösning 

 
Det var en gång två flickor60, som var på väg till hem till Maria från 
skolan.  
Det var61 ganska läskigt även fast det var ljust. 
Men det gick bra. 

KOMPLIKATION 
händelse 
 
kommentar 
problem 1 
reaktion 
beskrivning 
problem 2 
reaktion 

 
När de kom (MaP) hem satte (MaP) de på filmen 
 och tittade (BeP) på den [som Malin köpt för länge, länge sedan]. 
Den började (ReP) bra,  
men sen kom (ReP) något konstigt på filmen på tv:n. 
De pausade (Map) och spolade (Map) tillbaka 
och då såg (MeP) de ett ansikte  
som stirra ( Bep) på dom som höll (Map) i en kniv. 
De försökte stänga (Map) av tv:n 

EVALUERING 
kommentar 
händelse 
 
effekt 

 
Men det gick inte. 
Ansiktet tog sina händer fram för Malins ögon och tog dem med 
kniven 
och kniven blev alldeles blodig. 

LÖSNING Malin och Maria blev zombies. 
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Tabell 16. Narrativ Drömmen som blev sann (ex. på längre text) 

ORIENTERING 
situation 

Förut tog jag med mina kompisar hem 
fast mamma hade sagt att jag skulle plugga62. 

KOMPLIKATION 
problem 
reaktion 
reaktion 
problem 
 
reaktion 
reaktion 
händelse  
 

Men olyckligtvis var (Rep) jag tvungen att hämta min lillasyster Silvia 
som aldrig kunde hålla (Bep) tyst om att jag gort (Map) något fel. 
Så då sa (VeP) jag åt henne [att hålla tyst]. 
Och då vände (Map) hon sig om och sa (VeP) : Okej. 
Fast jag visste (Mep) att hon ljög (BeP). Och sa (VeP): - Kan du lova 
(BeP) det? 
Nej, sa (VeP) hon. 
Och då sa (VeP) jag:- Visst men gå (MaP) i alla fall upp på ditt rum. 
Då gick (MaP) Silvia upp på sitt rum och smällde (MaP) igen dörren 
med en smäll. Jag följde (MaP) efter och tänkte (MeP) lurad. 

lösning 
 
beskrivning 
 
reaktion 

Och när jag kom fram till dörren tog (MaP) jag nyckel och låste (MaP) 
in henne. 
Jag och mina kompisar kollade (BeP) på film tills det var (ReP) 20 
minuter tills mamma skulle komma (MaP) hem. 
Då blev (ReP) mamma rasande och skickade (MaP) upp mig till mitt 
rum. 

EVALUERING 
situation 
händelse 
kommentar 

Sen på kvällen när jag legat och surat i min säng la mamma in en 
tallrik med mackor och ett glas med mjölk i mitt rum. 
Jag åt upp mackorna och drack upp mjölken.  
Sen la jag mig på sängen och tänkte på att varje gång jag hade brutit 
mot reglerna hade Silvia skvallrat. Varje gång hela tiden. 

LÖSNING 
situation 
beskrivning 
 
 
reaktion 
problem 
reflektion 
händelse 

Sen somnade jag och drömde att min syster skulle dö och att allt skulle 
bli bra. 
Men, men när hon precis skulle dö hördes ett skrik från hennes rum. 
Jag smög dit och såg henne liggande i sängen med blod i munnen som 
droppande ner på golvet. 
Jag fick tårar i ögonen och började nästan gråta. 
Men just då blev jag upptryckt mot väggen och hörde en röst säga: 
Är du inte nöjd nu, du har ju fått som du vill!!! 
Och sen släppte det och gjorde ett hånleende och försvann. 

CODA 
kommentar 

Efter det löd jag alltid reglerna som min mamma tyckte var konstigt 
och jag berättade aldrig vad som egentligen hänt Silvia. 

TEXSTEG skrivs med versaler, fas med gemener, hyperteman kursiveras, teman som 
markerar fasskiften är understrukna, konnektiver gråfärgade och [ ]=inbäddad sats. Pro-
cesserna förkortas enligt mönstret materiell process= MaP, verbal= VeP, mental= MeP osv. 

liga. Däremot är evalueringarna i Filmkväll (Tabell 15) liksom i de andra två 
kortare texterna mer generellt hållna: Den började bra. Det var ganska 
läskigt även fast det var ljust. Fasskiften signaleras även i den längre texten 
genom temaskiften. På temaplats finns som i den kortare texten uttryck för 
tid, förstadeltagare och något exempel där finit (i en frågestats) är tema. 
Texten vävs samman genom tidssamband och spänningsstegring byggs upp 
av problem som ställs mot reaktion/effekter genom motsatssamband precis 
som i den föregående texten. I Drömmen som blev sann används något fler 
                          
62 Meningen fungerar som ett makrotema för hela texten. 
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uttryck för tidssamband än i Filmkväll. De uttryck som tillkommer är förut 
då, och så. För att förstärka motsatssamband upprepar skribenten ibland 
markörer som: Men!!men när hon (Tabell 16).  

5.2.2 Det ideationella perspektivet 
För att bygga upp spänningsstegring genom problem kontra reaktionsfaser 
inom komplikationssteget och variera protagonistens grundmotiv kan pro-
cesstyperna behöva varieras. Hur processer används och varieras inom kom-
plikationssteget är vad som fokuseras i analysen. Inledningsvis redovisas 
med exempel analysen på de gestaltande texterna. Därefter följer analysen av 
de skrivna texterna som redovisas på samma sätt. 

5.2.2.1 De gestaltande texterna 
Jag inleder med ett tabellutdrag ur den multimodala analysen av den 
gestaltande texten Filmkväll. Tabellutdraget är tänkt att åskådligöra det jag 
beskriver. 

Tabell 17. Den gestaltande texten Filmkväll 

ORIEN 
TERING
STEG 

Rörelse, position, placering Mimik,  
blick 

Tal Kommentar 

Tid 004 
Fas 
situation 
Maria 
 

Tar ett kliv mot publiken. 
Materiell process icke 
riktad, icke faktisk 
 

  Presenterande handling, en 
process som får 
interpersonell betydelse, 
som uttrycker att 
engagemang riktas mot 
publiken. 

005 
Maria  

Rör sedan underarmen i 
vinkel mot Malin och i linje  
mot publiken tillbaka mot 
sig själv. Indexikal handling 
dynamisk transitiv process. 
  
 

Vänder 
ansikte och 
blick mot 
publiken 
 

Vi två 
är 
(ReP) 
huvud-
perso-
ner. 
 

Processen riktas mot publik 
och interaktören. Rörelsen 
förstärker utsagan, men 
mildrar den uppmaning som 
uttrycks genom blick, och 
frontpositionen Helheten 
uttrycker ett erbjudande: se 
på oss! 

Processerna förkortas enligt mönstret materiell process= MaP,mental process MeP osv. 

Orienteringssteget domineras i de gestaltande texterna av presenterande 
handling, av materiella processer som har interpersonell betydelse. Proces-
serna handlar inledningsvis om att aktörerna går och placerar sig på rad i 
frontposition mot publiken för att presentera sig. Att stå i frontposition med 
blicken riktad mot publiken får en uppmanande betydelse: Se på oss! 
I exemplet ovan vänder sig aktören mot interaktören som just presenterat sig.  

I samband med att aktörerna presenterar sig förekommer också exempel 
på indexikala gester. Det är förhållandevis vanligt att den som presenterar 
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sig, samtidigt pekar mot sig själv eller rör sin arm från sig själv mot nästa 
aktör, och ut mot publiken. Därmed tonas den uppmanande betydelsen ner 
och innebär att aktörerna mer erbjuder publiken att titta på dem.  

Replikerna i det här skedet i orienteringssteget är främst relationella (se 
Tabell 17). Gång som är en materiell process är en påtaglig resurs i detta 
steg, aktörerna tar kliv mot publiken och ställer sig i frontposition och den 
ena av huvudaktörerna i Filmkväll går mot filmbutiken, den ena av två 
spelplatserna (Tabell 14). Gången har både en textuell funktion, (den ger 
berättelsen riktning och succession) och en interpersonell betydelse. Genom 
att närma sig en annan aktör visas engagemang i förhållande till denne. Även 
i Rosa händer förekommer dessa processer även om gång i den texten är 
mindre framträdande. Gång används inte främst mellan spelplatser, utan för 
att markera en framåtriktning i texten. Det förekommer också beteende-
mässiga interaktiva perceptuella processer Spöket står (MaP) blickstilla och 
stirrar (BeP) på Malin63 (se Tabell 14). En beteendemässig paralingvistisk 
process realiserar en ringsignal: rrrrr (se Tabell 14). En del riktade faktiska 
materiella rörelseprocesser förekommer också, exempelvis när Malin 
sträcker ut handen och räcker över filmen till försäljaren, liksom i Rosa 
händer när kassörskan sträcker fram höger hand, och tar skivan. 

Tabell 18. Utdrag ur Filmkväll i komplikationsstegets avslutande del 

KOMPLIKATIONS-
STEG 

Rörelse position 
placering 

Mimik blick Tal Kommentar 

Tid deltagare 
2:07 Malin 
Fas reaktion 

Fäktar med 
armarna till 
försvar – slåss. 
BeP interaktiv 
ömsesidig  

Kniper ihop 
ansiktet. 
Modalitet ovilja 
att möta faran.  

Skriker:aäää! 
VeP 
Auditiv process

Rörelse 
samt VeP tolkar 
jag som rädsla, 
trots rädslan görs 
försök att be-
kämpa anfallet.  

I komplikationssteget förekommer fler varianter av de beteendemässiga 
processerna (se Tabell 18). I de här skeendena interagerar huvudaktörerna 
med sina antagonister och fokus är på filmen i Filmkväll (själva problemet) 
respektive skivan (själva problemet) i Rosa händer. I Rosa händer dansar de 
två huvudaktörerna till skivan vilket klassificeras som beteendemässiga 
interaktiva ömsesidiga processer. I Filmkväll förekommer också en interak-
tiva ömsesidiga processer men här i form av ett slagsmål mellan spöket och 
huvudaktörerna (se Tabell 18). De introaktiva beteendemässiga processerna 
(se 4.5.5.3) blir också fler, exempelvis skrattar aktörerna i Filmkväll åt vad 
de låtsas se på filmen. Spöket gör också sin entré genom verbala auditiva 
processer (språkljud) som: ohiiiohiooo och wooööoo (se Tabell 14). Även 
fysiologiska beteendeprocesser realiserar aktörernas anspända situation 
under komplikationssteget: Malin andas högt och ljudligt. I Rosa händer 

                          
63 Här tolkar jag själva stirrandet som den betydelsebärande handlingen. 
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förekommer en beteendemässig interaktiv paralingvistisk process (4.5.5.3), 
berättaren gör avstannande motorljud, ÄÄÄÄNNnnnnnnn för att markera att 
skivspelaren stannar och något annat tar vid.  

De materiella faktiska processerna blir också fler vilket betyder att ak-
törerna faktisk utför något: Malin slänger (MaP) sig på golvet. Malin trycker 
(MaP) på fjärkontrollen. Malin trycker (MaP) på tv:ns avstängningsknapp. I 
Rosa händer försöker Sanna stänga av (MaP) cd-spelaren. 

Tabell 19. Utdrag ur analystabell av Rosa händer 

LÖSNINGSSTEG 
Tid deltagare, fas 

Rörelse position 
placering 

Mimik blick Tal  Kommentar 

1:31 fas händelse 
Sanna 

Faller(MaP 
riktad, faktisk) 
till marken. 

   

1:34 
Sanna 

Ligger(TiP) med 
armarna ut från 
kroppen, helt 
stilla som död. 

Stirrar (BeP) 
rakt upp i taket 
ser död ut. 
 

  

En ny process gör entré i lösningssteget, (se tabell 19) tillståndsprocessen. 
Det gäller för båda texterna. I det skedet förändras huvudaktörernas tillstånd. 
I Rosa händer ligger (TiP) Sanna blickstilla på golvet. I Filmkväll sitter 
(TiP) Maria och Malin blickstilla som blundande zombies på var sin stol. I 
övrigt dominerar materiella processer lösningssteget. Sammantaget kan 
sägas att processtyperna varieras i de olika stegen men är mest varierade i 
komplikationssteget där: händelser, problem evalueringar, reaktioner och 
reflektioner realiseras. I båda gestaltande texterna är replikerna relativt få. I 
replikerna förekommer relationella, materiella, mentala och verbala 
processer.  

5.2.2.2 De skrivna texterna 
De relationella processerna dominerar i orienteringssteget i de flesta text-
erna, både de korta och de längre. Läsaren orienteras genom exempelvis pro-
cesser som Det var (ReP) en gång en flicka och en pojke, Det finns (ReP) ett 
hus som har (ReP) fönster. Två texter inleds inte med relationella processer, 
utan mer direkt som i exemplet här: En dag sa (VeP) Gabriella till Matilda: 
Gå (MaP) och köp (MaP) en läskig film.  

