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Abstrakt 

Denna uppsats undersöker skillnaderna mellan tre individuella elevtexter och en gemensam 

elevtext. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken roll elevers skrivutveckling har i 

förhållande till ett kollaborativit lärande. Det kollaborativa arbetet har genomförts av samma 

tre elever som har skrivit de tre individuella elevtexterna. Uppsatsens frågeställning har sin 

utgångspunkt i läroplanen och skolans styrdokument. Det är utifrån kursplanen för ämnet 

svenska i årskurs nio som uppsatsen undersöker följande fyra punkter: 1. Språklig variation, 

[begränsning till ordklasserna verb och substantiv] 2. Textbindning, [i fråga om 10 konnektiva 

bindeord]3. Textstruktur och 4 Språkets normer, [begränsning till interpunktion och stavfel]. 

Samtliga texter är producerade inom ramen för en och samma uppgift. Tidigare forskning 

visar att kollaborativt lärande har positiva effekter på inlärning. Forskningen säger att ett 

arbete som genomförs tillsammans med andra i ett socialt sammanhang leder till att elever 

utvecklas och lär sig av varandra. Resultatet av analysen visar att de individuella elevtexterna 

har ett bra innehåll och en fungerande struktur. Vid ett kollaborativt arbete sker en viss 

förbättring. Den gemensamma texten ligger i genomsnitt över de individuella elevtexterna. 

Det finns en viss likhet mellan den bäst presenterade individuella elevtexten, alltså elevtext 3 

och den kollaborativa elevtexten. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt Läroplanen anses språket vara människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 

och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 

förstår hur andra tänker och känner. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts, 

(Läroplanen 2011:252). Svenskämnet är en viktig del i elevernas utbildning och för att kunna 

delta i utbildningssystemet och underlätta deltagandet i samhället krävs en god förståelse av 

det svenska språket. Detta är något som förskola, grundskola och övriga utbildningsnivåer ska 

bidra till. När samhället förändras påverkar detta skolan och undervisningen och därmed 

förändras sannolikt även språket. Lundin (2014) förklarar att språk är något av det viktigaste 

och mest centrala i människans liv och det som gör det möjligt för oss att delta i en 

kommunikationssituation (Lundin 2014:21). Fohlin & Wilson (2018) betonar att skolan är i 

ständig förändring, och nya pedagogiska tankar prövas både i klassrummen och på 

lärarutbildningarna. Förändringsarbete, olika kunskapslyft och kollegialt lärande är alla 

viktiga för den pedagogiska utvecklingen. Fohlin & Wilson (2018) menar att ett lärande 

förekommer som bäst i ett socialt sammanhang. Tillsammans i olika gruppkonstellationer där 

man ser olikheter som en tillgång och alla elever känner att de kan bidra. Det är viktigt att 

bygga ett lärande på samarbete där eleverna ges möjligheter att uppnå målen tillsammans i en 

gemenskap där ansvaret ligger på gruppen. Ett kollaborativt lärande kan helt enkelt 

sammanfattas som ett samarbetslärande som sker i par och grupp. Det är ett förhållningssätt 

som går att använda från tidig förskoleålder till vuxen ålder, både i klassrum och i det 

kolligala lärandet, (Fohlin 2018:15–19). Jag tror mycket på samarbete inom skolan. Ett 

samarbete som sker elever sinsemellan och lärare och elever. Vidare anser jag att vi borde 

arbeta i mindre grupper allt oftare då jag tror att ett samarbete i rätt form medför att ett större 

antal elever lyckas i skolan. Det kollaborativa lärandet ses som sagt som ett samarbetslärande 

där eleverna hjälper varandra och utvecklas av varandra. Men leder ett kollaborativt lärande i 

förhållande till en skrivutveckling till ett samarbete eller är det en elev (den starka) som 

hjälper de andra? Mot bakgrund till detta vill jag undersöka om det kollaborativa lärandet 

bidrar till en ökad utveckling i elevernas skrivutveckling. 



 

2 

1.2. Syfte 

Uppsatsens syfte är att visa vilken betydelse det kollaborativa lärandet har i en grupp elevers 

skrivutveckling. Detta görs genom att jämföra tre individuella elevtexter och ett kollaborativt 

arbete som genomförts av samma tre elever. Jag vill med andra ord undersöka på vilket sätt 

elever producerar texter enskilt och i grupp. Dessa tre elever har först skrivit uppgiften på 

egen hand och sedan gått tillsammans i en grupp för att göra samma uppgift igen tillsammans. 

Mer precist undersöker jag fyra punkter i förhållande till läroplanen [och dessa är följande] 1. 

Språklig variation, [begränsning till ordklasserna verb och substantiv ] 2. Textbindning,  

[i fråga om 10 konnektiva bindeord] 3. Textstruktur och 4. Språkets normer [begränsning till 

interpunktion och stavfel]. Undersökningen svarar på följande frågeställningar: 

 

Hur skiljer sig de olika individuella elevtexterna från den kollaborativa elevtexten i 

fråga om språklig variation, textbindning och textstruktur, interpunktion och stavfel? 

 

Blir den gemensamma texten bättre med avseende på de ovanståenden punkterna? 

1.3. Disposition  

Uppsatsen inleds med en beskrivning av syfte och frågeställningar. Sedan följer ett 

bakgrundsavsnitt kring läroplanen och kunskapskraven för ämnet svenska i årskurs nio. 

Därefter presenteras kollaborativt arbete, forskning kring det och teori. Arbetsmetoden och 

materialavsnittet avser förklara urvalsprocessen samt de etiska ställningstaganden som gjorts. 

Dessutom redovisas undersökningens upplägg och utformning. Efter beskrivningen följer en 

presentation av resultatet med hjälp av tabeller och i löpande text. Därefter följer en 

redovisning av resultat och en jämförelse och analys av elevtexternas individuella och 

gemensamma texter. Vidare diskuteras resultatet av undersökningen med koppling till den 

forskning och litteratur som arbetet vilar på. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt som 

sammanfattar mina slutsatser och förslag till vidare forskning.  
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1.4. Vad säger Skolverket? 

Här ges en bakgrund till vad Skolverket belyser om språket. Enligt Skolverket anses språket 

vara människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra tänker 

och känner. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Det kollaborativa 

lärandet finns förankrat i skolans uppdrag i Lgr 11. Jag har valt att belysa ett ytterligare 

övergripande moment ur Lgr 11 som finns i skolans uppdrag:   

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska former och förbereda eleverna att aktivt kunna delta i 

samhällslivet. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 

arbeta självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt att skolan ska se till att elever får en lust och vilja att lära (Lgr 11:8-9). 

I kursplanen för svenska i årskurs nio ges en beskrivning kring lärares gemensamma ansvar 

att medvetandegöra elever om språkets betydelse för lärandet. Svenskläraren svarar för 

elevernas språkliga utveckling med förhoppning att de skall kunna använda språket i olika 

sammanhang. Vid ett arbete med språk och litteratur vidgas möjligheterna att tillgodose 

elevernas behov att uttrycka sig i tal och skrift. Vidare kan vi läsa i kursplanen under Ämnets 

syfte att eleverna ska anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Eleven 

ska dessutom få kunskaper om språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser 

och satsdelar (Skolverket.se).  

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 9 i ämnet svenska finns följande krav 

eleverna ska uppfylla vid skriftlig färdighet. 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i 

huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer (Skolverket.se). 

Det är dessa punkter jag kommer att utgå ifrån i uppsatsen. I undersökning av språklig 

variation begränsar jag mig till substantiv och verb. När det gäller textbindning begränsar jag 

mig till 10 konnektiva bindeord. Vad gäller textstruktur undersöker jag om eleverna anpassar 

språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. När det gäller språkliga normer 

begränsar jag mig till interpunktion och förhållandet mellan de. Slutligen undersöks stavfel i 

respektive text i relation till mängden ord. 
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2. Tidigare forskning 

Sahlsten (2018) genomför en kunskapsöversikt gällande effekterna av kooperativt lärande. 

Från början var skribentens tanke att göra en koppling till svenskämnet. Men när han inte fann 

svenska studier valde skribenten att arbeta med internationella studier beträffande elever med 

förstaspråk (Sahlsten 2018:2). Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som 

kännetecknar forskning kring att elever aktiveras som läranderesurser för varandra inom 

ämnet svenska eller elevernas förstaspråk (Sahlsten 2018:2-6). Fokus i uppsatsen var också att 

se om språkutvecklingen visar goda effekter på lärandet. Studien i uppsatsen har genomförts 

genom tre metaanalyser och två primärstudier gällande elevernas förstaspråk. Resultatet 

visade att ett kooperativt lärande har positiva effekter på elevers lärande i förhållande till 

elevernas förstaspråk (Sahlsten 2018:2–14). Men Sahlsten säger ingenting om kollaborativt 

lärande i förhållande till svenskämnet vilket jag har fokus på.  

Någon som också har studerat kollaborativt lärande är Davidson (2014). I hans avhandling 

benämns begreppen kollaborativa lärande och kooperativt lärande. I avhandlingen ses det 

kollaborativa lärandet som en samarbetsinlärning där lärandet sker i mindre grupper. Där 

elever arbetar tillsammans med läraren för att utvecklas och på så vis förändra klassrummets 

natur. Vägledningen av läraren är begränsad till skillnad från det kooperativa lärandet och ofta 

väljs grupperna slumpmässigt ut. Begreppet samarbetsinlärning beskrivs som kunskap när 

människor pratar med varandra och lär sig av varandra och tillsammans kommer fram till 

överenskommelser. Vidare betonas det i avhandlingen att en samarbetsinlärning framhävs när 

studenter och fakulteter arbetar tillsammans för att skapa kunskap, (Davidsson 2014:20) I 

hans arbete ligger intresset på det kollaborativa arbetets innebörd och inte just på språket. 

Någon som har studerat kollaborativt lärande är Kempe (2019). Han genomför en studie 

om det kollaborativa lärandet i arbete med digitala böcker. Studien bygger på olika 

uppfattningar om hur elever tar till sig kunskap och hur elever och lärare arbetar med kunskap 

och kunskapsinnehåll. Författaren har utgått från tre frågeställningar i sin studie och därefter 

har frågeställningarna jämförts och analyserats. Resultatet i undersökningen visar fem digitala 

böckernas utformning. Dessa fem digitala böcker indikerar och är uppbyggda olika beroende 

på olika uppfattningar, (Kempe, 2019:21). Här ligger fokus på digitala böcker i ämnet 

samhällsvetenskap i förhållande till kollaborativt lärande men inte på språket. 

Någon som också har studerat kollaborativt lärande är Laister & Anni (2001). De utgår 

ifrån filosofen Jean Piaget och hans teorier om barns inlärning. I Jean Piagets teori talas det 

om inlärnings-plattformar och dess påverkan på samarbetslärande. Termen samarbetslärande 
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definieras som en gruppinlärning där inlärningsinteraktioner samspelas mellan eleverna. Detta 

betyder att ett samarbetslärande ses som en dialektisk process som bygger på olika teoretiska 

tillvägagångssätt. Dessa teoretiska tillvägagångssätt har sin grund i sociala inlärningsteorier, 

individualistiska teorier, sociokulturella tillvägagångssätt och slutligen icke-individualistiska 

teorier, (Laister & Anni 2001:2). Här ligger fokus på kollaborativt lärande men inte på 

språket. 

Nyström (2000) skriver en avhandling om gymnasiers skrivande mot bakgrund av de 

pedagogiska och institutionella förändringarna som präglat den svenska gymnasieskolan 

1990. Avhandlingens fokus ligger på att undersöka skolskrivandet som ett eventuellt 

fritidsskrivande som ska ge en bild av vilka typer av texter gymnasister skriver. Nyström 

(2000) betonar vikten av textbindning. Här undersöks enbart en aspekt av textbindning. Den 

textbindning hon har valt att undersöka är referensbindning. Nyström (2000) poängterar att 

referensbindning kan definieras som ett lexikalt- semantiskt bildningsverk i texter. Vidare 

betonar hon att avhandlingen kan ses som ett försök att synliggöra textkunskapen och pröva 

nya perspektiv. Studien vill vara ett bidrag till diskussion om hur man förvärvar genren inom 

inlärning och socialisation, (Nyström 2000:240). Nyström talar inte om kollaborativt lärande 

men hon betonar textbindning i sin avhandling.  