I komplikationssteget varieras processerna och i samtliga, korta såväl som 
långa texter, förekommer minst fyra olika processtyper, ibland fem (se 
Tabellerna 15 och 16). Det tyder på att just komplikationssteget är det mest 
utbyggda. På problem följer någon form av evaluering, vilket innebär att 
protagonisten reagerar, exempelvis genom att uppvisa ett beteende, bli 
bärare av en egenskap, fälla en kommentar och/eller agera.  
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Lösningssteg och evalueringssteg är inte så utbyggda i de kortare texterna 
och i dessa varieras heller inte processtyperna på samma sätt som i de längre 
texterna. I de kortare texterna förekommer oftast endast en eller två process-
typer i evalueringen och då antingen materiella, mentala eller relationella 
processer. Kompisarna vill hjälpa (MaP) honom, men vågar (MeP) inte. I de 
längre texterna är även evalueringssteget utbyggt med varierande process-
typer, exempelvis som i Drömmen som blev sann:  

Sen på kvällen när jag legat (MaP) och surat (Mep) i min säng la (Map) 
mamma in en tallrik med mackor och ett glas med mjölk i mitt rum. Jag åt 
(Map) upp mackorna och drack (MaP) mjölken. Sen la (MaP) jag mig på 
sängen och tänkte (MeP) på att varje gång jag hade brutit (BeP) mot 
reglerna hade Silvia skvallrat (BeP).  

Här finns oftast tre eller fyra olika processtyper representerade. Det förhåller 
sig på samma sätt med lösningssteget; de längre texternas lösningssteg inne-
håller fler och mer varierade processtyper. Här exemplifierar jag med några 
meningar ur texten Drömmen som blev sann: Sen somnade jag (MaP) och 
drömde (MeP) att min syster skulle dö (MaP) och att allt skulle bli (ReP) 
bra.(Tabell 16)  

I de kortare texterna kan lösningssteget omfatta en enda mening och där-
med också endast en eller två processtyper exempelvis: Malin och Maria 
blev (ReP) zombies (ur Filmkväll Tabell 15). 

5.2.3 Interpersonellt perspektiv 
De interpersonella analyserna avser att undersöka hur samspelet mellan 
producent/skribent och läsare realiseras, och vilka resurser som används för 
att engagera läsaren. 

5.2.3.1 De gestaltande texterna  
De interpersonella resurserna i texterna utgörs främst av presenterande hand-
lingar. Det innebär att dessa handlingar inte direkt kan översättas till ling-
vistiska språkhandlingar som påståenden, uppmaningar och frågor vilket 
t.ex. representerande handlingar av typen emblem (se 3.2.1) kan. De presen-
terande handlingarna och de processer som realiseras genom dem får dock 
genomgående interpersonell betydelse. Genom att närma sig, vända sig mot, 
visa var en annan aktör ska sätta sig etc. uttrycks engagemang av olika slag 
och av olika grad. Handlingar som exempelvis att ställa sig i frontposition 
med blickriktning mot publiken och presentera sig vilka används i både 
Filmkväll och Rosa händer får betydelsen av en uppmaning till publiken: Se 
på oss. (se Tabell 17). Att klappa på stolen och samtidigt titta mot den andre 
interaktören som görs i Filmkväll får i sammanhanget en uppmanande betyd-
else: Sätt dig här! (se Tabell 14). 
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Andra presenterande handlingar ger just uttryck för exakt vad som visas 
fram. De står alltså inte för något annat. En aktör räcker över filmen till den 
andra interaktören, vilket konkret visar och fungerar som ett erbjudande. En 
deltagare låtsas sätta in en dvd i en konkret dvd-spelare som ställts fram som 
i Filmkväll, vilket visar en händelse: Jag sätter in en dvd. (se Tabell 14) 
Båda texterna byggs alltså främst upp genom presenterande handlingar. En 
viktig resurs är de verbala replikerna. I Filmkväll både påstår, uppmanar och 
frågar aktörerna: Han i affären tittade skitläskigt, jättekonstigt på mig. Äh, 
skit i det! Men vad är det här för något? (se Tabell 14). Även om påståenden 
dominerar i Rosa händer så förekommer också uppmaningar i texten. I Film-
kväll är språkhandlingarna mer varierade, och även om påståenden är flest 
till antalet, så förekommer också nästan lika många uppmaningar och också 
en del frågor. Två av påståendena i de båda texterna modaliseras. Måste (för-
pliktelsemodalitet) används två gånger i Rosa händer och en gång i 
Filmkväll och borde (sannolikhetsmodalitet) används en gång i Filmkväll. 
Modalitet förekommer mer tydligt i handling i de båda texterna och uttrycks 
främst genom vilja eller ovilja och graderingar däremellan, samt tvekan eller 
säkerhet på en skala mellan dessa poler. Något som gäller för de båda 
texterna är att aktörerna agerar villigt och utan tvekan i texternas inledande 
skede, medan de av naturliga skäl blir alltmer tvekande i slutskedet. I texten 
Rosa händer blir även huvudpersonen ovillig att agera i komplikationssteg-
ets slutskede. Ett exempel ur Rosa händer är ett skede där de rosa händerna 
närmat sig allt mer och huvudaktören just försökt stänga av cd-spelaren men 
misslyckats och: Står med armarna hängande utmed sidorna med halvöppen 
mun tittandes mot berättaren. Det tolkar jag som uppgivenhet, som ovilja till 
handling. Uttrycken för modalitet är många och de förekommer särskilt i 
komplikations- och lösningssteget (se Tabell 20). Även affekt uttrycks 
genomgående i båda texterna, men är som rikligast i komplikationssteg och 
lösningssteget. Känslor är en viktig interpersonell resurs i de gestaltande 
texterna och visas främst genom ansiktsuttryck. I texterna förekommer 
uttryck för: ilska, rädsla, förvåning, lycka, olycka, avsky och intresse. Dessa 
uttryck kan också förstärkas genom att få en spridningseffekt till hela kropp-
en. Ett exempel på det är i Filmkväll då aktörerna just upptäckt ett spök-
ansikte i tv-rutan. Aktören ser uppskärrad ut och blicken är stirrande, an-
siktet utdraget och långt och hon säger med skrämd röst: Vad var det där! 
(se Tabell 14). Aktören gömmer sedan ansiktet i händerna och fäller ihop 
överkroppen som en mussla mot knäna. På liknande sätt förstärks de atti-
tyder som visas fram främst i komplikationssteget. Här spelar också röst, 
röststyrka, tonfall, emfas och upprepning roll. Vissa uppmaningar skriks des-
perat. De interpersonella resurserna är många och används framförallt för att 
bygga upp engagemang och inlevelse i huvudpersonerna. 
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Tabell 20. Utdrag ur Filmkväll – Lösningsssteget  

Tid deltagare Position, rörelse Blick, mimik Tal Kommentar 
3:10 
Maria 

Går långsamt 
mot tv:n. 
Tillbakahållen 
överkropp, 
tvekar.  
’MaP icke riktad 
process icke 
faktisk 
Tar Malins hand. 
Map riktad 
faktisk 

Tittar mot tv:n. 
Bep interaktiv. 
Ett nervöst 
leende på 
läpparna. 
Attityd 
osäkerhet. 

 Kroppshållning 
blick och 
ansiktsuttryck 
samverkar för att 
uttrycka rädsla 
och osäkerhet. 
Att de håller 
varandras händer 
tolkar jag också 
som ett uttryck 
för rädsla.  

3:10 
Malin 

Går långsamt 
mot tv:n. 
framåthållen 
överkropp, och 
huvud. 
’MaP icke riktad 
process icke 
faktisk 
Tar Marias 
hand. Map riktad 
faktisk 

Blick i riktning 
mot TV:n. 
Ansiktet ser 
anspänt ut, 
blicken 
uppspärrad, 
munnen 
halvöppen. 
Attityd rädsla, 
modalitet 
villighet, men 
tveksamt. 

 Denna aktör mer 
handlingsinriktad 
genom den 
framåtriktade 
kroppshållningen, 
dock uttrycker 
även denne aktör 
rädsla. 

5.2.3.2 De skrivna texterna 
Den dominerande språkhandlingen i de skrivna texterna är påståenden. Detta 
gäller i synnerhet för de kortare texterna, där två av texterna endast består av 
påståenden. En kortare text har också inslag av någon uppmaning. 

Tabell 21. Det läskiga sjukhuset (utdrag ur en kort text) 

TEXTSTEG, faser Elevtexts mening 1, 2 Språkhandling modalitet,  
ORIENTERING situation 
 

Andrea var en tjej på nio år. 
Hon var på väg till sjukhuset. 

påstående 
påstående 

KOMPLIKATION situation 
 

När hon ska gå till dagiset, 
måste hon gå förbi ett sjukhus. 

 
påstående, modalitet 
förpliktelse hög IV 
osäkerhet 

Subjekt, finit, bunden sats, modalitet, värderande uttryck, IV=indirekt värdering. 

I de tre längre texterna varieras språkhandlingarna och där förekommer 
också frågor och uppmaningar, vilket är ett effektivt sätt att skapa engage-
mang i huvudpersonens situation. Frågorna är fler än uppmaningarna i två av 
de tre längre texterna. Ett exempel på frågor som skapar engagemang i 
huvudpersonens situation i texten Den maskerade mannen-mordet är när 
flickan i texten blivit instängd i ett gammalt hus och hennes kompis ligger 
där död avskuren på mitten.  
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Tabell 22. Den maskerade mannen-mordet (utdrag ur en längre text) 

EVALUERING Elevtext mening 1, 2 Språkhandling, modalitet, 
värderande uttryck 

beskrivning 
 

Flickan var hungrig, törstig och ledsen. 
 
Hennes kompis var död  
och hon blödde på fingret 

påstående, attityd: otillfreds-
ställelse, olycka 
påstående attityd olycka 
påstående attityd olycka 

problem Hur ska jag komma härifrån? 
 
sa flickan för sig själv. 
 

fråga modalitet förpliktelse 
hög, IV attityd: olycka 
påstående 

reaktion Hon började gråta påstående , attityd olycka 
Subjekt, finit, bunden sats, modalitet, värderande uttryck, IV= indirekt värdering 

Ett exempel ur samma text är när flickan i texten precis upptäckt en kniv 
och funderar på om hon kan använda den för att skära ett hål i dörren. Skulle 
hon våga? Frågan används för att öka läsarens engagemang i huvud-
personens situation. Uppmaningar som framförallt förekommer i komplika-
tionssteget kan användas för att realisera en reaktion som när en huvud-
person upptäcker en ”hemsk” grej i tv:n i texten Filmkväll och då skriker: 
Spola tillbaka, spola tillbaka! Uppmaningar hjälper här till att understryka 
det skarpa läget, att öka spänningen. Frågor förekommer framförallt i komp-
likationssteget. De kan också förekomma i lösningssteget och ha en evalu-
erande funktion som exempelvis: Är du inte nöjd nu? (se Tabell 14). Modali-
tet som modifierar påståendena är inte så vanligt. Det är berättarens perspek-
tiv som vanligen slås fast. Det finns dock en del exempel på modalitet som 
när ett perspektiv beskrivs ur en annan deltagares synvinkel (alltså inte 
berättarens) genom en fråga ur (Drömmen som blev sann del 2): Du borde 
(förpliktelse medelhög grad) nog inte (satsadverbial) säga så, sa kompisen. 
Andra exempel ur samma text är när berättaren uttrycker sina förhoppningar: 
Sen somnade jag och drömde att min syster skulle (sannolikhet hög grad) dö 
och att allt skulle (sannolikhet hög grad) bli bra. (se Tabell 14) Det är nästan 
enbart i de längre texterna som modalitet förekommer. 

5.2.3.3 Appraisal – värden och värderingar i de skrivna texterna 
Genom appraisalanalysen undersöker jag hur skribenten använder uttryck för 
att dela känslor, smak och värderingar med läsaren. I texterna är affekt den 
vanligaste direkt uttryckta attityden. Här ger jag några exempel: Båda blev 
livrädda. Dom blev jätteglada och sprang hem. Flickan var hungrig, törstig, 
och ledsen. (se Tabell 22). I texterna realiseras attityd ofta som här, med 
adjektiv. Gradering, som också exemplen påvisar, är något vanligare i form 
av ordval (livrädd, jätteglada) än genom exempelvis styrka. Den näst 
vanligaste attityden är bedömning, exempelvis, Kompisarna vill hjälpa 
honom. Här bedöms kamraternas beteende och styrkan graderas genom ett 
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modalt verb. Gradering genom verb, adverb, pronomen, satsadverbial och 
adjektiv förekommer inom kategorin styrka: Alla (styrka) tjejer är 
rädda.(affekt). Kategorin uppskattning, är nästan lika vanlig som bedömning 
och ett exempel där också uppskattningen graderas genom styrka, är: När 
dom ser filmen säger dom massor (styrka) av roliga saker. När det gäller 
bedömning realiseras den ofta genom processer, alltså verb och det är nästan 
lika vanligt att attityd realiseras genom verb som med adjektiv i de här 
texterna. Exempel på bedömning är: Skulle hon våga? (bedömning) och/…/ 
var jag tvungen att hämta min skvallrande (bedömning) lilla syster) som 
aldrig (styrka) kunde hålla tyst (bedömning ) Varje gång (styrka) jag hade 
brutit mot reglerna (bedömning). Ett exempel på en mer ovanlig form av 
gradering och ett ovanligt explicit läsartilltal realiseras i följande exempel: 
Självklart (satsadverbial intensitet) löd (bedömning) jag som ni vet 
(skribenten refererar här till de konsekvenser hon beskrivit av den egna 
olydnaden).  

Indirekt värdering är vanligt förekommande i texterna (se Tabell 21 och 
22). Indirekt värdering signaleras av sammanhanget och kan exempelvis 
följa på en explicit uttryckt känsla, som exempelvis genom frågan: Hur ska 
jag komma härifrån (se Tabell 22). Uttrycket för attityd ger ett mönster av 
orsak och verkan och är ett sätt att realisera konfliktupptrappningen och 
förekommer då särskilt i komplikationssteget. Skribenterna använder både 
explicit och indirekt värdering. I de texter som innehåller ett separat 
evalueringssteg är värderingar ofta explicit uttryckta. De längre texterna har 
fler explicita värderingar och i dem uttrycker sig skribenterna mer precist 
överhuvudtaget. I de kortare texterna är uttrycken för värdering inte så 
varierade utan här används och upprepas ofta ett och samma kodord för en 
känsla, exempelvis adjektivet rädda. En skillnad mellan de skrivna och 
gestaltande texterna som är påtaglig är att de gestaltande texterna oftare 
explicit bär fram värderingar. De explicita uttrycken följer med in i de flesta 
skeden i berättelsen. När aktören exempelvis blivit rädd och ska springa 
undan, så får rädslan ett avtryck i ansiktet och ofta också i sättet att springa. 

5.2.4 Sammanfattning Skräcktemats texter 
I samtliga texter realiseras narrativens obligatoriska textsteg. Komplikations-
steget är det mesta utbyggda, vilket innebär att spänningsstegring realiseras i 
alla texter även om spänningsstegring mer antyds i de kortare skrivna 
texterna. I komplikationssteget varieras processerna mest, vilket betyder att 
vi får möta protagonisten i skiftande roller som: aktör, upplevare, talare, den 
som uppvisar ett beteende etc. Att så sker kan vara ett avtryck från gestalt-
ningarna eftersom spänningsstegringen i gestaltningarna byggs efter mönst-
ret problem (aktör)-reaktion (upplevare, den beteende) och detta följer med 
in i de skrivna texterna. Generellt gäller att skribenterna av de längre text-
erna, vilka sammanfaller med de skribenter som kommit längre i sin läs- och 
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skrivutveckling (se 4.3.1), använder mer varierade textuella, ideationella och 
interpersonella resurser, liksom också mer varierade och precisa uttryck för 
värderingar än de skribenterna som skrivit de kortare texterna. De gestalt-
ande texterna visar sinsemellan inte upp denna skillnad, tvärtom är resurs-
erna inom detta kommunikationssätt mer tillgängliga för samtliga elever. 
Resurserna är också fler genom det multimodala uttryckssättet, vilket i sin 
tur innebär större möjligheter för fler elever att skapa innehåll och vara 
kreativa.  

5.3 Hjältetemat – argumenterande texter  
Skrivpedagogiken i Hjältetemat syftar som beskrivs i 4.5.3 mot att skapa ett 
kommunikativt sammanhang som ska underlätta argumentation och skriv-
ande av text inom den argumenterande genren. En interpersonell analys och 
en apprasailanalys görs därför på texterna eftersom man genom dessa verk-
tyg också undersöker kontexten, alltså skrivsammanhanget. Jag redovisar 
analysen utifrån de kategorier som beskrivits för de interpersonella analys-
erna. Redovisningen av de gestaltande och skrivna texterna görs under ge-
mensamma rubriker eftersom jag jämför dem med varandra. Därefter spåras 
avtryck från de gestaltande texterna och från diskussionerna i de skrivna tex-
terna. Detta görs genom appraisalanalys som endast omfattar de skrivna 
texterna. 

5.3.1 Interpersonellt perspektiv 
Analyserna omfattar både skrivna texter och gestaltande texter av två typer, 
mim och gestaltande text där tal förekomer. De mimade gestaltande texterna 
har den gemensamma rubriken Den faktiske hjälten. Den gestaltande texten 
där tal förekommer har rubriken Den ideale hjälten. Analysen kartlägger 
språkhandlingar dvs. påståenden, frågor och uppmaningar, samt hur dessa 
språkhandlingar modaliseras. I de skrivna texterna kartläggs också subjekts-
former. 

5.3.1.1 Språkhandlingar och modalitet i de skrivna och gestalt-
ande texterna 
Påståenden slår fast hur någonting är. I de skrivna elevtexterna om Hjälten 
dominerar påståendesatser, vilket är väntat (se också Tabell 1) eftersom elev-
erna ska beskriva en hjälte och argumentera för sin egen syn på hjälten.  

I de skrivna texterna förekommer en rad frågor vilket förstärker läsartill-
talet (se Tabell 23). Frågorna är slutna, och kan besvaras med ett enkelt ja 
eller nej. Ibland får frågorna explicita och direkta svar av skribenten själv, 
ibland besvaras frågan mer implicit genom ett resonemang. Det förekommer 
också konstruktioner där påståenden får en frågande betydelse (grammatisk 
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Tabell 23. Analys av språkhandlingar och modalitet på skriven text om 
Hjälten 

Fria satser Skriven text  
Elevtext 2 Språk 

Handling 
Modus 
 

Sub-
jekt  

Modalitet/kommentar 

En hjälte ska vara snäll 
– inte elak. 

p p 3 pers Ska: modalitet, förpliktelse hög grad, 
förstärks av neg. s-adverbial inte 

De ska vara modiga, 
inte fega. 

p p 3 pers Ska: modalitet ,förpliktelse hög grad, 
förtydligas av neg. s-adverbial inte  

Men  
får de använda våld? 

f f-sluten 3 pers Får: modalitet, förpliktelse låg grad 
modifieras genom frågan. 

Eller  
måste de alltid hjälpa 
någon som behöver 
hjälp – även tjuvar? 

f F sluten 3 pers Måste: modalitet förpliktelse hög 
grad 
Alltid: s-adverbial vanlighet hög 
grad. 

Ja, de får använda 
våld, men bara några! 

p. 
 

p   

De måste alltid hjälpa 
de  
som behöver hjälp – 
även tjuvar. 

p p 3 pers Måste: modalitet förpliktelse hög 
grad förstärks av 
s-adverbial alltid vanlighet hög grad. 

En hjälte som jag 
tycker är bra  
det är Pippi 
för hon är så påhittig 
och hon hjälper barn 
och är snäll mot dem 
men inte mot vuxna! 

p 
 
p 
P 
p 
p 

p 
 
p 
P 
p 
p 

1 pers
 
3pers 
3 pers
3 pers
 

 
 
 
 
 
 
Inte: neg s-adverbial 

Hihi<3    Interjektion, retsam kommentar. 
Hjältar ska inte vara 
fega 
för då vågar de inte 
något  
och då hjälper de 
ingen. 

P 
 
P 
 
p 

P             
 
p 
 
p 

3 pers
 
3 pers
 
3 pers

Ska: modalitet förpliktelse hög grad 
som ytterligare förstärks av s-
adverbialet inte 

Subjekt, finit, bunden sats,  p= påstående, f=fråga 

metafor) som: En hjälte måste kanske inte vara starka personer med svärd 
och pistol, det kan väl vara personer som du och jag (se Tabell 24). Det här 
är skribentens avslutning på resonemanget om hjälten får använda våld eller 
inte, och ett exempel på ett mer implicit försök att själv ta ställning, även om 
det görs försiktigt i ett frågeliknande påstående, som om skribenten vill för-
säkra sig om att få medhåll av läsaren.  

I de gestaltande mimade texterna förekommer en mängd påståenden både 
i form av s.k. emblem (4.5.6.2) och genom mindre kodade representerande 
handlingar som genom påståenden beskriver hur hjälten är och vad han gör. 
Exempelvis intas den starkt kodade styrkepositionen (ett emblem) där den 
agerande uttrycker styrka genom att böja armarna och vinkla underarmarna 
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uppåt i en 90 graders vinkel och spänna biceps som ett uttryck för: Jag/ 
Bamse är stark (se Tabell 2). Påståenden av den här typen kan också åter-
komma i de skrivna texterna, exempelvis: Bamse är stark och kan försvara 
sig. Även emblem som uttrycker uppmaning förekommer i gestaltningarna: 
Titta dit! Den som uttrycker uppmaningen pekar i riktning mot källan till det 
föreställda ljudet med rak utsträckt arm (se foto, Tabell 2) Förutom pås-
tåenden och uppmaningar förekommer också erbjudanden i de gestaltande 
texterna. Ett exempel på ett erbjudande är när den ena aktören erbjuder den 
andre ett låtsasföremål genom att hålla det i handen och sträcka det mot den 
andre aktören, som tar emot och ger respons – ett tack – genom ett reaktivt 
leende. I de gestaltande texterna förekommer inga frågor. I de mimade ge-
staltande texterna är också påståenden vanligast och därefter följer upp-
maningar. Både påståenden och uppmaningar realiseras genomgående med 
starkt konventionaliserade rörelser s.k. emblem. Uppmaningssatser före-
kommer inte i de skrivna texterna. Däremot förekommer att någon på-
ståendesats ges en uppmanande betydelse (grammatisk metafor): Men jag 
måste lägga märke till, att hjältar ofta tar till brutala metoder. (se Tabell 
24). Påståendesatsen ges en uppmanande betydelse genom att det modala 
förpliktelseverbet måste används. Sådana konstruktioner används ofta när 
handlingen inte ska utföras direkt (Holmberg & Karlsson 2006:55). Det är 
den elev som gestaltade att James Bond skjuter sin motståndare som skriver 
så. Det är ett uttryck för att eleven i fråga tog med sig reflektionerna som 
gjordes i anslutning till denna gestaltning in i sig egen text och uppmanar sig 
själv och förmodligen även läsaren till eftertänksamhet. Genom att kamou-
flera uppmaningarna med icke-kongruent grammatik framstår de inte som 
lika befallande (Holmberg & Karlsson 2006:54). I de gestaltande texterna 
förekommer inga inkongruenta konstruktioner. 

I den gestaltande texten Den ideale hjälten där tal förekommer är en 
interpersonell resurs känslor, s.k. attityd, vilka främst uttrycks genom 
ansiktsuttryck. Ytterligare en interpersonell resurs är engagemang (4.5.6.2) 
som genomgående realiseras genom avstånd och vinkel i förhållande till det 
som aktören engagerar sig i. En annan interpersonell resurs är modalitet, 
vilken realiseras genom hur rörelserna genomförs och uttrycks. Modalitet 
(o/säkerhet o/vilja) kan också graderas genom multimodalitet, genom att an-
dra uttryck förstärker en rörelse eller ett kroppsuttryck. Exempelvis smyger 
sig skurkarna i texten Den ideale hjälten (osäkert och försiktigt) mot det 
tänkta brottsoffret. Men det osäkra intrycket modaliseras genom en melodi-
slinga som skurkarna nynnar från filmmusiken till Rosa Pantern och det 
tydliggör att nu slår vi (skurkarna) till.  

De flesta påståendesatser i de skrivna texterna modaliseras genom modala 
verb och/eller satsadverbial vilket tyder på att skribenten positionerar sig, 
och tar avstamp i och förhåller sig till andra yttranden, till gestaltningarna 
och till samtalen. Modalitet i handling handlar också om nyanser och grade-
ring, ju mer otrygg den handlande är desto mer uttrycks detta genom muskel-
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spänningar och vice versa. Detta gäller såväl för ovilja som för säkerhet och 
osäkerhet. Genomgående visar aktörerna i de mimade texterna Den faktiske 
hjälten, handlingsvilja, säkerhet och energi i sina handlingar. I den ena 
texten där Bamse och lille Skutt interagerar blir det tydligt att Bamse är den 
säkre av de två genom att Bamse är den som tar initiativen, handlar först och 
med mindre tvekan och osäkerhet. Även i den gestaltade texten Den ideala 
hjälten visas modalitet tydligt. Här visar skurkarna att de är rädda, 
tveksamma och utför sina handlingar både nervöst och osäkert. Hjälten är 
däremot mycket säker och snabb och utför sina hjältedåd raskt, bestämt och 
utan att tveka. 