Nordenfors (2011) intresserar sig för hur skriftspråksutveckling ser ut i högstadiet, men 

han undersöker inte kollaborativt lärande. Även om Nordenfors inte har arbetat med 

kollaborativt lärande talar han om elevtexter. I sin avhandling talar Nordenfors (2011) om 

olikheterna mellan elevernas texter. I en del av studien talar han om textlängd och hävdar att 

textens längd utvecklas i samband med ens ålder, alltså ju äldre elever blir desto mer ökar i en 

text, (Nordenfors 2011:112). Nordenfors (2011) utgår från 31 producerade elevtexter under 

högstadiet. Texter som har undersökts av författaren är följande: novell, essä, recension, 

faktaarbete och nationellt prov. Resultatet av Nordenfors (2011) avhandling visar att det sker 

förändringar i elevernas texter under högstadiet men också att skillnaderna är stora mellan 

olika elever (Nordenfors 2011:5). Nordenfors undersöker dessvärre inte kollaborativt lärande 

i den bemärkelse jag gör.  

Även om många har studerat kollaborativt lärande och betonar vikten av kollaborativt 

lärande, textbindning, förbättring av elevtexter så saknas det en undersökning om hur detta 

uttrycker sig i förhållande till lärande ur måluppfyllelsen.  
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3. Teori 

I detta avsnitt är meningen att ge verktyg som förklarar fenomenet kollaborativt lärande och 

dess ursprung. Då jag undersöker ordklasserna substantiv och verb i respektive elevtext ges 

förklaring och verktyg om dessa fenomen. Ett ytterligare fenomen som jag undersöker i min 

uppsats är textbindning och därav ges verktyg som förklarar fenomenets innebörd.  

Laister & Anni (2001) talar i sin avhandling om fenomenet samarbete. I avhandlingen 

nämns det att ett samarbete handlar om att man ska integreras med andra. Enligt skribenterna 

visar forskning att ett kollaborativt lärande ger eleverna en högre prestationsnivå och erbjuder 

kognitiva fördelar för eleverna. Detta betyder att den kognitiva utvecklingen förstärker 

problemlösningsförmågor och spelar en positiv roll för att förbättra utvecklingen av en 

individs personlighetsdrag. Avslutningsvis belyser författarna att dessa fakta anses vara 

gynnsamma för framtida lärare (Laister & Anni 2001:4).  

Fohlin m.fl (2018) diskuterar termerna kollaborativt och kooperativt lärande. Dessa termer 

har det gemensamt att syftet är att ett samarbete ska ske i mindre grupper. Detta betyder att 

eleverna tillsammans ska försöka skapa ett samarbete där de blir varandras lärarresurser och 

försöker hjälpa varandra. Man brukar mena olika saker med termerna kollaborativt och 

kooperativt lärande. Uppsatsen grundar sig på kollaborativt lärande och jag kommer därmed 

inte belysa kooperativt lärande. Fohlin m.fl (2018) hävdar att ett kollaborativt lärande är något 

som är ytterst verksamt men som tyvärr används alltför sällan ute i klassrummen (Fohlin 

2018:92). Kollaborativt lärande syftar till att ett lärande ska ske i mindre grupper. Detta 

betyder att eleverna tillsammans ska försöka skapa ett samarbete där de blir varandras 

lärarresurser och försöker hjälpa varandra. Fohlin m.fl (2018) betonar vidare att ett 

kollaborativt lärande definieras som undervisning där grupper och lärare i samspel 

konstruerar kunskap tillsammans genom ömsesidiga dialoger och deliberativa samtal (Fohlin 

2018:92). Vidare betonas det att i ett arbete med kollaborativt lärande bygger vi en 

undervisningsgemenskap. Där eleverna blir trygga med varandra, stöttar och hjälper varandra. 

Ett arbete med kollaborativt lärande skapar förutsättningar för alla elever. Det skapar även 

möjligheter till deltagande för eleverna för att lära sig kunskapsinnehållet (Fohlin 2018:4–14). 

Meningen med att arbeta kollaborativt är att elever ska lära sig av varandra. Tillsammans ska 

eleverna utveckla sina kunskaper och färdigheter. I denna del undersöker jag om den 

gemensamma elevtexten blir bättre när eleverna arbetar och skriver tillsammans med 

avseende på 1. Språklig variation, [begränsning till ordklasserna verb och substantiv] 2. 
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Textbindning, [i fråga om 10 konnektiva bindeord]3. Textstruktur och 4. Språkets normer, 

[begränsning till interpunktion och stavfel]. 

I min uppsats genomförs en kvantitativ undersökning där jag räknar antalet verb och 

substantiv i alla elevtexter, de individuella och den gemensamma. Viberg (2004) beskriver 

verb som en viktig ordklass i det svenska språket som i sin tur berikar textens och talets 

rörlighet och dynamiska intryck. Viberg (2004) skriver också att verb består enbart av ett litet 

antal basala verb och ett stort antal mindre frekventa verb. Viberg (2004) redogör också 

utifrån sina empiriska studier att av svenskans 10 000 olika verb utgör de mest frekventa 20 

verb, 46 % av verbanvändning vid skivproduktion. (Viberg 2004:203).  

Lagerholm (2008) menar att substantiv är betydande då de betecknar konkreta och 

abstrakta ting och är en förutsättning för att en inlärare ska kunna förstå huvudinnehållet i text 

och tal. Vidare skriver Lagerholm (2008) att substantiv är innehållsord och är enligt 

nominalkvoten ett stort kvantitativt mått på textens informationstäthet (Lagerholm 2008:132). 

Således informerar andelen substantiv oss om textens informationstäthet och avslöjar 

skillnader mellan olika texter. Enligt Lundin (2014) räknar de flesta grammatikveteraner 

egennamn som en undergrupp till substantiv. Jag har valt att ha med egennamn som en 

undergrupp till substantiv. I min uppsats har jag räknat samtliga substantiv i alla texter och 

sedan har jag räknat olika substantiv. De tio vanligaste substantiven redovisas i obestämd 

singular-form. 

Nyström (2001) förklarar att textbindning är nyttig för alla som vill förbättra sitt skrivande, 

och ytterst viktigt för den som vill analysera texter. Nyström (2001) ger i sin bok en 

presentation av olika sammanhangsmekanismer och ger förslag på analysmodeller. Hon 

betonar att man som skribent bör underlätta för sina läsare så långt det är möjligt och tydligt 

markera hur textens delar hänger ihop med varandra. (Nyström 2001: 100-104). I min uppsats 

räknar jag 10 konnektiva binderord i samtliga texter. Nyström betonar att konjunktioner är 

vanligt förekommande konnektiver som utmärks av att de samordnar likadana enheter. Med 

hjälp av dem kan man alltså samordna satser av samma slag, antingen huvudsatser eller 

bisatser, men också ord eller fraser. 
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4. Material 

Mitt material består av fyra elevtexter; elevtext 1, elevtext 2, elevtext 3 och elevtext 4-den 

gemensamma. De tre första texterna är individuella och elevtext 4 är den kollaborativa texten. 

Alla texter är producerade inom ramen för en och samma uppgift. Eleverna har läst boken, 

Möss och människor av Steinbeck, som den undervisande läraren har valt. Sedan skulle 

eleverna välja citat som berör dem och analysera citaten. I den individuella uppgiften fick 

eleverna välja sex citat ur boken för att sedan bearbeta citaten. I nästa led fick eleverna arbeta 

tillsammans i mindre grupper, tre elever i varje grupp där det fanns möjlighet, tid och 

utrymme att resonera och diskutera. Slutligen har de valt ut citat tillsammans som de har 

analyserat. Därmed kan det förekomma olikheter i valen av citat i samtliga elevtexter. 

Elevtext 4, den kollaborativa texten är skriven av samma tre elever, alltså av samma elever 

som skriver de individuella texterna. 

När uppgiften var klar skickade eleverna in sina individuella respektive grupp texter till 

mig digitalt. Omfånget på texterna är olika. Den första individuella texten är 4 sidor lång och 

här har eleven skrivit om samtliga citat. Den andra individuella texten är 3 sidor lång, och 

även här har eleven skrivit om samtliga citat. Den tredje individuella texten är 2 sidor lång 

och eleven kommenterar inte sina samtliga citat. Den gemensamma texten är 3 sidor lång och 

alla citat är kommenterade.  

Eleverna går i årskurs nio och samtliga elever går i samma klass och har frivilligt valt att 

delta i min undersökning. Jag har valt den aktuella skolan eftersom jag sedan tidigare känner 

till skolan och har kännedom om att de arbetar i hög grad med kollaborativt-lärande. Eleverna 

går i en vanlig mellanstor skola där dessa elever har svenska som modersmål. Alla elevtexter 

finns att läsa under bilaga 1-4. 

4.1. Forskningsetiska aspekter 

Uppsatsen har genomförts med utgångspunkt i Vetenskapsrådets fyra övergripande 

forskningsetiska aspekter. Dessa fyra aspekter är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vetenskapsrådet.se). Etiska dilemman är viktiga 

att ständigt ha i åtanke, både inför, vid genomförande och vid efterarbete.   

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
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deltagande. Eleverna har fått information om studiens syfte, att det är frivilligt att lämna sin 

text till mig och att de har rätten att avbryta sin medverkan när som helst.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Alla deltagare i min studie är över 15 år och därmed behövs inte föräldrarnas tillstånd enligt 

vetenskapsrådets kriterier.  

Den fjärde aspekten, konfidentialitetskravet innebär att alla i en undersökning skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. I min studie finner vi inga namn eller personnummer eller 

liknande som skulle kunna identifiera eleverna.  

Den sistnämnda etikregeln är nyttjandekravet som innebär att uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål. Mitt insamlade material ska enbart 

användas till den givna studiens syfte (Vetenskapsrådet.se).  
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens insamlingsmetod, och analysmetod att redovisas.  

I min uppsats undersöker jag alltså fyra elevtexter utifrån följande punkter: 1. Språklig 

variation, [begränsning till ordklasserna verb och substantiv] 2. Textbindning, [i fråga om 10 

konnektiva bindeord]3. Textstruktur och 4. Språkets normer, [begränsning till interpunktion 

och stavfel]. Varför jag har valt att begränsa mig till dessa ges en förklaring under rubriken 

metoddiskussion. En noggrannare tillvägagångssätt och beskrivning för varje avsnitt ser ni 

nedan. 

5.1. Språklig variation 

Under denna rubrik har jag begränsat mig till en typ av upprepning. Det handlar om 

upprepning av innehållsord. I uppsatsen räknar jag antalet verb och substantiv i hela texten 

och antal frekventa verb och substantiv. Jag har räknat samtliga verb i alla texter, bortsett från 

hjälpverb och partikeln i ett partikelverb. Först har jag räknat samtliga verb i elevtexterna och 

sedan har jag räknat varje enskilt verb och hur många gånger de förekommer (hur många 

gånger exempelvis verbet sjunga förekommer, springa, åka och så vidare). Därefter har jag 

sammanställt en lista med flest förekommande verb till minst förekommande verb. Utifrån 

listan framkommer det vilka verb som är frekventa.  

Detta har jag gjort för att kunna jämföra texterna. Dessutom räknar jag hur många gånger 

ett verb upprepas i genomsnitt. Sedan jämför jag elevtexterna. Jag delar antalet olika verb 

med antalet vanliga verb (lexikala enheter). De tio flest frekventa verb redovisas i en tabell 

och alla verb redovisas i infinitivform. På liknande sätt undersöker jag substantiven. De tio 

vanligaste substantiven redovisas i obestämd singular-form.  

5.2. Bindeord 

Jag har undersökt ett urval bindeord som jag har hämtat ur Bolander (2012). De mest 

avgörande konjunktionerna och konjunktionella adverben enligt Bolander (2012) är; och, så, 

som, men, eller, utan, dessutom, antingen, däremot, samt. I uppsatsen räknar jag förekomsten 

av de valda ovanstående bindeorden i respektive elevtext. Vidare undersöker jag hur dessa 

bindeord förhåller sig procentuellt till summan av ord respektive text utgör. Detta har jag gjort 

för att undersöka hur stor procent av det totala antalet ord i texten de utgör.  
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5.3. Textstruktur 

I denna del har jag undersökt utifrån kursplanen i ämnet svenska i årskurs nio om elevernas 

texter förhåller sig till ämnet och om eleverna förklarar sina valda citat. En översiktlig 

förklaring kommer att ges om eleverna förhåller sig till sina valda citat eller om något citat 

uteblir. Jag kontrollerar om eleverna skriver enkla texter med anpassning till syfte och 

mottagare. Eleven ska också kunna kommentera sina citat med flyt och kunna skriva om sina 

citat på ett begripligt sätt med en fungerande struktur. 

5.4. Interpunktion och stavfel 

I denna del har jag räknat hur många punkter och kommatecken det finns i varje elevs 

respektive elevtext. Vidare har jag räknat en kvantitativ mängd om hur många kommatecken 

det går per punkt och förhållandet mellan de. Sedan har jag delat antalet kommatecken på 

antalet punkt för att få ett genomsnitt på antalet kommatecken per punkt och den siffran 

kommer jag sedan att jämföra mellan texterna. Jag har även undersökt om texterna innehåller 

stavfel och räknat dem i relation till mängden ord respektive elevtext har. Här räknar jag antal 

stavfel delat på antal ord.  

5.5. Metoddiskussion 

Det finns fler språkliga aspekter som hade varit intressant och givande att undersöka som, 

meningsbyggnad, språkbruk och meningslängd i förhållande till min undersökning. För att få 

ut det mesta av undersökningen och på grund av tidsbrist har jag valt att analysera 

elevtexterna utifrån fyra aspekter. I min metod finns både positiva och negativa aspekter. Mitt 

val att genomföra en kvantitativ undersökning medför att jag har varit tvungen att begränsa 

mig och därmed inte kunnat få information om hur de analyserade språkbruken används, utan 

bara om det används. Vidare ger det oss likaså ingen information om texterna har mycket 

textbindning eller mer avancerad textbindning än de tio konnektiva bindeorden jag har valt att 

undersöka. En ytterligare nackdel med en kvantitativ undersökning är förhållandet mellan 

interpunktion inte ger oss information på hur meningsbyggnaderna ser ut eller hur eleverna 

använder detta korrekt i texten. Det ger oss enbart ett intressant mått av antalet kommatecken 

och punkt och förhållandet mellan de. Trots nackdelarna med denna typ av metod borde ändå 

undersökningen genomföras och styrkas utifrån mina bestämda punkter. Det positiva med min 
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uppsats och studie är att jag undersöker ett fenomen som inte har genomförts tidigare. En 

annan positiv aspekt med uppsatsens metod är att materialet som jag utgår ifrån är inom 

ramen av samma genre. Undersökningen i mitt material har bearbetats på samma sätt i varje 

elevtext. För att ta reda på om en undersökning är mer precist bör man räkna med flera 

språkliga aspekter djupgående. 
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6. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenterar jag först de enskilda elevtexterna (6.1- 6.3) var för sig för att sedan 

undersöka elevtext 4-den gemensamma (6.5). Detta har jag gjort för att sedan kunna göra en 

jämförelse av elevtexterna. Först presenteras tabellerna för att ge en överblick på frekventa 

verb och substantiv på alla elevtexter och exempel ges på de mest förekommande verben och 

substantiven. På liknande sätt presenteras textbindningen och dess resultat. Textstrukturen och 

interpunktion och stavfel redovisas i löpande text utan tabell. En sammanfattning görs efter 

varje respektive elevtext.  

6.1. Språklig variation 

 

Det finns sammantaget 336 verb i elevtext 1 fördelade på 95 olika verb (lexikala enheter) i 

texten. Vilket betyder att ett verb upprepas i genomsnitt tre gånger. Som framgår av tabell 1 

upprepas det vanligaste verbet tro, som upprepas hela 32 gånger. Ett exempel på det mest 

använda verbet, tro ser vi i (1), medan vi i (2) ser textens näst frekventa verb, förstå som 

upprepas hela 23 gånger. Vidare ser vi i (3) ett exempel på hur verbet göra används, detta 

verb som nämns hela 20 gånger. Mindre vanliga verb är bland annat, skjuta, trösta, skälla, 

vänja och lyda för att nämna några. 

(1)  Jag tror han sa detta eftersom att de blev intervjuade för att försöka få jobbet på gården och det 

var tvunget att låta bra (Elevtext 1:1) 

(2)  George som slim påstår vara hyfsat smart går runt med någon som inte är så smart och har väldigt 

svårt för att hänga med och förstå vissa saker (Elevtext 1:2) 

(3)  Jag tror Lennie även känner att han inte får göra något som George inte vill att han ska göra 

(Elevtext1:1) 
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I undersökningen av ordklassen substantiv refererar eleven ofta till egennamn. Det finns 

sammanlagt 192 substantiv fördelade på 58 olika substantiv (lexikala enheter) i texten. Vilket 

betyder att ett substantiv upprepas i genomsnitt fyra gånger. Som framgår av tabell 1 är 

George och Lennie mest förekommande. Namnet Lennie använder eleven 39 gånger. Ett 

exempel på detta ser vi i (4). Medan vi i (5) ser egennamnet George som används 36 gånger. I 

(6) ser vi exempel på substantivet valp som upprepas 10 gånger. Mindre vanliga substantiv är 

bland annat, inställning, kommentar, skugga för att nämna några. 

 

(4)  Lennie är väldigt på George (Elevtext 1:1) 

(5)  George sa detta (Elevtext 1:1) 

(6)  Jag tror att Lennie sa detta till den döda valpen han pratar om eftersom att han kanske inte är den 

smartaste och förstår inte riktigt hur allting i världen fungerar och fattade därför inte varför valpen 

han klappade dog (Elevtext 1:1) 

 

6.1.1. Bindeord 

 

Elevtext 1 består av fyra sidor och innehåller 2410 ord. I texten förekommer det bindeord och 

dessa är följande: och, så, som, men, eller, utan. Som framgår i tabell 2 använder eleven ordet 

och 16 gånger i texten. Eleven skriver detta bindeord 0,6 % av det totala antalet ord. Ett 

exempel på detta ser vi i (7). Medan vi i (8) ser exempel på hur bindeordet som används. Det 

upprepas 16 gånger i texten och därmed används 0,6 % av det totala antalet ord. I (9) ser vi 

exempel på hur eleven använder bindeordet men som används 14 gånger i texten, därmed 

benämns detta 0,5 % av det totala antalet ord. Bindeordet så upprepas 11 gånger i texten och 

därav används bindeordet 0,4 % av det totala antalet ord. Bindeordet eller används 3 gånger 

och därmed nämns detta 0,1 % av det totala antalet ord. Slutligen används ordet utan 3 gånger 

i texten. Eleven använder detta 0,1 % av det totala antalet ord. Sammantaget har eleven ett 

genomsnittligt medelvärde på 10,5 % av det totala antalet ord.  
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(7)  Om han sa att han fick en spark i huvudet av en häst fanns det iallafall en anledning till varför han 

var så korkad och då kanske de andra på gården förestod honom bättre tänkte nog George 

(Elevtext1:2) 

(8)  I det här citatet pratar han med valpen också som att den skulle hör honom (Elevtext 1:1) 

(9)  George antagligen vill se att Lennie kan sköta en så enkel uppgift som att hålla ett djur vid liv, 

men när Lennie misslyckades kände sig han antagligen väldigt besviken på sig själv (Elevtext 1:1) 

 

6.1.2. Textstruktur 

Texten är i stort sett anpassad till mottagaren och alla uppgifter är genomförda. Eleven 

analyserar sina samtliga citat. Eleven redogör för sitt citat på ett begripligt sätt och texten har 

en fungerande struktur. Texten kan stundtals upplevas som något förvirrande för mottagaren, 

eftersom den saknar interpunktion. Vidare förekommer inga egna slutsatser eller associationer 

i texten. 

6.1.3. Interpunktion och stavfel 

I denna elevtext använder eleven sammanlagt 45 kommatecken och 29 punkter. Detta innebär 

att det förekommer ett genomsnitt på 1,6 kommatecken per punkt. Det förekommer 3 stycken 

stavfel i texten. Det första stavfelet ser vi i (10) där eleven skriver bågar istället för vågar. 

Medan vi i (11) ser det andra stavfelet där eleven skriver får istället för går. Därefter i (12) 

skriver eleven Nye istället för nu. 

 

(10)  bågar (vågar) han kanske inte göra något annat (Elevtext 1:1) 

(11)  George har fått säga och förklara om och om igen till Lennie får (går) han istället längre fram 

(Elevtext 1:1) 

(12)  Och Nye (nu) blir arg på honom (Elevtext 1:1) 

 

6.1.4. Sammanfattning av elevtext 1 

Elevtext 1 är fyra sidor lång och innehåller 2410 ord. I texten finns 336 verb, varav 95 är olika 

verb. I genomsnitt upprepar eleven ett verb tre gånger. Vidare finns det 192 substantiv 

fördelade på 58 olika substantiv. Detta innebär att ett substantiv upprepas i genomsnitt fyra 
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gånger. Eleven talar om sina citat på ett begripligt sätt med en begriplig struktur. Bindeorden 

utgör ett medelvärde på 10,5 % av det totala antalet ord och sammantaget har texten ett 

genomsnitt på 1,6 kommatecken per punkt. 

6.2. Resultatanalys av elevtext 2 

6.2.1. Språklig variaton 

 

Texten innehåller 137 verb i som är fördelade på 56 olika verb (lexikala enheter). Vilket 

betyder att ett verb upprepas i genomsnitt tre gånger. Som framgår av tabell 3 är det 

vanligaste verbet som upprepas i elevtexten säga som upprepas med hela 17 gånger. Ett 

exempel på detta ser vi i (1), medan vi i (2) ser det näst frekventa verbet som är göra och som 

upprepas hela 14 gånger. Därefter ser vi i (3) verbet bli som benämns 13 gånger. Mindre 

vanliga verb är bland annat, befinna, attackera, erbjuda, ske och reagera för att nämna några. 

(1)  George vill inte att Lennie ska säga något för han kan säga lite konstiga saker och han kan göra 

saker utan att tänka sig för (Elevtext 2:1) 

(2)  George vill att Lennie ska göra ett bra första intryck, det kan jag känna igen mig själv i (Elevtext 

2:1) 

(3)  Candy berättar sedan att Curley är väldigt aggressiv och blir jämt arg på män som är större än han 

själv (Elevtext 2:1)  

 

Vad gäller substantiven i denna text finns det sammanlagt 150 substantiv fördelade på 53 

olika substantiv (lexikala enheter). Vilket betyder att ett substantiv upprepas i genomsnitt tre 

gånger. Som framgår av tabell 3 refererar eleven ofta till egennamn. George och Lennie är 

mest förekommande. Ett exempel på detta ser vi i (4) där eleven upprepar namnet Lennie 34 

gånger och namnet George 18 gånger. Egennamn fortsätter att vara det mest frekventa 

substantivet i elevtext 2. I (5) ser vi användningen av egennamnet Crooks som upprepas 7 
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gånger. Därefter Curley som upprepas lika många gånger, alltså 7 gånger. Detta ser vi i (6). 

Mindre vanliga substantiv är bland annat, människa, anknytning, grönsak för att nämna några. 