5.3.1.2 Subjektsformer 
Genom att kartlägga hur eleverna använder subjektsformer kan jag säga 
något om hur skribenterna positionerar sig genom att exempelvis använda 
olika pronomen.  

I de mimade gestaltande texterna skapas referens genom igenkänning. 
Rollpersonen ges en identitet genom sina handlingar och/eller rekvisita. 
Bamse har exempelvis på sig en toppluva vilket skapar referens. Det blir 
svårare att skapa referens när den hjälte som gestaltas är en vanlig pappa. 
Publiken får svårt att identifiera den hjältegestalten. Det är lättare att sig-
nalera James Bond eller Bamse genom några korta handlingar (emblem, 
ikoner) än att teckna pappors generella hjälteidentitet. Det hjälper inte att, 
som de här eleverna gjorde, fiska med kastspö. Det är inget självklart hjälte-
drag och kan inte heller bindas till en given rollgestalt.  

I de skrivna texterna uttrycks subjektet oftast i tredje person, vilket känns 
naturligt och förväntat här eftersom eleverna beskriver och skriver om 
hjälten: Hjälten/hjältar han/hon/de. Även pronomenet det förekommer och 
kan då exempelvis syfta på vad en hjälte kan vara, Det kan väl vara vanliga 
personer som du och jag (Tabell 24). Genom dessa substantiv och pronomen 
skapas en viss distans och de ger också uttryck för en mer generell beskriv-
ning. Skribenterna använder också första person jag och härmed poängterar 
de sin egen röst, de positionerar sig. Det indefinita pronomenet man före-
kommer också och här inkluderas många röster från gestaltande texter och 
från samtal kring hjälten som förts under de här lektionerna i klassen. Man 
kan beroende på sammanhanget både vara inkluderade och exkluderande och 
innebär alltså antingen att skribenten utesluter eller omfattar sig själv. Ett 
exempel där man används exkluderande är i påhängsfrågan till följande: Men 
jag måste lägga märke till att hjältar ofta tar till brutala metoder, att döda t 
ex, är man en hjälte då? I den här påståendesatsen tolkar jag däremot man 
inkluderande: Man kan vara hjälte oavsett ålder. Sammanfattningsvis kan 
sägas att skribenterna genom att använda olika subjektsformer och pronomen 
inkluderar fler röster än den egna i texterna. 
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5.3.1.3 Appraisal – dialogicitet och värderingar  

Heterogloss 
Genom appraisalanalysen kartlägger jag de skrivna texternas dialogicitet 
dvs. hur skribenterna förhåller sig till andra röster, om de inkluderar tanke-
gods från diskussioner och från de gestaltande texterna. 

Den allra vanligaste typen av heterogloss i texterna sker genom förnek-
ande: En hjälte dödar inte människor. En hjälte får inte gå för långt med att 
skada boven. Dessa uttalanden kan förstås utifrån att eleverna konstaterat att 
en del människor som kallas hjältar faktiskt dödar människor. Det visades i 
gestaltningarna, och påståendena är då ställningstaganden mot detta. På-
ståendet markerar en motsatt hållning som får eka som en inferens från de 
gestaltande texterna och från reflektionen in i de skrivna texterna. Denna typ 
av heterogloss öppnar för en annan ståndpunkt, men inskränker samtidigt 
dess giltighet – vilket då samtidigt förstärker den egna författarrösten.  

Ett annat sätt att skapa heterogloss innebär att skribenten genom inferens 
motsäger ett påstående, exempelvis genom men, emellertid och dock. Ett 
exempel på en sådan inferens: Men jag måste lägga märke till att hjältar ofta 
tar till brutala metoder, att döda någon, är man en hjälte då? Det som 
motsägs är skribentens eget oreflekterade förhållningssätt till brutala hjältar 
och det våld vissa hjältar använder, vilket blev ett hett diskussionsämne un-
der lektionspasset. Men förekommer i den här betydelsen i flera elevtexter. 
Denna typ av heterogloss kallas motsägande. Genom instämmande och 
understrykande, exempelvis genom ju, naturligtvis och visserligen, kan 
författarrösten markera att viss kunskap delas. I elevtexterna förekommer ju i 
den funktionen. Här är det också så att eleverna genom de gestaltande tex-
terna och genom reflektionen visat att de faktiskt delar vissa åsikter och 
erfarenheter även om åsikterna i gruppen knappast är totalt homogena. Några 
exempel ur elevtexterna är: Hjältar måste ju rädda folk från de onda ./…/ 
för han är ju snäll /…/ för han är ju i forkårtning snäll /.../ När skribenten 
markerar sin egen röst kan det markeras genom första person: jag, men även 
pronomenet man används inkluderande i texterna.  

Även utvidgande heterogloss64 som överväganden förekommer, dvs. när 
författarrösten öppnar påståendet för förhandling om vad som är riktigt. 
Exempelvis: En hjälte måste kanske inte vara starka personer med svärd och 
pistol, det kan väl vara vanliga personer som du och jag (Tabell 24). Hit 
räknas också exempelvis påståendesatser som genom förpliktelsemodalitet, 
måste, ska, bör osv. får en uppmanande betydelse. Uppmaningssatsen öpp-
nar inte till förhandling, den är entonig så tillvida att den på ett direkt sätt ger 
order om vad som ska göras, medan det i en icke kongruent uppmaning är 
 

                          
64 Till de utvidgande hör också attribuering, att andra påståenden knyts till andra källor som 
referat eller citat, men det förekommer av naturliga skäl inte här.  



 100 

Tabell 24. Exempel på appraisalanalys, elevtext: Hjälten 

Fria satser Skriven text  
Elevtext 5 Språk 

handling 
Modus 
 

Subjekt  Modalitet/kommentar Appraisal 

Filmhjältar 
förekommer 
ofta, men jag 
tycker att 
hjältar 
inte alltid är 
hjältar- 
är de 
verkligen 
det?  

P 
 
P 
 
 
 
 
F, slu 
ten 

P 
 
P 
 
 
 
 
F, 
sluten 

3 per 
 
1 pers 
 
 
 
 
3 pers 
 

Ofta: s-adverbial 
vanlighet medelhög 
 
Inte:neg s-adverbial 
modifierar s-
adverbialet alltid som 
nedgraderas, den 
bundna satsen 
modifierar påståendet i 
den fria satsen. 

men=DM 
inte alltid=GI  
är hjältar=IV 
 
Påhängsfråga riktas 
mot läsarens 
uppfattning. 

Hjältar är 
ofta starka 
och modiga. 

p p 3 pers Ofta: s-adverbial 
vanlighet medelhög 
grad 

ofta GI 
starka, modiga =AB 

Men jag 
måste lägga 
märke till att 
hjältar ofta 
tar till 
brutala 
metoder, att 
döda te x 
är man en 
hjälte då? 

Gm:u 
 
 
 
 
 
 
 
F, sluten 

P 
 
 
 
 
 
 
 
F, 
sluten 

1 pers 
 
 
 
 
 
 
 
Indefinit 
pronomen

Måste: modalitet, 
förpliktelse hög grad. 
 
 
 
 
 

måste = GI 
kan tolkas som en 
uppmaning 
påhängsfråga. 
ofta= GI 
tar till brutala 
metoder= AB 

då gör man 
ju samma sak 
som en 
brottsling. 

p p Indefinit 
pronomen

Ju: s-
adverbialintensitet (i 
strid med förväntan) 

ju= DU 

En hjälte 
måste kanske 
inte vara 
starka 
personer med 
svärd och 
pistol, 
det kan väl 
vara vanliga 
personer som 
du och jag 

P 
 
 
 
 
 
 
GM: f 
 

P 
 
 
 
 
 
 
p 
 

3 pers 
 
 
 
3 pers 
 
 
3 pers 

Måste modalitet 
förpliktelse hög, som 
nedgraderas genom 
den bundna satsen 
Kan: modalitet  
sannolikhet låg grad 
som förstärks av s-
adverbialet väl. 
Den bundna satsen 
modifierar bilden av 
hjälten 
Genom väl ges 
påståendet en frågande 
betydelse. 

måste =GI 
kanske inte= GI 
Inte vara = DF 
måste vara stark=AB  
vara vanliga= AB 
 
frågan öppnar för 
andra påstående= 
DÖ 
 
 
. 

D=dialogicitet, DF= förnekande, DM= motsägande, DI =instämmande, DU=understrykande 
A=Attityd, AB=bedömning. G=Gradering  gradering genom uttrycket, GI = indirekt 
gradering exempelvis genom modalt verb, adverb (när ett modalt verb står i en fri sats har det 
markerats redan i den interpersonella analysen). 

författarrösten som explicit graderar förpliktelsen: Men jag måste lägga 
märke till att hjältar ofta tar till brutala metoder (se Tabell 24). Eleven ge-
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staltade James Bond och i den rollen sköt han ner sin antagonist. I reflek-
tionssamtalen tog en annan elev upp att Bond gjorde samma sak som skurk-
arna dvs. dödade folk. Enligt många elever var det inte godtagbart att göra så 
om man ville kallas hjälte. Heterogloss av typen förnekande är absolut van-
ligast, medan motsägande, instämmande/understrykande och övervägande 
förekommer i stort sett lika ofta. 

Attityd 
Här redovisas analysen av värderande uttryck samt gradering. I analys-
exemplen stryker jag under de värderande uttrycken samt gråmarkerar grad-
ering.  

I texterna är bedömning den allra vanligaste kategorin av attityd; affekt 
och uppskattning förekommer endast i något enstaka fall. Det är hjältens 
olika handlingar och egenskaper som bedöms. Några exempel på hur hjälten 
bedöms är : Hjältar, kan (förpliktelsemodalitet) de vara fega, rädda eller att 
de inte (negering satsadverbial) vågar saker. T ex terminator vågar sig på 
farliga saker eller Bamse som är stark och kan försvara sig. Bedömningarna 
i exemplen realiseras både med verb och adjektiv, men det allra mest 
frekventa sättet att realisera bedömning är genom verb, s.k. processer. Det 
enda exemplet på affekt är: Det finns naturhjältar, sånna som älskar växter. 
Ett enstaka exempel på uppskattning är: En hjälte som jag tycker är bra är 
Pippi.” (se Tabell 23). 

Det förekommer också att attityd uttrycks indirekt. Främst sker detta 
genom att skribenten syftar tillbaka på något som tidigare uttrycks direkt: Ett 
exempel är min pappa (satsen syftar tillbaka på att eleven tidigare uttryckt 
att pappan är ett exempel på hur en hjälte ska vara). Ett vanligt grepp i dessa 
texter är att ställa positivt mot negativt och den användningen har en argu-
menterande funktion: 

En hjälte ska vara snäll, inte elak En hjälte ska vara modig, inte feg. Hjältar 
ska inte vara fega då vågar de inte något och då hjälper de ingen (Tabell 23). 

Den mest frekventa attityden i elevtexterna är alltså bedömning. Den vanlig-
aste bedömningen realiseras genom verb, följt av adjektiv och också även 
om det inte alls är lika vanligt, genom substantiv. De attityder som uttrycks i 
de skrivna texterna kan kopplas till det som de gestaltande texterna visar att 
hjälten gör, dvs. kämpar för, övertalar osv. Att bedömningen uttrycks så 
frekvent genom verb är ett uttryck för att bedömningarna vilar på att gestalt-
ningarna har visat hur hjälten agerar. 

Det vanligaste sättet i de här texterna att skruva upp eller ner styrkan i 
författarösten är att använda modala verb exempelvis: Man måste göra 
snälla saker för att kunna bli en hjälte. eller genom adverb exempelvis det 
är Pippi för hon är så påhittig. Någon gång markeras också styrka genom 
ordval: exempelvis används älskar.  



 102 

5.3.2 Sammanfattning interpersonella resurser i Hjälte-
temats texter 
I både de mimade och skrivna texterna är påståenden den vanligaste språk-
handlingen. I de mimade texterna används företrädesvis presenterande hand-
ling, s.k. emblem. Uppmaningar, men inte frågor förekommer i de gestalt-
ande texterna, medan det motsatta gäller för de skrivna texterna, där frågor 
förekommer men inte uppmaningar. I samtliga skrivna texter modaliseras 
påståendena och flera olika subjektsformer förekommer. Det visar att skrib-
enterna förhåller sig till en tänkt läsare. Den modalitet som uttrycks i de 
mimade gestaltande texterna är inte lika nyanserad som den som realiseras i 
de skrivna texterna. Modalitet i de skrivna texterna är också knuten till 
logiska resonemang. I den gestaltande texten där också tal förekommer 
används främst presenterande handling och de interpersonella resurserna 
handlar här om avstånd och vinkel, respektive attityd som företrädesvis ut-
trycks genom ansiktsuttryck. Appraisalanalysen visar att de skrivna texterna 
utmärks av heterogloss, och att yttranden från de gestaltande texterna och 
från samtalen ekar in i de skrivna. Här har vi alltså tydliga exempel på hur 
gestaltningar och diskussioner kan lämna spår i de skrivna texterna. 