(4) Detta säger George till Lennie innan de ska börja jobba på den nya gården (Elevtext 2:1) 

(5) Crooks blir lite rädd och säger ”såklart han kommer tillbaka”(Elevtext 2:2) 

(6) Curley kommer fram till Lennie och pratar med honom med en arg ton (Elevtext 2:3)  

 

6.2.2. Bindeord 

 

 

Denna elevtext består av 3 sidor och innehåller 1223 ord. Som framgår i tabell 4 förekommer 

det bindeord i texten och dessa är följande: och, så, som, men, eller, utan. Eleven använder 

bindeordet och 21 gånger i texten. Eleven skriver detta bindeord 1,7 % av det totala antalet 

ord. Exempel på detta ser vi i (7). Medan vi i (8) ser exempel på hur bindeordet som används. 

Detta upprepas 9 gånger i texten och därmed används bindeordet 0,7 % av det totala antalet 

ord. I (9) ser vi exempel på hur eleven använder bindeordet så som används 6 gånger i texten, 

därmed benämns detta 0,4 % av det totala antalet ord. Bindeordet men används 11 gånger i 

texten, och därmed används bindeordet 0,4 % av det totala antalet ord. Bindeordet eller 

används 4 gånger och därmed nämns detta 0,3 % av det totala antalet ord. Slutligen används 

ordet utan 1 gånger i texten och därmed används detta 0,0 % av det totala antalet ord. 

Sammantaget har eleven ett genomsnittligt medelvärde på 7,7 % av det totala antalet ord.  

 

(7)  Som när jag och mina föräldrar träffar nya människor är det väldigt noga med att jag ska vara 

trevlig och säger det till mig innan (Elevtext 2:1) 

(8)  Det är inget som Lennie kan hjälpa eftersom att han är förståndshandikappad (Elevtext 2:1) 

(9)     Jag tycker det är fel att bete sig så, bara för att en person är högt uppsatt eller han en viss 

anknytning till någon kan man inte bete sig hur som helst (Elevtext 2:1) 
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6.2.3. Textstruktur  

Denna elevtext är innehållsligt anpassad till uppgiften och eleven kommenterar sina valda 

citat ur boken och analyserar de. Texten har till stor del en tydlig och utvecklad struktur med 

ett visst fungerande flyt och eleven kan redogöra för sina citat på ett huvudsak fungerande 

sätt. Eleven kopplar citat till egna erfarenheter och livssituationer. 

6.2.4. Interpunktion och stavfel 

I denna elevtext använder eleven sammanlagt 16 kommatecken och 47 punkter. Detta innebär 

att det förekommer ett genomsnitt på 0,3 kommatecken per punkt. I elevtext 2 finns det ett 

stavfel i texten. Det felstavade ordet ser vi nedan i (10). 

(10)  Han hade pratat med henne om att George aldrig fick någon frid när Lennie var där och att George 

skulle bli så arg på Lennie när han fick reda på vad han gjort mot valpen och Curleys fru. Apitel 

(Kapitel) (Elevtext 2:3) 

 

6.2.5. Sammanfattning av elevtext 2 

Elevtext 2 är tre sidor lång och innehåller 1223 ord. I texten finns 137 verb som är fördelade 

på 56 olika verb. I genomsnitt upprepar eleven ett verb tre gånger. Vidare finns det 150 

substantiv fördelade på 53 olika substantiv. Detta innebär att ett substantiv upprepas i 

genomsnitt tre gånger. Texten har till stor del en tydlig och utvecklad struktur med ett visst 

fungerande flyt. När det gäller bindeorden utgör de ett genomsnittligt medelvärde på  

10,5 % av det totala antalet ord och sammantaget har texten ett genomsnitt på 0,3 

kommatecken per punkt. Till skillnad från elevtext 1 innehåller denna text färre ord totalt, 

ungefär hälften mindre ord. I elevtext 1 och 2 finns det ungefär lika mycket variation på 

verben. Däremot har elevtext 2 fler olika substantiv. Här upprepar eleven ett substantiv i 

genomsnitt tre gånger jämfört med eleven i elevtext 1 som upprepar ett substantiv fyra 

gånger. Vad gäller bindeorden så finns det flest bindeord i elevtext 2 med 10,5 % av det totala 

antalet ord. I elevtext 1 finner vi fler punkter och kommatecken. Texten har ett genomsnitt på 

1,6 kommatecken per punkt jämfört med elevtext 2 som har 0,3 kommatecken per punkt. 

Detta innebär att det finns fler punkter än kommatecken i elevtext 2. Eleven verkar behärska 

interpunktion. 
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6.3. Resultatanalys av elevtext 3 

6.3.1. Språklig variation 

 

I den tredje individuella texten använder eleven sammanlagt 85 verb i texten fördelade på 40 

olika verb (lexikala enheter). Vilket betyder att ett verb upprepas i genomsnitt varannan gång. 

Som framgår av tabell 5 är det vanligaste verbet som upprepas tro. Det upprepas hela 8 

gånger och ett exempel på detta ser vi i (1), medan vi i (2) ser det näst förekommande verbet 

som är säga och som upprepas 6 gånger. Därefter ser vi i (3) verbet tycka som också används 

6 gånger. Mindre vanliga verb är bland annat, hänga, stöta, bestämma, spionera och glida för 

att nämna några. 

 (1)  jag tror George vill att folk ska kunna se det han ser hos Lennie och få folk att vilja tänka på andra 

mer (Elevtext 3:2) 

(2)  Det är ytterst få som skulle säga ett sådant uttalande nu för tiden. Nu för tiden skulle de flesta 

endast svära(Elevtext3:1) 

(3)  jag tror att han även i vissa stunder kan tycka att Lennie är smartare än de flesta eftersom han är så 

himla godhjärtad och bryr sig så mycket om andra (Elevtext 3:2) 

 

Det finns sammanlagt 110 substantiv i elevtext 3, fördelade på 47 olika substantiv (lexikala 

enheter). Vilket betyder att ett substantiv upprepas i genomsnitt två gånger. Som framgår av 

tabell 5 refererar eleven 3 ofta till egennamn. George och Lennie är mest förekommande. 

Namnet Lennie använder eleven 17 gånger och George nämns 16 gånger. Ett exempel på 

detta ser vi i (4). Medan vi i (5) ser exempel på hur substantivet citat används. Detta verb 

upprepas 9 gånger. Därefter ser vi i (6) ett exempel på hur substantivet bok används som 

upprepas 6 gånger. Mindre vanliga substantiv är bland annat, folkgrupp, hjärna, värld för att 

nämna några. 
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(4)  Detta citatet sägs när Lennie och George nyss har kommit fram till baracken (Elevtext 3:1) 

(5)  Jag valde detta citatet för att under hela boken står det rasistiska fraser och ord (Elevtext 3:1) 

(6)  Det får mig lite att undra om hur författaren till boken tyckte och tänkte för att alla rasistiska 

uttryck kommer väldigt spontant och är väldigt onödiga. (Elevtext 3:1) 

 

6.3.2. Bindeord  

 

 

Elevtext 3 består av 2 sidor och innehåller 921 ord. Som framgår av tabell 6 förekommer 

följande bindeord i texten: och, så, som, men, eller, dock, utan. Eleven använder bindeordet 

och 18 gånger i texten. Eleven skriver detta bindeord 1,8 % av det totala antalet ord. Exempel 

på detta ser vi i (7). Medan vi i (8) ser exempel på hur bindeordet så används. Det upprepas 8 

gånger i texten och därmed används bindeordet 0,8 % av det totala antalet ord. I (9) ser vi 

exempel på hur eleven använder bindeordet som i texten. Eleven använder detta 17 gånger 

och därmed benämns detta 1,9 % av det totala antalet ord. Bindeordet men används 3 gånger i 

texten, och därmed används bindeordet 0,3 % av det totala antalet ord. Bindeordet eller 

används 2 gånger och därmed nämns detta 0,2 % av det totala antalet ord. Slutligen används 

ordet utan 1 gång i texten, och därmed används detta 0,0 % av det totala antalet ord. 

Sammantaget har eleven ett genomsnittligt medelvärde på 7.28 % av det totala antalet ord. 

(7)  Jag har valt detta citatet för att det visar vem som bestämmer och vilka roller de båda karaktärerna 

har (Elevtext 3:1) 

(8) Curly hade kommit fram till dem och varit dryg mot Lennie så George och gubben Candy gick 

och ”spionerade ”på Curly (Elevtext 3:1) 

(9)  Ett exempel på hur onödiga de rasistiska uttalandena är när Carlsson säger i citatet ”här är det 

mörkt som ett negerhelvete” (Elevtext 3:1) 
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6.3.3. Textstruktur  

Denna elevtext är innehållsligt anpassad till uppgiften och eleven skriver om sina valda citat 

utom ett citat. Texten har en tydlig och utvecklad struktur. Texten är begriplig och det är 

enkelt att följa elevens tankar och resonemang. Eleven kopplar citat till egna erfarenheter och 

livssituationer. Eleven skriver med ett visst flyt och eleven kan redogöra för sina citat på ett 

fungerande sätt.  

6.3.4. Interpunktion och stavfel  

I denna elevtext använder eleven sammanlagt 5 kommatecken och 26 punkter. Detta innebär 

att det förekommer ett genomsnitt på 0,19 kommatecken per punkt. I texten förekommer det 

inga stavfel i relation till mängden ord.  

6.3.5. Sammanfattning av elevtext 3 

Elevtext 3 är två sidor lång och innehåller 921 ord. I texten finns 85 verb som är fördelade på 

40 olika verb. I genomsnitt upprepar eleven ett verb varannan gång. Vidare finns det 

sammanlagt 110 substantiv fördelade på 47 olika substantiv. Detta innebär att ett substantiv 

upprepas i genomsnitt två gånger. Texten har också till stor del en tydlig och utvecklad 

struktur med ett visst fungerande flyt. Eleven missar dock att svara på ett citat. När det gäller 

bindeorden utgör de ett genomsnittligt medelvärde på 7,28 % av det totala antalet ord och 

sammantaget har texten 0,19 kommatecken per punkt. Denna elevtext innehåller minst antal 

totala ord jämfört med elevtext 1 och 2. Vidare har denna elevtext störst variation på verben 

då ett verb upprepas varannan gång. Texten ligger alltså över elevtext 1 och 2 vid variation av 

verb. Vad gäller variation på substantiven i elevtext 3 ligger den också över elevtext 1 och 2 

då ett substantiv upprepas i genomsnitt två gånger jämfört med de andra två individuella 

elevtexterna. Vad gäller bindeordet så sticker denna elevtext ut mest då den innehåller ett 

genomsnitt på 7,28 % av det totala antalet ord. Förhållandet mellan interpunktion visar att det 

totala antalet finns flest i elevtext 1 med ett genomsnittligt medelvärde på 1,6 kommatecken 

per punkt. Detta visar att eleven använder fler kommatecken per punkt. Till skillnad från 

elevtext 1 använder elevtext 2 och 3 fler punkter än kommatecken. Elevtext 3 använder 0,19 

kommatecken per punkt och elevtext 2 använder 0,3 kommatecken per punkt. Elevtext 3 är 

den starka texten bland de individuella. 
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6.4. Sammanställning av genomsnitten 

 

Tabell 7 sammanfattar och ger en översikt av de genomsnittliga resultaten. Verben och 

substantiven visar variation av verb. Elevtext 3 är bättre i verb och substantiv jämfört med 

elevtext 1 och 2 då den innehåller mest variation av verb och substantiv. Elevtext 1 har flest 

bindeord men innehåller också mest ord av de individuella elevtexterna. Däremot har elevtext 

3 minst antal totala ord jämfört med elevtext 1 och 2. Vilket gör att elevtext 3 är bättre jämfört 

med de individuella texterna. Sedan har elevtext 3 minst interpunktion och inga stavfel i sin 

text jämfört med elevtext 1 och 2. 
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6.5. Resultatanalys av elevtext 4 den gemensamma elevtexten 

6.5.1. Språklig variation 

 

Det finns sammantaget 157 verb i elevtext 4 fördelade på 73 olika verb (lexikala enheter) i 

texten. Vilket betyder att eleverna upprepar ett verb i genomsnitt varannan gång. Som framgår 

av tabell 8 upprepas det vanligaste verbet ha som upprepas med hela 15 gånger. Ett exempel 

på detta ser vi i (1), medan vi i (2) ser ett exempel på hur verbet göra används som upprepas 

med hela 12 gånger. Därefter ser vi i (3) ett exempel på hur verbet tycka används. Detta verb 

upprepas 11 gånger. Mindre vanliga verb är bland annat, upptäcka, kontrollera, innehålla, 

föreställa och agera för att nämna några. 