5.4 Sammanfattning av resultaten under respektive 
forskningsfråga 
Under denna rubrik sammanfattas resultaten under de två forsknings-
frågorna. Både den didaktiska och de semiotiska analyserna ger samman-
tagna underlag att besvara forskningsfrågorna. Men jag väljer att också 
sammanfatta den didaktiska analysen under en egen rubrik.  

Vilka resurser för meningsskapande används av eleverna i pedagogiskt 
drama respektive i skrivande? 
Målet med Skräcktemat är att eleverna ska producera och skriva narrativer 
där de obligatoriska textstegen finns och där spänningsstegring realiseras. De 
gestaltande skräcknarrativerna innehåller samtliga obligatoriska textsteg. 
Spänningsstegring byggs upp tydligt inom komplikationssteget. Problem res-
pektive reaktioner, i form av attityd och/eller kommentarer presenteras 
växelvis. Mottagaren får möta protagonisten i olika roller och eleverna an-
vänder härmed olika typer av processer: beteendemässiga, materiella och 
verbala processer etc. De interpersonella resurserna varieras genom att ak-
törerna förhåller sig med olika avstånd och i olika vinklar i förhållande till 
varandra. En mycket påtaglig interpersonell resurs är känslor i form av at-
tityd som genomgående används i alla texter. De textuella resurserna är ett 
konkret stöd för eleverna när de ska skapa sammanhängande texter. För detta 
ändamål är både rum, rekvisita, kontraster, framskjutenhet, olika spelplatser, 
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succession, repetition och rörelse mellan spelplatser viktiga resurser. Inne-
hållet i de gestaltande texterna skapas med semiotiska resurser som eleverna 
i mångt redan approprierat: blickar, mimik, rörelser, rumsliga positioner, 
röstmodulation etc. Uttrycken är varierade och de enskilda uttrycken får ge-
nomgående en förstärkt verkan genom att de samverkar med andra uttryck. 
Exempelvis kan ett ansiktsuttryck för rädsla kombineras med att kroppen 
också kryper ihop, samtidigt som rösten förmedlar rädsla. De gestaltande 
texterna blir härmed mättade och uttrycksfulla. 

I samtliga skrivna narrativer realiseras de obligatoriska textstegen och 
spänningsstegring även om de skrivna narrativerna kan delas in i längre res-
pektive korta texter där skillnader mellan de längre och kortare texterna är 
uppenbara.65 De gestaltande narrativerna uppvisar inga sådana skillnader 
sinsemellan. I de längre narrativerna använder skribenterna generellt sett fler 
och mer varierade såväl textuella, som ideationella och interpersonella re-
surser. En annan skillnad mellan de längre och kortare narrativerna är också 
att de kortare texterna lägger sig närmare de gestaltande texterna då det 
gäller tematik och struktur för spänningsstegring. Det kan tolkas som att de 
gestaltande aktiviteterna i högre grad är ett stöd för de elever som inte 
kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling. De längre texternas skribenter 
förhåller sig friare i dessa avseenden. Däremot är de längre narrativerna mer 
lika de gestaltande texterna med avseende på rikligare och mer precisa ut-
tryck för attityd, och en mer utvecklad spänningsstegring. Exempelvis an-
vänder sig dessa skribenter av mer varierande processer och språkhand-
lingar, uppmaningar, frågor och påstående och ibland grammatiska meta-
forer och modalitet för att engagera läsaren och bygga upp en spänning. I de 
kortare narrativerna förekommer endast påståenden och heller inte modalitet.  

Målet med Hjältetemat är att eleverna ska möta olika perspektiv, uttrycka 
tankar som olika texter väcker och att eleven ska skriva texter inom den ar-
gumenterande genren, vilket är ett mål som realiseras. Intressant är att den 
inbördes skillnaden mellan de skrivna argumenterande texterna är mindre än 
den inbördes skillnaden mellan narrativerna med avseende på texternas 
längd och modalitet. Samtliga hjältetexter är relativt korta. Här kan påpekas 
att eleverna inte alls hade lika lång skrivtid som de fick när de skrev narrati-
verna. I stort sett i samtliga argumenterande texter modifieras språkhandling-
arna genom modalitet. Att de argumenterande texterna uppvisar mindre 
skillnad sinsemellan kan vara ett utslag av att eleverna fått bearbeta materi-
alet fler gånger i gestaltande form inför skrivandet, men den slutsatsen är 
långt ifrån den enda möjliga. Det kan också vara så att eleverna känt större 
engagemang inför att skriva argumenterande text och också att eleverna mer 
                          
65 De längre texterna är genomgående skrivna av elever som enligt lärarens bedömning och 
tester på skolan kommit lite längre i sin läs- och skrivutveckling. De kortare texterna är 
skrivna av elever som enligt lärarens bedömning och tester på skolan inte kommit lika långt i 
sin läs- och skrivutveckling. Observera att det endast är skräcknarrativerna som delas in i 
längre och kortare texter. 
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naturligt modaliserar påståenden i argumenterande text, trots att det kan vara 
en mycket viktig resurs i narrativer. 

När enbart handling används, som i pantomimerna blir resurserna färre. 
Referens kan exempelvis skapas genom igenkänning eftersom pronomen av 
naturliga skäl saknas. Vidare är uttrycken för modalitet inte lika finstilta som 
i det verbala språket, åtminstone inte om 10-åriga elever ska gestalta en text. 
Mim tycks sakna den nyanserade möjlighet till gradering som verbalspråket 
har. Modalitet i verbalspråket kan vidare knytas till resonemang, där logiska 
kopplingar görs. Det förekommer modalitet i de mimade texterna, men den 
kan endast påvisa handlingsvilja eller ovilja och med vilken säkerhet respek-
tive osäkerhet den agerande utför sina handlingar. I verbalspråket finns re-
surser för att skapa logiska samband och för att utveckla logiska reso-
nemang. Sådana sambandsmarkörer, konnektiver, används i både narrativer-
na och i de argumenterande texterna. I en del skrivna elevtexter förs ganska 
komplicerade resonemang där skribenten med logikens hjälp försöker ar-
gumentera och förklara sin ståndpunkt eller som i narrativerna driva hän-
delseutvecklingen framåt. I mim är det handlingens logik som gäller och 
orsak och verkan visas visuellt där läsaren själv får dra slutsatser. Den be-
gränsningen att man i mim inte kan intellektualisera kring handlingen och 
dess resultat annat än genom att uttrycka en attityd medan handlingen pågår 
och/eller kring resultatet av densamma, kan också innebära en resurs. När 
handlingen och dess konsekvenser visas i naken ensamhet kan det tydlig-
göras vad handlingen egentligen står för, exempelvis att James Bond agerar 
som en skurk, när han dödar sina antagonister. De visuella (gestaltande tex-
terna) resurserna är alltså av mer konkret art och kan synliggöra, på ett sätt 
som inte verbalspråket förmår.  

Synliggörs det gestaltande arbetet i de texter eleverna skriver i anslut-
ning till dramaarbete och i så fall, på vilket sätt? 
Som nämnts realiseras de obligatoriska textstegen och spänningsstegring i 
samtliga skrivna narrativer vilket kan tolkas som ett spår av de gestaltande 
övningar som använts i undervisningen. Tematiken i de gestaltande narrativ-
erna återkommer också i många skrivna narrativer. Detta gäller särskilt för 
de kortare narrativerna, där också strukturen i spänningsstegringen ligger 
mycket nära de gestaltande texterna. Därför tycks det som de skribenter som 
inte kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling i ännu högre grad 
använder gestaltandet som en resurs. Det är också vad läraren uttrycker: Jag 
märker att de som har lite svårare att komma igång och skriva får lättare 
när de kan härleda till egna upplevelser. Elevernas utsagor pekar i samma 
riktning. En elev nämner exempelvis att det blir lättare att skapa textstruktur: 
Jag skrev i den ordning vi gjorde berättelsen (parintervjun med eleverna). 
Vidare påpekar läraren att samtliga elever kommer igång med att skriva efter 
gestaltningarna och hon noterar särskilt att en elev som inte klarar att skriva 
egna texter börjar skriva under projektet. Läraren drar slutsatsen att det ge-
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staltande arbetet varit en betydande resurs för denna elev, för att eleven över-
huvudtaget uttryckte sig i skrift. En annan elev menar att det blir lättare att 
skriva när man spelat för då vet man ju liksom vad det betyder och hur det 
är. Både läraren och eleverna menar att dramatiseringarna bidrar med en-
gagemang och detta är något som eleverna tycks ta med sig in i skrivandet. 
Detta visar sig genom att alla elever skriver, och genom att eleverna 
dessutom skriver villigt och också förhållandevis självständigt. 

Även i de argumenterande hjältetexterna får de gestaltande övningarna 
genomslag, dels bygger argumentationen på att faktiskt ställs mot idealt, 
vilket tycks ha sitt ursprung i gestaltandet. Eleverna använder också de 
hjältar som de gestaltat som exempel på hjältar i sina argumenterande texter. 
Vissa påståenden kan också direkt härledas till gestaltningar exempelvis 
Bamse som är stark… Teman som de tagit upp i gestaltningarna om den 
ideale hjälten kommer igen i de skrivna texterna som exempel på vad en 
hjälte ska kämpa för: miljön, för barn som har det svårt, mot brott, mm. 
Vidare blir det tydligt att resonemang i hjältetexterna förhåller sig till och tar 
avstamp i yttranden i både gestaltningarna och samtalen i samband med 
dessa, exempelvis, Får en hjälte döda någon? Påståenden modaliseras i hög 
grad, genom både modala verb och satsadverbial. Texterna är också mång-
röstade, dvs. de utmärks av s.k. heterogloss. Heterogloss av typen förnek-
ande är absolut vanligast, och kan direkt härledas till gestaltningarna genom 
att det faktiska där ställts mot det ideala. Skribenter för resonemang som en 
hjälte ska vara snäll, inte elak och skada någon. Flera elever uttrycker i 
intervjuerna att hjältetexterna var lätta att skriva för det var ju bara att skriva 
vad man tyckte. Bearbetandet av hjältefiguren i form av gestaltande övningar 
och reflekterande samtal var temats huvudfokus. Eleverna ser ut att ta med 
sig det kommunikativa sammanhanget in i de skrivna texterna, till det 
kommunikativa sammanhanget kan åsikter, resonemang och röster spåras.  

 De gestaltande övningarna har fokus på handling och handlingar. Elev-
erna visar i de gestaltande momenten att en hjälte ska kämpa, ska våga, etc. 
och i skräcknarrativerna darrar och skriker den skrämda protagonisten. Detta 
får genomslag i texterna genom att attityd i form av bedömning, affekt och 
uppskattning mycket frekvent realiseras genom processer (verb) exempelvis: 
En hjälte ska våga, han ska kämpa emot. Studier (Bergh-Nestlog 2009, 
Folkeryd 2006) visar att skribenter i den här åldersgruppen som skriver inom 
den berättande och den argumenterande genren annars mest frekvent 
realiserar attityd genom adjektiv.  

Sammanfattning av den didaktiska analysen kring lärprocessen 
Analysen av lärprocessen visar att eleverna har det större kommunikativa 
utrymmet under de bearbetande faserna respektive vid redovisningarna av de 
gestaltande texterna. Dessa moment upptar mellan hälften och 2/3 av 
lektionspassen i tid mätt. Pedagogerna dominerar under introduktionsfasen 
och kommunikationsmönstret får då en fråga–svarsmodell. De gestaltande 
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texterna växer fram under interaktion och samspel och ett mottagarpers-
pektiv medieras genom att eleverna använder visuella uttryck samt genom 
att texterna visas fram. Redovisningsformen möjliggör att lärstoffet repeteras 
många gånger och att pedagogerna kan stötta elevernas lärande genom att ta 
utgångspunkt i den förståelse eleverna visar under redovisningarna. Under 
kamraternas redovisningar är eleverna koncentrerade och intresserade. Elev-
erna bearbetar lärstoffet genom att skapa olika representationer, vilka visar 
att elevernas förståelse av exempelvis hjälten förändras under lärprocessen. 
Dessa representationer formar eleverna genom att ta utgångspunkt i det 
redan kända, exempelvis i egna erfarenheter från film, tv-serier, böcker och 
serietidningar. Elevernas vardagsvärld och skolvärld knyts ihop. De multi-
modala resurserna, samt att eleverna använder semiotiska resurser som de 
redan approprierat är ett stöd i textskapandet. Vidare är det kollektiva text-
skapandet ett stöd och eleverna tycks uppfatta det gestaltande arbetet som 
meningsfullt; de visar att de kan handla aktivt och självständigt mot mål, att 
skapa och visa fram sina gestaltande texter. 
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6 Diskussion – pedagogiskt drama en 
resurs inför skrivande? 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag mina tolkningar och jämför resul-
taten i förhållande till forskningsbakgrund och forskningsfrågor. Vidare för 
jag ett resonemang kring pedagogiska implikationer av studiens resultat, 
samt reflekterar kring studiens upplägg och föreslår inriktning av fortsatta 
studier. 

6.1 Resultat i ljuset av forskningsbakgrund och 
forskningsfrågor 
Den här studien visar i likhet med flera tidigare studier (Dunnigan 1991, 
Moore & Caldwell 1990, 1993, enligt Wagner 1998, Mc Naughton 1997) att 
pedagogiskt drama innebär att eleverna aktivt arbetar med ett mottagar-
medvetande och att detta kan få genomslag i de texter eleverna skriver i 
samband med gestaltningarna. Vidare visar både den här studien och upp-
räknade studier att eleverna får uppslag och idéer till tematik, att de skriver 
villigt, stundtals entusiastiskt och att de kan iscensätta konflikter i narra-
tiverna. Den här studien och Wagners (1986, i Wagner 1998) studie visar att 
gestaltande övningar också kan vara ett stöd inför skrivande av argumen-
terande text. De anförda studierna – de flesta av kvasiexperimentell karaktär 
– visar dessutom att pedagogiskt drama är ett mer effektivt sätt att förbereda 
skrivande av narrativer och argumenterande text än mer traditionella 
metoder (läsning av olika texter, skrivövningar etc.). Den här studien ger 
däremot inte mandat att jämföra eller påvisa resultat genom pedagogsikt 
drama som inte skulle kunna uppnås med någon annan undervisningsmetod. 
Resultaten av ovan anförda studier pekar dessutom på att arbete med 
gestaltande kan medföra att skribenterna skriver längre texter, i högre grad 
varierar de lexikala uttrycken, stärker författarrösten i texten, samt förbättrar 
förmågan att porträttera och iscensätta konflikter i narrativer. 

Den här studien konkretiserar att den gestaltande undervisningen i 
Skräcktemat kan påvisa hur textstruktur och spänningsstegring kan realiseras 
och att detta får genomslag i samtliga skrivna narrativer. Eleverna tar uppen-
barligen avstamp i de gestaltande texterna. Vidare visar studien att de elever 
som inte kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling lägger sig nära de 
gestaltande narrativerna i de skrivna narrativerna. De skribenter som inte 
hunnit så långt i sin läs- och skrivutveckling tycks alltså ta stöd i gestaltandet 
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på en mer fundamental nivå och i sådant som undervisningen explicit på-
visat. En intressant fråga blir förstås om dessa skribenter skulle ha haft ytter-
ligare stöd i om resurser för attityd och spänningsstegring också påvisats mer 
explicit i verbalspråket.  

Uttryck för attityd, (ex. ansiktsuttryck som visar olika känslor) aktörens 
mimik, är en ständig följeslagare och kommentar till andra uttryck i de 
gestaltande skräcknarrativerna och i de gestaltande texterna i Hjältetemat. 
Värderande uttryck är också frekvent förekommande i de skrivna narrativa 
och argumenterande texterna. Däremot är det svårt att fastslå att de värderan-
de uttrycken i de skrivna texterna är spår av gestaltningarna. Jag kan vidare 
konstatera att värderande uttryck i min studie oftast realiseras genom proces-
ser i de argumenterande texterna och nästan lika ofta med processer som 
genom adjektiv när det gäller narrativerna. Det är ett resultat som kan jäm-
föras med andra studier som också kartlagt hur värderande resurser används i 
berättande och argumenterande texter. Både i Folkeryds (2006) och Bergh-
Nestlogs (2009) studier påvisas – Folkeryd analyserar texter inom de berät-
tande genrerna i skolår 5, 8 och 11 och Bergh-Nestlog undersöker argu-
menterande texter i skolår 4, 5 och 6 – att värderande uttryck mest frekvent 
realiseras genom adjektiv. Dessutom konstaterar Folkeryd att det finns en 
tendens att skribenterna med stigande ålder (år 5, 8 och 11) i allt högre ut-
sträckning realiserar värderande uttryck genom verb, alltså processer. Skri-
benterna i denna studie är yngre än samtliga skribenter i Folkeryds studie. 
Kanske kan man jämföra detta resultat med Jasinski (1996, i Wagner 1998) 
som i sin observationsstudie konstaterar att skrivande i en kontext av drama-
aktiviteter resulterar i ett mer moget skrivande. En tydlig påverkan av 
gestaltningarna på de skrivna texterna är dock tveklöst att värderande uttryck 
i högre grad realiseras genom processer (verb). 

I Wagners (1986, i Wagner 1998) jämförande studie med en experiment- 
och två kontrollgrupper där eleverna skriver argumenterande brev, påvisas 
att den grupp som arbetat med pedagogiskt drama skriver mer läsar-
orienterade brev än de båda andra grupperna som använt andra metoder att 
förbereda skrivandet. De argumenterande texterna i min studie är påtagligt 
läsarorienterade, olika subjektsformer används för att skapa närhet eller 
ibland distans till läsaren, dela åsikter med denne eller poängtera det egna 
ställningstagandet, påståenden modaliseras och vissa skribenterna använder 
både påståenden och frågor, vilket gör texterna läsarorienterade. I Bergh-
Nestlogs (2009) studie konstateras att förhållandevis få skribenter använder 
frågor som utspelsdrag. En förklaring till att få skribenter använder denna 
möjlighet menar Bergh-Nestlog är att frågor är ett mer avancerat utspelsdrag, 
där skribenten på ett tydligare sätt måste ta ställning eller använda frågan 
som en grammatisk metafor. I den här studien, där dessutom flertalet elever 
är yngre än vad skribenterna i Bergh-Nestlogs studie är, används frågor som 
utspelsdrag av fler skribenter än i Bergh-Nestlogs studie. Det är intressant att 
notera detta faktum, även om det är svårt att dra några långtgående slutsatser 
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av dessa jämförelser eftersom underlaget är litet i båda studierna. Kanske 
kan dock även detta resultat jämföras med Jasinskis (1996, i Wagner 1998) 
studie, där en slutsats var att skrivande i en dramakontext resulterar i ett mer 
moget skrivande. Det är också intressant att jämföra Bergh-Nestlogs studie 
med denna studie eftersom två olika skrivpedagogiska förhållningssätt 
används. I den här studien används ett implicit skrivpedagogiskt upplägg där 
en dialogisk kontext byggs upp genom de gestaltande övningarna (se 4.5.3). 
I Bergh-Nestlogs studie används ett upplägg inspirerat av SFL-pedagogiken. 
I både Bergh-Nestlogs studie och i den här konstateras att de argumenter-
ande texterna domineras av påståenden, att skribenterna argumenterar för 
sina åsikter och att texterna innehåller fler röster än den egna. Det tycks 
alltså som att såväl en implicit som en explicit skrivpedagogik kan vara 
framgångsrik för att lära elever skriva argumenterande text. Det är också vad 
Pangs studie (2002) som fokuserar två studentgrupper som undervisas med 
en explicit respektive implicit undervisningsmetod i att skriva filmrecen-
sioner visar.  

Sammantaget kan jag konstatera att den gestaltande undervisningen har 
effekt. Eleverna visar att de kan skriva både argumenterande och narrativa 
texter och med detta har jag ringat in vad eleverna visar att de lär sig. Att un-
dervisning ger effekt kan knappast betraktas som ett oväntat resultat. De tyd-
liga spåren av gestaltningar i de skrivna texterna påvisar kontextens bety-
delse i skrivsammanhang. Under nästa rubrik återkommer jag till de didak-
tiska frågorna, till hur- och vem-frågan genom att beskriva hur menings-
skapandet sker, och till varför-frågan genom att belysa varför lärande kan 
ske på detta sätt.  

6.1.1 Hur, varför och för vem är pedagogiskt drama en 
resurs för skrivande? 
Ett fundamentalt didaktisk val handlar om att ”skapa undervisningsförlopp 
för att åstadkomma ett möte mellan dem (eleverna) som ska lära och det 
innehåll som ska läras” (Liberg 2009:11). Kan pedagogiskt drama bidra till 
sådana undervisningsförlopp och i så fall hur, varför och för vem? Studien 
visar att elevernas röster ställs i förgrunden och att metoden ger utrymme för 
elevernas interaktion och aktiva meningskapande och på detta sätt går 
arbetsformen eleverna till mötes. Rosvall & Selander (2008:27) påpekar att 
när elever uppfattar handlingar och fenomen som meningsfulla kan de 
självständigt och aktivt handla mot mål. Eleverna arbetar både aktivt och 
självständigt mot mål – att visa fram de gestaltande texter de producerat – i 
de lärprocesser som observerats.  

Forskningsstudier som inledningsvis nämnts visar att lärande sker i socialt 
och kommunikativt samspel (Säljö & Wyndham 1990, Säljö 2000). Eleverna 
i studien är aktiva medskapare av och i lärprocessen. De lär med och av 
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varandra. De arbetar undersökande och associativt och gör upptäckter exem-
pelvis av hjältefigurens olika egenskaper. Utifrån given information, genom 
att använda egna erfarenheter och genom att kombinera intryck från många 
områden och tidigare representationer konstruerar och formger eleverna ny 
kunskap. De hämtar ofta stoff ur den populärkulturella sfären i de skapande 
processerna, vilket innebär att broar byggs mellan elevens fritidsvärld, 
intressen och skolvärld. Att eleverna får hämta inspiration i sina egna 
intressen och i populärkulturen menar Fast (2007) är motivationsskapande 
och en resurs i lärsammanhang. Eleverna använder multipla semiotiska 
resurser som de i mångt redan approprierat. I ett designteoretiskt perspektiv 
definieras lärande som en teckenskapande aktivitet (Selander & Kress 
210:105), vilket är vad som kännetecknar pedagogiskt drama. Att resurserna 
är vardagsnära innebär en pedagogisk vinst eftersom fler elever kan utnyttja 
sina formgivande potentialer vilket bl.a. visar sig genom att skillnaderna 
mellan de gestaltande texterna då det gäller användandet och variationen av 
textuella, ideationella och interpersonella resurser är väldigt liten. Däremot 
finns skillnader mellan de skrivna texterna i dessa avseenden. Genom de 
vardagsnära semiotiska resurserna som används i pedagogiskt drama sker 
således ett möte mellan det som ska läras, med fler av de elever som ska lära. 
Att fler blir delaktiga aktiva kommunikatörer är förstås också önskvärt ur det 
demokratiska perspektiv som svenskämnet enligt kursplanen (Skolverket 
2000, 2010) ska bära fram.  

Eleverna får vidare bearbeta sina intryck på många olika sätt, kognitivt, 
emotionellt och fysiskt, vilket kan bidra till ett ökat lärande. Rum, roll och 
rekvisita stödjer meningsskapandet och är resurser för såväl utveckling av 
händelse- som tidsförlopp i de gestaltande texterna. Att hantera tid och rum 
kan annars vara en svårighet för många elever när de ska skriva texter. Ska-
pande av egna texter, vilket är det som utvecklar språket mest (Liberg 2009), 
underlättas således på många sätt genom att pedagogiskt drama används. 
Formen står inte i vägen för innehållet. Att en elev som dittills inte skriver 
och som har svårigheter inom läs- och skrivområdet börjar skriva under 
projektet, ser jag, som en indikation på att pedagogiskt drama kan stödja 
elevernas kommunikativa utveckling och kanske bidra till en positiv syn på 
den egna kommunikativa förmågan. Av nämnda skäl menar jag att peda-
gogiskt drama är ett inkluderande kommunikationssätt. Därför är det också 
bra att ta avstamp i detta kommunikationssätt för att lära sig att bemästra och 
appropriera det mer abstrakta skriftspråket. I förslaget till Lgr 11 skrivs att 
undervisningen ska:” bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och 
tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan”(Skolverket 
2010:89).  

Studien påvisar att det gestaltande arbetet är lekfullt och att eleverna leker 
med uttryck. Eleverna i studien arbetar överlag väldigt intensivt med de ge-
staltande övningarna och tycks ibland befinna sig i flow; vilket då kan stärka 
lärandet och öka uthålligheten (Csikszentmihalyis 2007, Fast 2007). 
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Vygotskij (1995) ser leken som en länk till det abstrakta tänkandet, vilket är 
ytterligare ett skäl att låta lärprocessen ta utgångspunkt i det lekfulla och 
konkreta, dvs. gestaltandet, inför det mer abstrakta skrivandet. Vidare 
poängterar Vygotskij (1995) att lek utvecklar kreativitet. Lärprocesser som 
kantas av glädje tyder på engagemang och innebär en potential för lärande. 
Dessutom kan lärandet genom gestaltande övningar koncentreras på de för-
mågor (textstruktur, spänningsstegring) som ska läras, utan att andra för-
mågor som eleverna ännu inte bemästrar (stavning, interpunktion, menings-
byggnad etc) tar kraft.  