(1)  Vi tror dock att George tycker att det är skönt att ha någon som bryr sig om honom och inte är 

alldeles ensam som bara jobbar dag ut och dag in (Elevtext 4:1) 

(2)  Detta gör oss väldigt ledsna att Curleys fru använder sin makt för att medvetet göra någon annan 

illa (Elevtext 4:1) 

(3)  Vi tycker att detta citat är väl skrivet och det beskriver mycket bra hur det ser ut (Elevtext 4:2) 

 

I elevtext 4 finns det 178 substantiv fördelade på 90 olika substantiv (lexikala enheter). Vilket 

betyder att ett substantiv upprepas i genomsnitt två gånger. Som framgår av tabell 7 refererar 

eleven ofta till egennamn. George och Lennie är mest förekommande. Ett exempel på detta 

ser vi i (4). Namnet Lennie använder eleven 17 gånger och George 16 gånger. Medan vi i (5) 

ser ett exempel på hur namnet Curley används som upprepas 7 gånger. Därefter ser vi i (6) ett 

exempel på hur substantivet gård används som upprepas 6 gånger. Mindre vanliga substantiv 

är bland annat, framtidsplan, brottsplats, trädgren för att nämna några. 

(4)  Detta säger Lennie till George kvällen vid dammen dagen innan de ska börja jobba på gården 

(Elevtext 4:1) 
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(5)  Det här textstycket är skrivet när George och Lennie kommit fram till gården och nyss stött på 

Curley i baracken (Elevtext 4:1) 

(6)  Vi ser män som skojar och har roligt på gården när de spelar hästsko, de slänger hånfulla 

kommentarer åt varandra när de missar (Elevtext 4:2) 

6.5.2. Bindeord 

 

Elevtext 4 består av tre sidor och innehåller 1497 ord. I texten förekommer det bindeord och 

dessa är följande: och, så, som, eller, dock. Eleven använder bindeordet och 37 gånger i 

texten. Eleven skriver detta bindeord 2,4 % av det totala antalet ord. Exempel på detta ser vi i 

(7). Medan vi i (8) ser ett exempel på hur bindeordet som används. Det upprepas 14 gånger i 

texten och därmed används bindeordet 0,9 % av det totala antalet ord. I (9) ser vi exempel på 

hur eleven använder bindeordet så som används 9 gånger i texten, därmed benämns detta 0,6 

% av det totala antalet ord. Bindeordet eller används 2 gånger och därmed nämns detta 0,1 % 

av det totala antalet ord. Slutligen används bindeordet dock 1 gång i texten och därmed 

används detta 0,0 % av det totala antalet ord. Sammantaget har eleverna ett genomsnittligt 

medelvärde på 12,6 % av det totala antalet ord. 

 

(7)  Det här textstycket är skrivet när George och Lennie kommit fram till gården och nyss stött på 

Curley i baracken (Elevtext 4:1) 

(8)  Vi tycker att det är ett bra stycke för att det beskriver ljudet som görs när scenen sker och man kan 

enkelt måla upp en bild på hur det ser ut och man kan lätt skapa en scen i sitt huvud (Elevtext 4:1) 

(9)  Även fast det kanske inte är permanent så är de fortfarande glada att de har varandra (Elevtext 4:2) 

6.5.3. Textstruktur  

Elevtext 4 är innehållsligt anpassad till uppgiften och eleverna kommenterar alla citat. Texten 

har en tydlig och utvecklad struktur. Texten är begriplig och det är enkelt att följa elevernas 

tankar och resonemang. Eleverna skriver med ett fungerande flyt och eleverna kan redogöra 
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för sina citat på ett fungerande sätt. Det förekommer dock inga egna slutsatser eller 

associationer.  

6.5.4. Interpunktion och stavfel  

I denna elevtext använder eleverna sammanlagt 18 kommatecken och 44 punkter. Detta 

innebär att det förekommer ett genomsnitt på 0,41 kommatecken per punkt. I texten 

förekommer det inga stavfel i relation till mängden ord.   

6.5.5. Sammanfattning av elevtext 4 den gemensamma elevtexten 

Den gemensamt skrivna elevtexten är tre sidor lång och innehåller 1497 ord. I elevtext 4 finns 

det 157 verb som är fördelade på 73 olika verb. I genomsnitt upprepar eleverna ett verb 

varannan gång. Vidare finns det sammanlagt 178 substantiv fördelade på 90 olika substantiv. 

Detta innebär att ett substantiv upprepas två gånger. Texten har en tydlig och utvecklad 

struktur med ett fungerande flyt. Eleverna kommenterar samtliga citat. När det gäller 

bindeorden utgör de ett genomsnittligt medelvärde på 12,6 % av det totala antalet ord och 

sammantaget har texten 0,41 kommatecken per punkt. Vad gäller bindeordet så sticker 

elevtext 4 också ut som mest då den innehåller flest bindeord jämfört med de övriga 

individuella texterna. Elevtext 4 har tillsammans med elevtext 3 störst variation på verben. 

Texterna upprepar ett verb i genomsnitt varannan gång jämfört med de två andra individuella 

texterna. Vid variation av substantiven upprepar elevtext 3 och 4 ett substantiv ungefär lika 

många gånger, i genomsnitt varannan gång jämfört med de två andra individuella texterna. 

Elevtext 3 tillsammans med elevtext 4 har inga stavfel i sina texter.  
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7. Jämförelse 

 

Som framgår av tabell 11 används det flest verb elevtext 1 och minst elevtext 3. Det är dock 

betydligt mer intressant att titta på variationen av verben. Elevtext 3 och 4-den gemensamma 

innehåller mest variation, då ett verb upprepas varannan gång. Däremot har de andra två 

individuella elevtexterna minst variation.   

     Som framgår i tabell 10 ser vi att ett verb upprepas i genomsnitt 2,5 gånger. Den 

gemensamma texten, alltså elevtext 4 och elevtext 3 ligger över genomsnittet av de andra 

individuella texterna vid variation av verb. De vanligaste verben i elevernas verblexikon 

stämmer till stor del överens med varandra. Till exempel tro, tycka, göra, säga, höra, 

förekommer i samtliga texter. Detta beror förmodligen på kontexten och uppgiftens 

utformning. Flest totalt substantiv finns i elevtext 1 minst har elevtext 3 men inte vad gäller 

variationen.  

Som framgår av tabell 10 och 11 har elevtext 1 flest upprepningar av substantiven, i 

genomsnitt är var fjärde substantiv en upprepning. Vidare ser vi också i tabellerna att elevtext 

3 och elevtext 4 ligger över de andra individuella elevtexterna vad gäller variation av 

substantiven. Vid ytterligare analys av substantiven, ser vi att egennamn som Lennie och 

George är det mest förekommande substantiven i samtliga elevtexter. Detta är ingen 

överraskning då dessa två personer har huvudrollerna i boken. 

Hur de olika bindeorden används i de olika elevtexterna är varierande. Som framgår av 

tabell 10 varieras bindeorden mest i elevtext 1. Det totala antalet bindeord i de individuella 

texterna är ungefär 50 % av det totala antalet ord och i den gemensamma texten 63 % av det 

totala antalet ord. Det genomsnittliga värdet vad gäller förekomsten av bindeord i de 

individuella texterna är sammanlagt 8,5 % av det totala antalet ord och i elevtext 4, den 

gemensamma texten 12,6 % av det totala antalet ord. Det finns således en skillnad i antal 
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bindeord i texterna och elevtext 4 har flest bindeord. Det mest frekventa bindeordet är och i 

alla fyra elevtexterna. Bindeordet används flest gånger i den gemensamma texten, 37 gånger.  

Textstrukturen skiljer sig inte så markant åt i samtliga elevtexterna. I elevtexterna 

framkommer det att de flesta eleverna i huvudsak skriver sina texter anpassade till uppgiften 

och eleverna kommenterar sina valda citat, förutom elevtext 3 som missar att skriva om ett 

citat. Vidare är texterna begripliga och eleverna har ett fungerande flyt och kan redogöra för 

sina citat på ett fungerande sätt. Skillnaden förekommer däremot i elevtext 2 och 3 där 

slutsatser dras, vilket saknas i elevtext 1 och 4.  

Den kvantitativa undersökningen av interpunktion och antalet stavfel visar att de tre 

individuella elevtexterna har sammanlagt ett medelvärde på 0,7 kommatecken per punkt. 

Medan elevtext 4 har sammantaget 0,41 kommatecken per punkt. Den högsta individuella 

texten är elevtext 1 med 1,6 kommatecken per punkt. Slutligen förekommer stavfel flest i 

elevtext 1 och inga stavfel i elevtext 3 och 4. 

Sammanfattningsvis är elevtext 4-den gemensamma, alltså när eleverna sitter och skriver 

tillsammans bättre. Men som vi kan se ligger den starka individuella elevtexten, alltså elevtext 

3 och elevtext 4-den gemensamma inte långt ifrån varandra. Den största skillnaden i 

elevtexterna ser vi vid variation av substantiv, textbindningen och interpunktion. Elevtext 4-

den gemensamma ligger över de individuella texterna vid olika substantiv även om skillnaden 

är marginell. Vidare har elevtext 4 mest interpunktion och användning av bindeord. Däremot 

har elevtext 3 och 4 i genomsnitt lika mycket variation i verben och båda saknar stavfel. Det 

kollaborativa arbetet har en effekt på texten och en viss gemensam förbättring sker. Det finns 

som nämnt inom vissa områden likheter mellan den starka individuella texten, alltså elevtext 

3 och den kollaborativa elevtexten. 
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8. Diskussion och sammanfattning 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till en del av tidigare forskning, teori 

och kursplanen i ämnet svenska i årskurs nio. Slutsaten av min diskussion och min jämförelse 

utgår ifrån resultatet jag har fått fram. 

Uppsatsens syfte var att undersöka på vilket sätt elever producerar texter enskilt och i 

grupp. Texterna som analyseras i detta arbete är skrivna av elever i årskurs nio. Att analysera 

och bedöma elevtexter är en central del av läraryrket. Fokus har varit att undersöka fyra 

punkter i förhållande till läroplanen. 1. Språklig variation, [begränsning till ordklasserna verb 

och substantiv] 2. Textbindning, [begränsning till 10 konnektiva bindeord] 3. Textstruktur och 

4. Språkets normer [begränsning till interpunktion och stavfel]. Resultatet av analysen visar 

att eleverna i de individuella elevtexterna genomför uppgiften och uppnår kriterierna men vid 

kollaborativt arbete sker en viss gemensam förbättring. 

Ordklassen verb är den nödvändigaste ordklassen då vi inte kan göra oss förstådda utan 

verb. Det beskriver en handling eller händelser, Lundin (2014). Viberg (2004) betonar att verb 

ofta har flera olika betydelser som förekommer i olika sammanhang och 

användningsområden. Samtliga elevtexter innehåller många verb. Detta är ingen överraskning 

då en text inte kan skrivas utan ett verb. I genomsnitt använder eleverna mellan 40-90 olika 

verb i sina texter. Störst variation av verben har den starka individuella elevtexten, elevtext 3 

och elevtext 4- den gemensamma. 

Lagerholm (2008) skriver att substantiv är en förutsättning för att kunna förstå 

huvudinnehållet i en text. Lagerholm (2008) menar också att substantiv är ett innehållsord 

som anger ett kvantitativt mått på textens informationstäthet. Ju fler olika substantiv desto 

mer information får vi som läsare. Elevtext 4 som har genomförts kollaborativt ligger över de 

individuella texterna med störst variation av substantiv. Ett substantiv upprepas två gånger. 

En anledning till detta kan bero på ordförrådet. Ju fler substantiv en elev kan desto bredare 

ordförråd har eleven. Jag tror att det är viktigt att arbeta med läsning i skolan och ge eleverna 

ett bredare ordförråd. Detta för att ordkunskap och ordförråd främjas genom läsning.  

Samtliga elevtexter förhåller sig till kursplanens kriterier för årskurs nio i ämnet svenska 

och uppfyller kraven. Eleverna kan skriva texter med en språklig variation och med en enkel 

textbindning. Texterna är huvudsak fungerande med anpassning till syfte och mottagare 

(Kursplanen.se). Skillnaden finns vid egna associationer och förmågan att dra paralleller till 

egna erfarenheter.  
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Nyström (2000) hävdar att textbindningens mekanismer ger ett sammanhang. När man 

binder satsdelar eller satser med bindeord får meningarna ett bättre flyt. Konjunktioner är 

vanligt förekommande konnektiver som utmärks av att de samordnar likadana enheter. Med 

hjälp av de kan man alltså samordna satser av samma slag, antingen huvudsatser eller bisatser, 

men också ord eller fraser. I samtliga texter förekommer det användning av bindeord. Flest 

bindeord finns i elevtext 4 med ett medelvärde på 12,6 % av det totala antalet ord. När 

eleverna skriver gemensamt använder de dock ett bindeord färre jämfört med de individuella 

texterna. Det dominerande bindeordet är och i alla texter. När elever ges möjlighet och 

utrymme att arbeta kollaborativt skapar de möjligheter att analysera och tänka tillsammans 

och därmed utvecklas. Ju mer man arbetar på detta sätt tror jag att eleverna lär sig använda 

flera olika strategier och på så sätt utvecklar sin skriftliga färdighet.  

Nordenfors (2011) menar att textens längd utvecklas i samband med ens ålder, alltså ju 

äldre elever blir desto mer ökar längden av en text. Under högstadiet sker det förändringar i 

elevernas texter även om skillnaderna varierar. Vidare skriver han att en text upplevs mer 

utvecklad och bättre då meningslängden är varierad. Men det är ingen garanti att eleven får ett 

högre betyg för att meningslängden är varierad. Långa meningar säger oss att en text är 

mindre koncentrerat och innehåller ett informationstät språk. Men det kan också ge oss 

information att en elev behärskar språket så bra att eleven kan använda långa meningar på ett 

korrekt sätt utan att det har en negativ inverkan på begripligheten (Nordenfors 2011). En 

kvantitativ undersökning om förhållandet mellan kommatecken och punkt säger oss inte att 

långa meningar är sämre utan det ger oss ett intressant mått. Det är väsentligt att arbeta i 

grupper så eleverna får möjligheter att få se hur klasskamraterna skriver. Några elever skriver 

gärna långa meningar och många sidor, medan andra skriver kort och koncist. Detta kan 

medföra att elever får sig en tankeställare och tips och råd av varandra. Alla tankar, input, råd 

som eleverna kan ta del av varandra och som utvecklar elevernas skriftliga färdigheter är bra.  

Laister & Anni (2001) betonar att kollaborativt lärande har ett gott inflytande när det gäller 

presentationsnivå, problemlösningsförmågor och personlighetsdrag. Fohlin (2018) poängterar 

att ett kollaborativt lärande bygger en gemenskap där eleverna blir trygga med varandra 

stöttar och hjälper varandra. Som vi ser i resultatet och jämförelsen ger det kollaborativa 

arbetet en viss effekt på texten och elevernas prestationsnivå ökar när eleverna arbetar och 

skriver tillsammans. Vid användning av bindeord och variation av bindeorden är elevtext 4-

den gemensamma starkare när eleverna genomför uppgiften tillsammans i ett socialt samspel. 

Orsaken till detta kan bero på att eleverna lyssnar på varandras idéer och resonemang. Vad 

gäller frågan om personlighetsdrag och hur elevernas påverkas när de skriver tillsammans kan 
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jag inte yttra mig då jag inte har undersökt hur elevernas tänkande, beteende och känslor 

påverkas i förhållande till det kollaborativa lärandet. Mitt intryck är att elever som är i behov 

av hjälp och stöttning i sitt skrivande kan få kunskaper och verktyg av varandra.  

Sahlsten (2018) & Davidsson (2014) har som nämnt tidigare genomfört undersökningar 

om kollaborativt lärande. Sahlsten (2018) undersökning visar att genom ett kollaborativt 

lärande blir eleverna varandras lärarresurser. Detta stämmer i min undersökning då elevtexten 

vid kollaborativt arbete förbättras och utvecklas. Den kollaborativa texten ligger över de 

individuella texterna vad gäller användning av bindeord och interpunktion. Vid variation av 

substantiv är elevtext 4 störst även om skillnaden mellan elevtext 3 och 4 är marginell. I 

Davidssons (2014) undersökning har kollaborativt lärande visat att elever som arbetar 

tillsammans med lärare förändrar klassrummets natur. I min undersökning har eleverna inte 

arbetat tillsammans med läraren. Eleverna har skrivit texten tillsammans utifrån kollaborativt 

arbete.  

Fohlin & Wilson (2018) menar att ett kollaborativt lärande är något som är ytterst lönsamt 

men som tyvärr används alltför sällan ute i klassrummen. Ett kollaborativt arbete är enligt min 

mening nödvändigt. Flera skolor och inom fler ämnen borde arbeta systematiskt med 

kollaborativt lärande då det finns flertal positiva nämnare med arbetssättet. Genom ett 

samarbete utvecklas eleverna och hjälper varandra. Jag tror även att man lär sig genom ett 

samarbete och genom diskussioner i samspel med varandra. Det är vidare betydelsefullt att 

läraren systematiskt arbetar med analys av elevtexter och på så sätt synliggöra styrkor och 

svagheter eleven visar i sina texter. På liknande sätt kan läraren se vad eleven behöver 

utveckla och arbeta utifrån de. 

Avslutningsvis vill jag poängtera som redan nämnt att slutsaten av min diskussion och 

min jämförelse utgår ifrån resultatet jag har fått fram. Det kollaborativa lärandet ses som 

nämnt tidigare som ett samarbetslärande där eleverna hjälper varandra och utvecklas av 

varandra. Min fundering är dock på vilket sätt ett samarbete leder till att en text utvecklas och 

blir bättre. Eller är det så att det är en elev i gruppen som gör det mesta arbetet. I detta fall, 

eleven som skriver elevtext 3. Den största skillnaden i elevtexterna ser vi i textstrukturen, 

då elevtext 4- den gemensamma är som tydligast. Det är kanske här samarbete spelar roll och 

inte vad gäller språket. Sammanfattningsvis ligger elevtext 4- den gemensamma över de tre 

individuella elevtexterna. När eleverna arbetar och skriver tillsammans och arbetar 

kollaborativt ger det en viss effekt. 
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8.1 Avslutande reflektioner 

Mitt val att genomföra en kvantitativ undersökning om kollaborativt lärande grundar sig i min 

vfu skola, de arbetar utifrån ett kollaborativt lärande. Ett intresse väcktes och jag ville ta reda 

på vilket sätt elevers skrivutveckling utvecklas utifrån ett kollaborativt lärande. Uppsatsen har 

sina svagheter och en svaghet är materialets omfång. En annan svaghet är min metod att 

enbart undersöka om språkbruk används och inte hur de används.   

Med detta som utgångspunkt kan jag inte dra slutsatsen om vad som är bra svenska 

respektive dålig svenska i elevernas skrivande. Det jag kan konstatera är att eleverna har 

genomfört uppgiften, svarat på uppgiftens frågor och texternas användning av verb, 

substantiv, textbindning, interpunktion och stavfel.  Många olika substantiv och verb i en text 

säger oss till exempel att flera elever som skriver tillsammans kan uttrycka sig på ett mer 

varierande sätt. Men det betyder inte per automatik att texten blir bättre eller att användningen 

av ordklasserna är korrekta. Samma gäller de övriga delarna jag har undersökt. För att få reda 

på det skulle jag ha valt att undersöka huruvida språkbruken används. Hade jag fått möjlighet 

att göra om denna uppsats hade jag utgått från ett större material då mitt nuvarande material är 

relativt litet. Jag har undersökt för få elevtexter. Resultatet påverkas av materialets omfång, 

jag förmodar att mitt resultat hade visat betydligt mer intressanta siffror och jämförelser om 

jag hade utgått från flera elevtexter. Jag hade även undersökt på vilket sätt språkbruken 

används när eleverna skriver enskilt och i grupp och inte bara om de används. Jag hade likaså 

undersökt fler språkbruk, såsom meningsbyggnad, satser och hur de används. Jag har i denna 

uppsats visat och räknat de nämnda variablerna för att se om de blir fler eller mindre vid ett 

kollaborativt arbete. Detta för att ta reda på hur en elevtext utvecklas när elever får skriva 

tillsammans. Forskningen säger att ett kolllaborativt lärande har effekt på inlärning. Detta kan 

vi se i den gemensamma texten då en viss förbättring sker. Den största skillnaden ser vi vid 

variation av substantiv, textbindningen och interpunktion. Den gemensamma elevtexten ligger 

över de individuella texterna vid användning av olika substantiv även om skillnaden är 

marginell. Dessutom har den gemensamma elevtexten mest interpunktion och användning av 

bindeord. Jag har alltså inte observerat på vilket sätt eleverna har arbetat tillsammans utifrån 

ett kollaborativt arbete. Det kan mycket möjligt vara så att det är den starka eleven, elevtext 3 

har gjort det mesta av arbetet i den gemensamma texten. Därför är det viktigt att man i 

undersökning av ett kollaborativt lärande utgår från ett större material och även genomför 

observationer för att kunna få en tydligare och klarare bild på kollaborativt lärandet och dess 

påverkan. 
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9. Vidare forskning      

Min studie visar att det är lönsamt att arbeta tillsammans i mindre grupper. Enligt min 

uppfattning behövs det flera studier som behandlar denna typ av forskning. Med tanke på att 

Fohlin & Wilson (2018) betonar att kollaborativt lärande är något som används alltför sällan 

ute i klassrummen.  

Ett förslag till vidare studie är att undersöka samma frågeställningar som jag har gjort men 

att undersöka fler gemensamma texter och utgå ifrån ett större material. Ett annat förslag är att 

undersöka andra ordklasser och titta på grammatikens ordföljd, huvudsats och bisats, 

alternativt undersöka andra punkter i förhållande till kursplanen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Elevtext 1 

Kap 1 

Citat:   

”Även här i det fria höll sig den ene bakom den andre” 

Kommentar:  
Jag valde detta citatet eftersom jag tycker att det visar att det är en utav de som bestämmer 
över den andre eftersom den som håller sig längst fram visas som den som leder den andre 
eftersom det är som att det är han som visar vägen och den andre får följa efter och bli ledd 
av den som är längst fram. Den går längst fram utav de två heter George och längre fram i 
det här kapitlet beskrivs han att vara just mer bestämmande över den andre som heter 
lennie, han är även mycket smartare än Lennie eftersom att Lennie i boken beskriv som att 
han har väldigt svårt för att komma ihåg saker, därför känner nog George att han är tvungen 
att ta hand om Lennie eftersom han aldrig skulle klara sig själv och får han till att lyda allt han 
säger så att inte saker går helt fel. Jag tror Lennie även känner att han inte får göra något 
som George inte vill att han ska göra och är rädd för att göra något sådant eftersom att man 
får reda på i detta kapitlet att han lätt kan bli arg på Lennie bågar han kanske inte göra annat 
än att bara följa efter honom så att han är nöjd och nye blir arg på honom för något fel han 
kan råka göra eftersom Lennie inte är så smart är det nog lätt att han gör saker som han inte 
menar som kan bli fel utan att han ens själv märker att det blir fel, men då finns George där 
och kan säga till honom och få han att uppföra sig bättre, därför har han nog även mycket 
förtroende för George och går därför i hans skugga. Det kan också vara såhär att Lennie är 
väldigt på George eftersom att det är han som tar hand om Lennie, George är nog väldigt 
trött på Lennie eftersom att han hela tiden måste ta hand om honom och försökt få honom att 
klara sig själv, men de har varit tvungna att fly från flera gårdar eftersom Lennie har gjort 
saker som fått dem att varit tvungna att fly, därför är nog George trött på Lennie och kanske 
visar det genom att få en bit framför honom för att försöka få vara lite ifred innan Lennie 
frågar om någonting igen som han glömt av som George har fått säga och förklara om och 
om igen till Lennie får han istället längre fram för att visa att han kanske inte just nu orkar 
prata eftersom han fått förklara saker för Lennie i flera år i sitt liv och är därför väldigt trött på 
det, jag tror inte heller att Lennie fattar det här om George inte visar det tydligt eftersom han 
inte är så smart och fattar inte så mycket som de flesta gör. 