Beskrivningen som växer fram av det kommunikativa sammanhang som 
skapas i undervisningen genom pedagogiskt drama påminner om den s.k. A-
miljön, den miljö där man lyckas bäst med undervisningen. A-miljön präglas 
av kommunikation, flerstämmighet och en mångfald av uttrycksformer med 
fokus på egen produktion av texter (Skolverket 2007).  

Att de inbördes skillnaderna är mindre mellan de gestaltande texterna än 
mellan de skrivna texterna kan också bero på att de gestaltande texterna 
skapas kollektivt. I ett sociokulturellt och designteoretiskt perspektiv kom-
mer det sociala lärandet före det individuella (Blåsjö 2004, Selander 2009). I 
lärprocessen stöttar eleverna varandra; det sociala lärandet både aktiveras 
och utmanas i den i mångt och mycket elevstyrda kommunikations- och 
interaktionsprocessen. Det sociala lärandet understöds vidare av att eleverna 
skapar en gemensam produkt, vilken de också redovisar för varandra. Anna-
Malin Karlssons (1997) studie visar att texter som producerats för autentiska 
mottagare får kvalitéer som texter med enbart läraren som mottagare inte får. 
Det kommunikativa sammanhang som skapas och det faktum att texterna får 
mottagare kan därför ses som pedagogiska resurser. Vidare är det en resurs 
att de reflekterande samtalen tar en utgångspunkt i elevernas egna 
gestaltningar och att själva erfarandet blir ett avstamp för reflektioner. 
Undersökningar (Ekvall & Chrystal 1998, af Geijerstam 2006 och 
utvärderingar (NU 2003) pekar på att såväl lärare som elever har svårt att 
tala om, bearbeta och utveckla text. Genom gestaltningarna ges ett konkret 
och självupplevt underlag (elevernas agerande) för textsamtalen. Enligt 
Dewey handlar vetandet om vad vi gör eftersom vi bara kan erfara när vi 
handlat och reflekterat över handlingen (Selander 2008:31). Eleverna i 
studien får också stöttning under textsamtalen kring de gestaltande texterna 
som dramapedagogen leder. Hon utgår då från det eleven visar att hon för-
stått för att komma vidare i lärprocessen. Dessa redovisningar innebär att 
lärstoffet repeteras många gånger och på ett omväxlande sätt, genom att det 
är olika kamrater och olika texter som visas fram. Repetition stödjer lärande. 
Dessutom visar eleverna ett stort intresse för varandras redovisningar. Elev-
erna är både uthålliga och koncentrerade under de meningsskapande sam-
talen som tar utgångspunkt i elevernas framföranden. Bergh-Nestlog 
beskriver i sin studie (2009) att både elever och lärare är obekväma med 
meningsskapande textsamtal i helklass och att de tycks mer bekväma med en 
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slags ”göra diskurs”. Den här studien påvisar däremot att den här redovis-
ningsformen medför att eleverna bibehåller intresse och koncentration under 
textsamtalen. Eleverna uttrycker själva under utvärderingen av projektet att 
de lärt sig lyssna. 

Det gestaltande arbetet tycks också skapa ett engagemang som bär ända in 
i skrivandet. Detta visar sig genom att samtliga elever faktiskt skriver, och 
genom att de skriver både villigt och förhållandevis självständigt. Att de ge-
staltande övningarna är engagerande är något som eleverna själva påpekar, 
exempelvis säger en elev så här: När man spelar då engagerar man sig. 
Gestaltningarna är vidare en resurs för att de är konkreta och visuella t.ex. 
synliggörs spänningsstegring. Resurserna är också konkreta i den bemärkel-
sen att de kan kännas rent kroppsligen. Just detta att resurserna är konkreta 
pekar eleverna på som en hjälp för skapandet av ett händelseförlopp. En elev 
uttrycker det så här: Jag skrev i den ordning vi gjorde berättelsen och då 
blev det lättare att hänga med. Det blir lättare när man ser. Läraren menar 
att de gestaltande övningarna medför att eleverna har lätt att komma igång 
med skrivandet, eftersom eleverna då kan ta utgångspunkt i egna upp-
levelser.  

Nu har jag fört ett resonemang relaterat till bakgrund och forsknings-
översikt kring hur, för vem och varför pedagogiskt drama kan vara en resurs 
i skrivsammanhang och har även snuddat vid för vad-frågan vilken jag 
avslutningsvis vill återkomma till. För vad och för vilka texter kan peda-
gogiskt drama vara en resurs i skrivsammanhang? Dels visar studien att man 
kan bygga upp kommunikativa miljöer som liknar det Skolverket (2007) 
kallar A-miljön, (dialogisk miljö) vilken i sig är språkutvecklande och en 
resurs för skrivande. Studien har även specifikt fokuserat att pedagogiskt 
drama kan vara en resurs i arbetet med narrativer och för att skriva text inom 
den argumenterande genren. Studien påvisar också att pedagogiskt drama 
kan användas både med en explicit och med mer implicit skrivpedagogik. De 
gestaltande övningarnas design måste förstås anpassas till syftet med under-
visningen. Är syftet att påvisa textstruktur och gestaltande ska vara en resurs 
inför skrivande av en specifik genre (hel text, se 2.3) får man hålla sig till 
genrer där textstrukturen kan vara densamma för muntliga och skrivna tex-
ter, exempelvis narrativer, reportage, personligt återgivande genrer etc. Men 
man kan naturligtvis arbeta med alla slags textaktiviteter, exempelvis som 
inslag i rollspel och improvisationer, här finns ingen begränsning. Det är 
fullt möjligt att konstruera gestaltande övningar där man språkligt använder 
beskrivningar, berättande, ställningstagande, instruktioner och återberät-
tande. Det som krävs är kunskap om dramapedagogiska metoder lämpliga att 
använda för olika undervisningssyften.  

Dysthe (1996) pekar på behovet av balans mellan stödstrukturer och 
kontroll för att eleverna ska bibehålla intresset för skrivande. Särskilt viktigt 
är detta för elever som inte hunnit så långt i sin läs- och skrivutveckling. En 
rad forskare och forskningsrapporter pekar på motivation som ett vikigt 
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incitament för läs- och skrivprocesser (Freedman 1993, Fast 2007, Skol-
verket 2007). Jag menar att gestaltande metoder möjliggör att arbeta balan-
serat med stödstrukturer utan en alltför starkt kontroll. Gestaltande övningar 
tycks också generera motivation. Stödstrukturer (kollektivt textskapande, 
vardagsnära semiotiska resurser) kombineras med en kreativ frihet att vara 
textproducent och nyskapande. Genom att pedagogiskt drama lämnar ut-
rymme för elevens egen skaparkraft kan en kombination av SFL-peda-
gogiken och drama säkert vara lycksam för vissa undervisningssyften. Det 
har ju den här studien visat eftersom pedagogiken i Skräcktemat är inspi-
rerad av SFL-pedagogiken dock utan att påvisa direkta lingvistiska över-
sättningar från resurser i handling till resurser i verbalspråket. Kanske hade 
det varit en hjälp på vägen för de elever som inte hunnit så långt i sin läs- 
och skrivutveckling om undervisningen av den narrativa textstrukturen också 
explicit påtalat och jämfört uttryck i gestaltningarna med möjligheter i ver-
balspråket. Exempelvis hade man i undervisningen kunnat jämföra resurser i 
de gestaltande texterna för att skapa engagemang och spänning med verbal-
språkliga resurser för motsvarande syften. Att kombinera SFL-pedagogiken 
med pedagogiskt drama kan troligen i vissa sammanhang stärka möjlig-
heterna till lärande. Förmodligen kan också pedagogiskt drama vara en re-
surs för att åskådliggöra SFG-grammatiken. Däremot är vare sig SFL-peda-
gogiken eller pedagogiskt drama de enda pedagogiska metoderna i skriv-
sammanhang. Den här studien har exempelvis påvisat att en implicit skriv-
pedagogik också kan kombineras med pedagogiskt drama och vara fram-
gångsrik. För att kunna göra de där fundamentala didaktiska valen som 
Liberg (2009:11) beskriver, ”att skapa undervisningsförlopp för att åstad-
komma möten mellan dem som ska lära och det innehåll som ska läras” 
krävs mycket av läraren. Det underlättar om läraren har insikt i olika peda-
gogiska förhållningssätt och en mångfald av metoder att välja mellan för 
olika undervisningssyften. Att en sådan metod med fördel kan vara peda-
gogiskt drama har den här studien visat. Avslutningsvis vill jag påtala att ett 
multimodalt textbegrepp lyfts fram tydligare i den nya kursplanen. I för-
slaget till ny kursplan, Lgr11 (Skolverket 2010) framhålls att ett centralt in-
nehåll i undervisningen i svenskämnet ska vara texter där ljud, bild och ord 
samspelar. Pedagogiskt drama erbjuder möjligheter till att arbeta med sådana 
texter. 

6.2 Metodiska reflektioner och fortsatt forskning 
Undersökningen visar att pedagogiskt drama är en meningsskapande resurs i 
skrivsammanhang, i den här studien relaterat till skrivande av narrativer och 
text inom den argumenterande genren. Även om materialet som studien 
bygger på är förhållandevis litet, så stöds resultatet av flera andra studier 
som beforskat drama som resurs för skrivande av just dessa genrer. Detta 
stärker trovärdigheten i resultatet av den här studien. Många av de studier jag 
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jämför mina resultat med är som nämnts kvasiexperimentella och jämför 
gestaltande metoder med mer traditionella undervisningsmetoder och finner 
att skrivande lyckas bättre i en dramakontext. Den här studien ger däremot 
ingen grund för att jämföra pedagogiskt drama som en resurs för skrivande 
med andra pedagogiska metoder. De olika data som samlats in: observa-
tioner, fältanteckningar, samtal, intervjuer och texter, samt den metodiska 
trianguleringen har också, anser jag, bidragit till studiens trovärdighet. 

De valda perspektiven det designteoretiska perspektivet, sociokulturella 
begrepp och sociosemiotiken har gett möjlighet att dels studera menings-
skapandet i ett mer övergripande perspektiv i lärprocessen och också att när-
studera meningsskapandet genom textanalyserna och har därmed gett 
underlag för en beskrivning av meningsskapandet med både djup och bredd. 
Genom det designteoretiska perspektivet har jag kunnat beskriva lektions-
passens inramning och iscensättning och genom sekvenseringen har jag 
hittat ett gemensamt mönster i hur undervisningen formats genom olika (del-
)aktiveter. Sekvenseringen har tydliggjort lektionspassens innehåll och tem-
po. Den har påvisat ett kommunikativt mönster genom lektionspassens olika 
faser och gett en bild av elevernas kommunikativa utrymme och möjlighet 
till olika typer av interaktion under olika (del-)aktiviteter. Genom sek-
venseringen har också hanterbara analysenheter skapats (jfr.Selander & 
Kress 2010:107). 

De multimodala analyserna med utgångspunkt i SFG (Kress & van 
Leeuween 2006, Martinec 1998, 2000, 2001,2004) har gett en detaljerad och 
tydlig bild av den potential som de kommunikationssätt som används i peda-
gogiskt drama har. Genom dessa analyser har jag kartlagt vilka semiotiska 
resurser som eleverna använder i meningsskapandet, vilket också belyser 
olika aspekter av den lärandepotential som metoden erbjuder. Analyserna 
med utgångspunkt i SFG-verktygen (Halliday 2004) på de skrivna texterna 
har kartlagt de resurser eleverna använder i skrivandet och tillsammans med 
den multimodala analysen på de gestaltande texterna möjliggjort att jämföra 
den potential som de olika kommunikationssätten har. Genom de olika 
analyserna (ideationella, textuella, interpersonella och appraisalanalysen) på 
de skrivna texterna har spår av de gestaltande övningarna tydligt fram-
kommit. På hjältetexterna (de argumenterande texterna) görs endast en inter-
personell analys och appraisalanalys. En ideationella analys hade eventuellt 
ytterligare kunnat belysa och identifiera spår från de gestaltande övningarna. 
Nu spårar jag istället teman från gestaltningarna och användande av samma 
hjältefigurer genom den didaktiska analysen, vilket också fungerar. Den här 
studien innehåller många analyser och någonstans måste också begräsningar 
och avgränsningar göras. I backspegeln kan jag konstatera att mitt val att 
filma respektive att observera utan kamera inte alltid varit det mest optimala. 
Exempelvis hade det varit bättre att filma den avslutande utvärderingen som 
genomfördes i gestaltande form och innehöll många ”talande uttryck” genom 
mimik, kroppsspråk och blickar, än att observera den utan kamera. I back-
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spegeln ser jag också att jag i lärprocessen i högre grad hade kunnat följa 
upp och fånga här-och-nu-upplevelser genom fler hur- vad- och varför-
frågor. Att hitta balansen mellan att inte störa lärprocessen och ändå fånga 
och beskriva den med respondentens egna ord är en svår konst. 

För att beskriva den meningspotential pedagogiskt drama kan ha i skriv-
sammanhang hade jag också kunnat göra en jämförande studie med en 
kontrollgrupp. Detta hade förmodligen i än högre grad kunnat belysa på 
vilka sätt just pedagogiskt drama kan bidra till skrivutveckling. En sådan 
studie hade krävt mer föreberedelser, att engagera två grupper jämförbara ur 
flera aspekter, socioekonomiskt och kunskapsmässigt, villiga att delta i 
studien. Tidsramarna för den här studien tillät inte en sådan design. För att 
beskriva skrivutveckling är förstås longitudinella studier optimala. Läs- och 
skrivutveckling är något som sker över tid. Det vore därför önskvärt med en 
longitudinell studie framledes. 

Min förförståelse har varit en förutsättning för studiens tillkomst och i 
studien antar jag både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Jag har också 
beskrivit att jag haft möjlighet att bidra till undervisningen bland annat har 
jag kommit med idéer till metodiska upplägg. I det här sammanhanget vill 
jag nämna att min dubbla kompetens; jag är både lärare och dramapedagog, 
haft betydelse. Inifrån- och utifrånperspektiven har varierat med olika mo-
ment och faser i studien. Detta beskriver jag närmare i 4.3.2. Jag anser som 
nämnts att de båda perspektiven berikat varandra och att det teoretiska rastret 
gett möjlighet till ett distanserat perspektiv. Jag vill också påpeka att de 
utvidgade semiotiska analysmodellerna innebär ett helt nytt sätt för mig att 
betrakta pedagogiskt drama. Jag har så att säga på nytt fått öppna ögonen, 
och utifrån helt andra kriterier och förutsättningar betraktat och analyserat de 
gestaltande texterna. Vidare är de multimodala semiotiska analyserna syste-
matiska, med tydliga kriterier för de olika analyskategorierna. Det filmade 
materialet har varit en förutsättning för dessa analyser och har dessutom, 
liksom fältanteckningarna, gett en möjlighet att återvända till materialet med 
ett mer distanserat perspektiv, så som Hoel (1997) beskriver. Med detta vill 
jag ha sagt att det är materialet som talar.  

Syften med studien är främst deskriptivt. I förgrunden ställs elevernas 
meningsskapande genom de kommunikationssätt som används i pedagogiskt 
drama. Jag menar att studien ger en tydlig bild av den meningsskapande re-
surs som pedagogiskt drama är i skrivsammanhang. De resurser som 
används både i pedagogiskt drama och i skrivande kartläggs noggrant. Stu-
dien förmedlar också hur gestaltningarna lämnar spår i de skrivna texterna. 
Härmed menar jag att studiens syfte uppfylls. Studien påvisar också möjlig-
heter att använda sociosemiotiska analysredskap för att analysera pedago-
giskt drama. Dessa analysverktyg möjliggör att tydligt lyfta fram den poten-
tial som pedagogiskt drama har. 

Studien lämnar också efter sig ett eko av frågor intressanta att följa upp i 
kommande studier. Den bild som studien ger av pedagogiskt drama som ett 
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inkluderande kommunikationssätt är ett spår som skulle vara intressant att 
följa i kommande studier. I studien påvisas också att en elev med svårigheter 
inom läs- och skrivområdet som egentligen inte skriver alls börjar skriva! 
Detta ställer också frågor om de kommunikationssätt som används inom 
pedagogiskt drama är en resurs för elever som av olika anledningar har en 
långsam läs- och skrivutveckling. Det är, menar jag, ett viktigt spår att följa 
upp i en longitudinell studie. I ljuset av PISA 2009 (Skolverket 2010) är det 
särskilt viktigt att hitta fram till metoder som på olika sätt kan stödja elevers 
språkutveckling. Ytterligare skäl att fortsättningsvis undersöka den potential 
som pedagogiskt drama har är att det multimodala textbegreppet lyfts fram 
allt tydligare och säkert kommer att få ett allt mer genomgripande genomslag 
i vår framtida textvärld. 
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Bilaga 1. Information till föräldrar 

Ewa Jacquet, forskarstuderade vid Stockholms universitet, lärare på XXXX skola. 
 
Till barn föräldrar och barn i klass 4X 
 
Om ditt barns medverkan i ett forskningsprojekt kring svensk- och historieämnet och drama 
 
Som ni kanske känner till har jag blivit antagen på forskarskolan för läs- och skrivutveckling 
för lärare på Stockholms universitet. Det innebär att jag ska genomföra ett längre 
forskningsprojekt på Björkhaga skola. Min forskning kommer att handla om drama som 
resurs för lärande, i samband med reception och produktion av olika slags texter. Jag kommer 
att samla in material kring övningar under lektioner som genomförs på skolan. Syftet med 
forskningsprojektet är att belysa och undersöka hur drama kan vara en resurs och ett 
metodiskt verktyg i arbetet med olika slags texter. Handledare för forskningsprojektet är fil. dr 
Anders Björkvall och professor Staffan Selander, Stockholms universitet. 
 
Nu undrar jag om du vill låta ditt barn medverka i projektet? 
 
Deltagande i projektet är helt frivilligt och du och ditt barn kan när som helst avbryta 
medverkan utan att ange något skäl till detta. Att delta i projektet innebär inget extra arbete 
och heller inte att ditt barn missar några lektioner. Medverkan innebär att jag får tillåtelse till 
och kommer att, dokumentera ditt barns textaktiviteter på skolan. Med textaktiviteter menar 
jag olika slags aktiviteter som ingår i undervisningen: att lyssna, se, tala, läsa skriva, framföra, 
improvisera, gestalta och redigera olika slags texter. Dokumentationen kommer att ske genom 
ljudupptagning, stillbilder, anteckningar och filmning. Jag kommer också att analysera texter 
som ditt barn använder och har skapat i skolan.  
Materialet som jag samlar in kommer endast att användas i forskningsprojektets syfte och 
kommer att hanteras konfidentiellt. Ditt barn kommer inte att kunna identifieras när jag 
redovisar mina forskningsresultat. Om jag t ex vill visa en film där ditt barn syns på bild i ett 
vetenskapligt sammanhang kommer jag att kontakta dig för ett separat medgivande. Endast 
jag och mina handledare kommer att ha tillgång till det obearbetade materialet, som kommer 
att lagras på min hårddisk med backup. 
Var snäll att fylla i blanketten oavsett om du och ditt barn väljer att medverka i projektet. Om 
du har frågor, kontakta mig via mejl eller telefon. Jag vill ha den ifyllda blanketten senast den 
26/1. 
Hälsningar Ewa Jacquet mobil XXXX 
ewa.jacquet@gmail.com 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Medgivandeblankett, forskningsprojektet: Drama som resurs för lärande. 
 

Var snäll att fylla i blanketten och att lämna in den till Carina senast tisdag 
den 26/1. 

Till föräldrar 

Stryk under och skriv ditt namn vid lämpligt alternativ: 
Ja, mitt barn får vara med i forskningsprojektet, Drama som resurs för 
lärande. 

Jag är medveten om, att jag när som helst kan avbryta mitt barns medverkan, 
utan att ange något skäl. 

Förälders namnteckning___________________________ 

Barnets födelsedatum_____________________________ 

Nej, mitt barn får inte vara med i forskningsprojektet. 

Förälders namnteckning_________________________ 

Barnets födelsedatum__________________________ 
 
 



 123

Bilaga 3. Elevtexter 

 
Läskiga sjukhuset (kort text, utdrag finns i Tabell 21) 
Andrea var en tjej på ni år. Hon var på väg till dagiset. När hon ska gå till Dagiset 
Svampen moste hon gå förbi ett sjukhus. Och hon hörde not inefrån sjukhuset. Hon 
tittade in och det var masa döda sjukhuspasienter. Hon blir livrädd och hon springer 
till dagiset Svampen. Hon ramlade men hon fortseter springa. Nu är hon i Dagiset 
och hon sejer kom och titta! Det är spöken i sjukhuset. Alla i klassen följer med. 
Alla tjejer är räda men alla killar är inte räda. Men när killarna ser spökena blir dom 
så reda så dom svimmar och tjejerna är fortfarande reda. Sen den dan har ingen gåt 
förbi sjukhuset. Och så var dena spökhistoria slut. 

 
Den maskerade mannen-mordet (lång text utdrag finns i Tabell 22) 
Det var en gång en pojke och en flicka som var ute i skogen och gick. Plötsligt hörde 
pojken någonting bakom honom och vände sig snabbt om. 

- Hörde du nåt? sa pojken. 
Han fick inget svar. Han vände sig åt flickans håll men hon var borta. Lite längre 
bort såg han en lång maskerad man med flickan under armen. Pojken satte sig ner på 
marken, hankände en hand på sin axel och vände sig snabbt om. Där stod den 
maskerade mannen med flickan. 

- Du får tillbaka din kompis om jag får halva ditt liv! sa den maskerade 
mannen med en kniv mot flickans hals.  

- Okej , men först vill jag ha tillbaka min kompis, sa pojken. 
- Okej , sa den maskerade mannen. 
- Men hur ska jag ge bort halva mitt liv? frågade pojken. 
- Det vet jag! sa den maskerade mannen tog fram en kniv och skärde av 

pojken på mitten .  
Han tog båda delarna och flickan och låste in dom i ett gammalt hus. Flickan var 
hungrig, törstig och ledsen. Hennes kompis var död och hon blödde på fingret. 

- Hur ska jag komma härifrån sa flickan för sig själv. 
Hon började gråta.                                               
                                       2 timmar senare 
 
 Flickan fick syn på morakniven i pojkens yxor. Hon gick sakta fram till honom, 
skulle hon göra det? Skulle hon våga? Ja det skulle hon! Hon tog kniven ur hans 
byxor och började skära ett hål i dörren. Det tog lite tid, men hon ville mer än allt 
annat komma ut! 
                                          1 timma senare 
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- Ja, jag har fått en öppning viskade flickan för sig själv för att ingen skulle 
höra . 

- Farväl min käre vän, viskade flickan igen. 
När hon var i öppningen kände hon en hand på sin axel, hon vände sig om men såg 
ingen. När hon var ute såg hon den maskerade mannen ligga på marken med en kniv 
i hjärtat. Samma kniv som hade delat pojken på mitten. Hon gick närmare. På kniven 
stog det 2 namn i Gustav och Andreas. Pojken hete Andreas. Den maskerade 
mannen hade en tatuering på höger arm: ett G. Han borde väl heta Gustav. Flicka 
kuta in i huset och där satt pojken levande! Dom blev jätteglada och sprang hem!                   
SLUT                      
 
Exempel på texter om hjälten. 
Hjälten  
Det finns många hjältar, men alla kanske inte är en hjälte på riktig, för får en hjälte 
döda någon? Nej! Men det finns de som gör det och de är ju inte hjältar! 
Hjältar måste rädda folk från de onda. Hjältar kan de vara fega, rädda eller att de inte 
vågar saker? De måste våga, kämpa imot kanske använda lite våld. Tex. Terminator 
vågar sig på farliga saker och Bamse som är stark och kan försvara sig och andra.  
 
Hjälten 
En hjälte är en person som skämpar emot någonting t ex. slaveri, smuts i naturen och 
han skyddar ungar. En bra hjälte övertalar boven om vad som är rätt eller fel och 
ställer allt till rätta. En hjälte får inte gå för långt med att skada boven, då räknas den 
inte som hjälte och inte heller om den är dum, feg och ond. Det finns naturhjältar 
sånna som älskar naturen och inte skräpar ner i skogen. Poliser är hjältar för dom 
fångar tjuvar och tar fast bovar. Det är vad en hjälte är. 
 
En hjälte (Tabell 23) 
En hjälte ska vara snäll- inte elak. De ska vara modiga – inte fega. Men får de 
använda våld? Eller måste de alltid hjälpa någon som behöver hjälp? Ja, de får 
använda våld, men bara några! De måste alltid hjälpa de som behöver hjälp – även 
tjuvar.  

En hjälte som jag tycker är bra är Pippi för hon är så påhittig och hon hjälper 
barn och är snäll mot dem - men inte mot vuxna! Hihihi! 
 Hjältar ska inte vara fega, för då vågar de inte något och då hjälper de ingen. 
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Bilaga 4. Originaltext 

Inskanning av en originaltext – Hjälten (Tabell 24) 
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