  

Kap 2 

  

Citat: 

  

”- Han är min… kusin, sa George. Jag lovade hans mamma att jag skulle ta hand om honom. 
Han fick en spark i huvudet av en häst när han var liten, men det är ingen fara med honom, 
han har inget vidare förstånd bara” 

Kommentar:  
George sa detta om Lennie till deras nya chef, jag tror han sa detta eftersom att de blev 
intervjuade för att försöka få jobbet på gården och det var tvunget att låta bra, men George 
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visste att det inte lät bra att han sa att han inte var så smart, jag tror att han kanske delvis 
skämdes för att Lennie har så svårt för att hänga med och svårt att förstå kände han kanske 
att han var tvungen att skylla ifrån sig på något även ifall han inte visste ifall det var sant. Om 
han sa att han fick en spark i huvudet av en häst fanns det iallafall en anledning till varför han 
var så korkad och då kanske de andra på gården förstod han bättre tänkte nog George. Då 
kanske folk inte skulle bli lika arga till exempel när Lennie inte förstod något eller något annat 
hände som Lennie inte förstod, istället för att bli rasande på honom som annars skulle vara 
lätt att göra skulle dem kanske bara tycka mer synd om honom eftersom de förstod honom 
och tyckte synd om honom om vad som hänt honom innan i hans liv, de skulle tänka att det 
inte var hans fel att han inte förstod då och då hade de en förklaring. Jag tror även George 
sa att Lennie var hans kusin eftersom att folk aldrig annars kanske skulle fatta varför George 
gick runt och hjälpte Lennie och tog hand om honom, jag tror många på denna tiden bara 
tänkte på sig själv eftersom att det redan var svårt att få ihop pengar till att leva på och därför 
är de tvungna att ta hand om sig själva i första hand, men George tänkte inte bara på sig 
själv och vill hjälpa andra, det är antagligen därför han tagit på sig ansvaret för honom, för 
under de omständigheter de levde i skulle folk nog bara tycka det var konstigt om han inte 
ljög och sa att Lennie var en i hans släkt, många hade inte gjort så som han gjorde, men 
många förstod bättre som han sa att Lennie var hans kusin, om han hade sagt att han inte 
var hans släkt hade kanske de andra trott att han hela tiden försökt ta ut hans lön också och 
inte låta Lennie få någon lön, jag tror många utav dem då skulle bli väldigt misstänksamma. 

  

Kap 3 

Citat: 

”-det är konstigt att ni två hänger ihop sådär”  

Kommentar:   
Detta var en kommentar som slim hade gett George, slim tyckte att det var konstigt att 
george och Lennie höll ihop eftersom han aldrig förut sett två personer som håller ihop och 
arbetar tillsammans, han säger att de flesta andra går själva och tänker nog mest på sig 
själva, han tycker nog att det är ännu märkligare att George som slim påstår vara hyfsat 
smart går runt med någon som inte är så smart och har väldigt svårt för att hänga med och 
förstå vissa saker. Men jag tror faktiskt att George inte ser det på detta viset eftersom att han 
verkligen känner Lennie och vet vem han är, jag tror att han även i vissa stunder kan tycka 
att Lennie är smartare än de flesta eftersom han är så himla godhjärtad och bryr sig så 
mycket om andra, jag tror George vill att folk ska kunna se det han ser hos Lennie och få folk 
att vilja tänka på andra mer, jag tror detta är något som får George att vilja fortsätta hjälpa 
lennie eftersom att han vet hur god människan han hjälper är och att han aldrig vill George 
något illa själv. George anser att han själv inte är så himla smart och jag tror att han tycker 
att han nästan lär sig om hur han själv ska vara lika god som Lennie dagligen när han tänker 
på andra. Jag tror även ifall George berättat detta som var till slim tror jag han även får något 
att fundera på och han kanske också då ändrar uppfattning av Lennie eftersom att han på ett 
sätt verkligen är mycket smartare än de flesta. 

Kap 4 

Citat:  

”-Det är nog bäst att ni går hem nu. Vi vill inte ha något bråk 

-Jag tänker inte ställa till något bråk. Men en annan kan väl också ha lust att prata med nån 
människa nångång. Tror ni det är så roligt att sitta inne i det där huset jämt?” 101 
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Kommentar:  
När Lennie och Candy kommer in i crooks ”rum” för att de kände sig ensamma eftersom 
resten av alla män åkt iväg ville de kanske ha sällskap och kände sig lite rastlösa, därför 
gjorde de antagligen det enda de kunde hitta på, de gick upp till crooks även ifall ingen i 
vanliga fall ville gå det eftersom folk tyckte att han luktade ”illa” och därför fick han bo där för 
sig själv, men jag tror inte han bor där själv föra att han luktar illa, jag tror bara att de andra 
inte är vana vid mörkhyade människor och har ingen förståelse för dem och förstod inte på 
den tiden att de är lika mycket ”vanliga” människor som alla andra. Jag tror detta hänger kvar 
sedan att de från Afrika och andra sydliga länder ofta var slavar för folk i länder som 
Storbritannien och USA. Därför kanske de känner sig obekväma och ovana vid en mörk 
person och vet inget annat sätt än att låta honom bo själv i ett skrymsle i stallet. Crooks har 
därför vant sig vid att alla andra ”vita” hatar honom och inte vill ha något med honom att 
göra, jag tror det ligger något i det att han säger att alla borde gå eftersom han har 
inställningen av att alla gillar honom från början och är därför likadan mot andra tillbaka på 
grund av detta. När Curleys fru kom in tror jag det blev för mycket för alla som redan var där, 
för det andra fick hon inte ens för Curley gå ut från huset och gå och prata med de andra, jag 
tror de som redan var inne i stallet var rädda att dem skulle få skit av curley eftersom de 
pratat med hans fru och då kanske han skulle bli rädd att de skulle ta henne ifrån honom, på 
den här tiden tror jag många tyckte männen var mer värda och att kvinnorna skulle lyda 
männen, därför tror jag de var ganska chockad att hon går runt trots att hon egentligen inte 
får det och då blev de andra osäkra. De kanske även var rädda att curleys fru skulle skvallra 
om de gjorde någonting de inte fick, eftersom hon kunde komma på dem med något kanske 
curley inte längre skulle vilja ha dem och jobba hos honom och då får de ingen lön. Men jag 
tror att curleys fru inte heller längre ville vara inne i huset eftersom att jag förstår att det blir 
ganska tråkigt eftersom att det kanske inte finns så mycket för henne att göra där eftersom 
att magen är där förutom när curley kommer hem till henne på kvällarna, när hon inte har 
något att göra där längre tror jag det kan bli lite ensamt, det enda hon har att göra är att 
vänta på curley då, och jag tror inte det är så kul för henne heller att hon bara för prata med 
en person, därför förstår jag varför hon smiter ut från huset för att få prata med vem som 
helst eftersom hon antagligen tycker det är bättre än att sitta inomhus ensam. 

  

Kap 5 

Citat: ”-varför behövde du dö? Du är ju inte lika liten som en mus. Jag slog inte till dig hårt. 
Han lyfte upp valpens huvud och såg den i ansiktet” 110 
 

 

Kommentar: 
Jag tror att Lennie sa detta till den döda valpen han pratar om eftersom att han kanske inte 
är den smartaste och förstår inte riktigt hur allting i världen fungerar och fattade därför inte 
varför valpen han klappade dog, han tyckte inte att den var lika liten som en mus så därför 
tänkte han att han kunde smeka den hårdare utan att den dör, jag tror George som Lennie 
litar på och lyssnar på och följer också hade sagt till honom att han kan smeka valpen 
hårdare än en mus och då kanske Lennie uppfattade detta då som att han kunde smeka 
valpen väldigt hårt utan att den skadas eller dör. Då tror jag att Lennie blev väldigt förvirrad 
när den dog eftersom att han trott att han inte gjort något fel. Han frågade nog varför den var 
tvungen att dö eftersom att han vet att han kanske inte skulle få sköta kaninerna på deras 
framtida gård. Han var nog därför väldigt besviken och var rädd att George skulle upptäcka 
honom och inte låta honom sköta kaninerna eftersom George antagligen vill se att Lennie 
kan sköta en så enkel uppgift som att hålla ett djur vid liv, men när Lennie misslyckades 
kände sig han antagligen väldigt besviken på sig själv och skämdes nog väldigt mycket över 
vad George skulle tycka och tänka. Han var nog även rädd att George skulle få ett 
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raserianfall som han innan kunnat få när Lennie gjort något fel eller inte förstått så mycket. 
Lennie kände säkert att utskällningen ändå inte hjälpte eftersom han redan har så svårt att 
förstå och när George säger någonting till honom kanske han inte förstår och då blir nog 
George ännu mer arg än han redan är då, därför tror jag han tycker det är extra läskigt när 
George skäller ut honom. I det här citatet pratar han med valpen också som att den skulle 
höra honom och förstå honom och kanske komma tillbaka till livet, men eftersom han inte är 
så smart förstår han kanske inte att valpen aldrig kan komma tillbaka till liv igen, detta leder 
ju till att Lennie bara blir mer besviken när han ser att det inte händer något när han pratar till 
den, detta kanske gör att han får mer panik när han sakta inser att valpen inte kommer 
tillbaka till livet och då blir han nog bara mer rädd för vad George skulle säga och att 
chansen att han inte får sköta kaninerna på gården blir större. Han lyfte även upp valpens 
huvud och såg den i ansiktet som om att den skulle förstå bättre, men som sagt så förstod 
han inte att valpen aldrig kan komma tillbaka till livet. Anledningen till att valpen dog var nog 
att Lennie slog till valpen, i boken säger han att valpen nafsar honom och han skulle låtsas 
slå till den men råkade göra det på riktigt, men eftersom Lennie är så stark kunde inte valpen 
stå emot det hårda slaget och dog. Därför tror jag att Lennie är väldigt besviken på sig själv 
eftersom att han bara tänkte att han råkade slå till den.  

  

Kap 6 

Citat: ”-du var tvungen, George, sa Slim. Jag svär på att du var tvungen. Kom nu. Han ledde 
George in på gångstigen mot landsvägen. Curley och Carlson stod och såg efter dem. 
Carlson sa:  

-vad i helvete är det med dem?”  
Kommentar:  

Detta var precis efter George hade skjutit Lennie, slim försökte trösta honom och ledde han 
upp mot gångstigen. Carlson undrade vad det var med dem.  

Bilaga 2 

Elevtext 2 

 

Kapitel 1. Citat från kapitel ett, sida 13. Du ska bara stå där och inte säga någonting, om han 

märker vilken idiot så får vi inget jobb, men om han bara får se dig arbeta innan han hör dig 

tala så är vi klarade.  

Detta säger George till Lennie innan de ska börja jobba på den nya gården. George säger det 

till Lennie för att han vill inte att Lennie ska klanta sig och göra så att de måste byta jobb 

igen. George vill inte att Lennie ska säga något för han kan säga lite konstiga saker och han 

kan göra saker utan att tänka sig för. Det är inget som Lennie kan hjälpa eftersom att han är 

förståndshandikappad men därför så säger George till Lennie många gånger om att han måste 

sköta sig själv och inte säga eller göra något dumt. George vill att Lennie ska göra ett bra 

första intryck, det kan jag känna igen mig själv i. Som när jag och mina föräldrar träffar nya 

människor är det väldigt noga med att jag ska vara trevlig och säger det till mig innan. På det 

sättet känner jag igen mig själv i det här citatet.   

Kap 2 

”Tala inte om för Curley att jag har sagt nånting. Då slår han sönder mig. Han bryr sig inte ett 

dugg om vad han gör. Han skulle inte få sparken en gång, för han är ju son till basen.” 
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s.39 

Detta sker i barackerna efter att Lennie och George har kommit till gården. 

Curley kommer fram till Lennie och pratar med honom med en arg ton. 

 

 

Candy berättar sedan att Curley är väldigt aggressiv och blir jämt arg på män som är större än 

han själv, han blir avundsjuk på något sätt eftersom han själv är väldigt liten. 

Det är väldigt konstigt att man kan vara så otrevlig mot någon annan man egentligen bara vill 

vara som. Jag tycker det är fel att bete sig så, bara för att en person är högt uppsatt eller han 

en viss anknytning till någon kan man inte bete sig hur som helst, finns det regler eller normer 

bör alla följa dem. 

Det är som att sonen till chefen på mitt jobb skulle kunna bete sig hur han ville. Men om han 

skulle betett sig illa skulle ingen våga säga till chefen, eftersom det finns en risk att hon 

blundar åt det han gör och man själv får skit för att tycka att sina arbetskamrater gör fel.  

Kap 3 

”Ja, ta honom då. Han såg inte alls på hunden. Han lade sig på rygg och stack händerna under 

huvudet och stirrade i taket. Carlson tog upp ett snöre ur fickan, lutade sig ner och knöt det 

om halsen på den gamla hunden. Alla utom Candy iakttog honom.” 

s.65 

Detta händer i mitten på boken när männen befinner sig i barackerna. Männen börjar klaga på 

Candy’s hund som stinker. Carlson erbjuder sig att skjuta hunden och Candy går med på det. 

Jag tycker det är konstigt att Candy inte gav en enda min åt beslutet. Han har haft den hunden 

väldigt länge så jag tycker att den borde betyda något för honom. 

Det kan också vara så att han bara har svårt att förstå att Carlson ska skjuta hans hund och att 

det är därför att han inte känner något, för att det inte händer.  

Kapitel 4.  Citat från kapitel 4, sida 94. “George är försiktig. Han blir inte dödad eller sårad. 

Han har aldrig blivit sårad, för han är försiktig.”  

Detta säger Lennie till Corks när de står inne i Crooks rum. Crooks blir lite trött på att Lennie 

är inne i hans rum för han brukar inte vara det, ingen förutom crooks brukar vara inne i hans 

rum. Så han blir lite trött på honom och då säger han att ”tänk så kommer inte George 

tillbaka” När Crooks säger det blir Lennie plötsligt väldigt rädd, och nästan attackerar Crooks, 

både med ord och är påväg att göra det fysiskt. Crooks blir lite rädd och säger ”såklart han 

kommer tillbaka”. Lennie blir lugn och drar sig tillbaka. Jag tror att Lennie blir så upprörd för 

att Lennie har ingen som ser efter honom eller tar hand om honom förutom George. George 

har blivit som en storebror för Lennie. Lennie är van med att någon tar hand om honom och 

när den personen som gör det inte är närvarande blir Lennie rädd att han ska klanta till sig. 

Jag tror att Lennie blir extra rädd för att klanta sig för att han redan har gjort det på den förra 

gården som de jobbade på. George har varit väldigt på Lennie med att han ska vara tyst inte 

säga något och inte skapa problem. George är alltid där och skyddar Lennie men det är ingen 

som skyddar George och därför tror jag Lennie blir extra rädd.  
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Kapitel 5.   Citat från kapitel fem, sida 118. ”nu har jag gjort något illa. Nu har jag gjort 

något illa igen.” 

Det är Lennie som säger detta citatet, han säger det till Curleys fru efter att han har dödat 

henne.  Jag valde detta citatet för att jag tycker det är väldigt sorgligt det som Lennie säger. 

Lennie vill inte skada någon, han vill inte skapa problem för honom och George. Men det är 

som att problem drags till Lennie, han försöker så mycket att inte skapa problem men det bara 

händer. Som på den första gården när han drog i en tjejs klänningen för att han tyckte att den 

var len och mjuk. En dag på gården som de bor på kom Lennie i slagsmål med Curly. Den 

sista dagen dödade Lennie Curlys fru av misstag. Lennie skapar mycket problem för honom 

och George.  

Jag tror att Lennie blir ledsen för att han vill inte förstöra för George, han vill göra George 

stolt över honom.  

Jag kan känna igen mig i Lennie, över hur han reagerar i denna situationen. Jag känner igen 

mig själv för att det enda som jag vill göra är att göra mina föräldrar och storebror stolta över 

mig. Jag minns en gång när jag skulle hjälpa till och laga mat hemma med min familj. Jag 

skulle fixa salladen så jag började skära upp grönsaker och så glömde jag att skölja dem och 

då sa min familj till mig. Jag minns att jag blev sur, ledsen och besviken på mig själv, för det 

enda jag vill göra var att göra dem stolta över mig. På det sättet känner jag igen mig i Lennie 

och blir ledsen av just det citatet.  

Kapitel 6 

”Sköta kaniner, sa den föraktfullt. Du, din förbannade tjockskalle. Du är inte värd att kyssa fötterna 

på en kanin. Du skulle bara glömma bort dem och låta dem vara hungriga. Det är just vad du skulle 

göra det. Och vad skulle George säga om det, tror du?” (S.  131) 

 Den här delen av dialogen som Lennie har med kaninen i sitt huvud är skriven i början av sista 

kapitlet. Lennie har precis pratat med sin moster Klara som dök upp framför honom när han 

föreställde sig det. Han hade pratat med henne om att George aldrig fick någon frid när Lennie var där 

och att George skulle bli så arg på Lennie när han fick reda på vad han gjort mot valpen och Curleys 

fru. apitel 6 

Bilaga 3 

Elevtext 3 

Mina citat  

Kapitel 1: (Sida 9)  ”Lennie! Sa han skarpt. För fan, Lennie, drick inte så mycket. Lennie 
sörplade vidare i dammen. Den lille lutade sig ner och skakade honom i axeln. Lennie. Du 
blir sjuk igen som igår kväll.” 

Detta citatet är i början i boken när de nyss hade kommit fram till dammen där Lennie sedan 
dör. Jag har valt detta citatet för att det visar vem som bestämmer och vilka roller de båda 
karaktärerna har. George är den som bestämmer och är hjärnan i alla deras planer medan 
Lennie är lite som ett barn. Lennie är inte smart och har något fel i huvudet. George behöver 
alltid ta hand om Lennie och utan George skulle Lennie inte klara sig. Lennie lyder alltid 
George och säger aldrig emot. Citatet är tidigt i boken så att läsaren snabbt förstår hur 
karaktärerna är. Som exempel har nästan alla kompisgäng roller som till exempel ledaren 
eller skämtaren i gänget. 
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Kapitel 2: (Sida 39)  

”Tala inte om för Curley att jag har sagt nånting. Då slår han väl sönder mig. Han bryr sig inte 
ett dugg om vad han gör. Han skulle inte få sparken en gång, för han är ju son till basen.” 

Detta citatet sägs när Lennie och George nyss har kommit fram till baracken. Curly hade 
kommit fram till dem och varit dryg mot Lennie så George och gubben Candy gick och 
”spionerade” på Curly. Jag valde detta citatet för att det berättade om att Curley var 
aggressiv och kunde göra som han ville för att han är basens son och det gjorde så att jag 
fick misstankar om att Curley skulle gå på Lennie.  

Ett exempel i verkligheten är att det finns en fördom om unga som kan ha rika och 
framgångsrika föräldrar som tror att de är osårbara för att de kan få vad de vill av sina 
föräldrar. 

 Kapitel 3: (Sida 60) 

”Carlson steg in. Han gick bort i andra ändan av rummet och tände den andra lampan. 

• Här är ju mörkt som ett negerhelvete, sa han.”  

Detta citatet sägs mitt i kapitel 3 strax efter George nyss har tagit hundvalpen från Lennie. 

Jag valde detta citatet för att under hela boken står det rasistiska fraser och ord. Det får mig 
lite att undra om hur författaren till boken tyckte och tänkte för att alla rasistiska uttryck 
kommer väldigt spontant och är väldigt onödiga. I boken kallar de nästan aldrig för Crooks 
(en mörkhyad) för sitt riktiga namn för att att han är svart, de kallar honom istället för n-ordet. 

Ett exempel på hur onödiga de rasistiska uttalandena är när Carlsson säger i citatet ”här är 
det mörkt som ett negerhelvete”. Det är ytterst få som skulle säga ett sådant uttalande nu för 
tiden. Nu för tiden skulle de flesta endast svära.  

Det är mycket färre som gör sådana uttalanden nu för tiden men dock så glider folkgrupper 
isär mer idag än var de gjorde på t.ex 80 talet. 

Dock så är världen bättre på att acceptera människor som har t.ex ett förståndshandikapp 
eller ett psykiskt handikapp men det är det är just därför jag tycker att det är så konstigt att 
rasism växer så mycket.  

Personligen är jag besviken på människor för att vi inte har kommit mycket längre än när 
denna boken skrevs som var på 30 talet.  

Kapitel 4: (sida 95) 

”Du vet att han kommer tillbaka. Men tänk om du inte hade nån. Tänk om du inte fick gå bort 
till baracken och spela kort för att du var svart. Vad skulle du tycka om det? Tänk om du var 
tvungen att sitta här ute och läsa böcker. Böcker är ingenting att ha. Man behöver nån som 
man kan vara med.” Detta citatet sägs när Lennie är ensam kvar på gården och stöter på 
Crooks. 

Kapitel 5  

Citat: ”-det är konstigt att ni två hänger ihop sådär”  

Kommentar:  
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Detta var en kommentar som slim hade gett George, slim tyckte att det var konstigt att 
george och Lennie höll ihop eftersom han aldrig förut sett två personer som håller ihop och 
arbetar tillsammans, han säger att de flesta andra går själva och tänker nog mest på sig 
själva, han tycker nog att det är ännu märkligare att George som slim påstår vara hyfsat 
smart går runt med någon som inte är så smart och har väldigt svårt för att hänga med och 
förstå vissa saker. Men jag tror faktiskt att George inte ser det på detta viset eftersom att han 
verkligen känner Lennie och vet vem han är, jag tror att han även i vissa stunder kan tycka 
att Lennie är smartare än de flesta eftersom han är så himla godhjärtad och bryr sig så 
mycket om andra, jag tror George vill att folk ska kunna se det han ser hos Lennie och få folk 
att vilja tänka på andra mer, jag tror detta är något som får George att vilja fortsätta hjälpa 
lennie eftersom att han vet hur god människan han hjälper är och att han aldrig vill George 
något illa själv. George anser att han själv inte är så himla smart och jag tror att han tycker 
att han nästan lär sig om hur han själv ska vara lika god som Lennie dagligen när han tänker 
på andra. Jag tror även ifall George berättat detta som var till slim tror jag han även får något 
att fundera på och han kanske också då ändrar uppfattning av Lennie eftersom att han på ett 
sätt verkligen är mycket smartare än de flesta.  

Bilaga 4 

Elevtext 4 (Kollaborativt) 

Kapitel 1 
Citat: 

 ”Men så är det inte med oss! Och varför? Jo, därför att.. Därför att jag har dig som tar hand 
om mig, och du har mig som tar hand om dig, just därför”. (S. 23) 

Detta säger Lennie till George kvällen vid dammen dagen innan de ska börja jobba på 
gården. De sitter vid brasan och talar om sina framtidsplaner, hur de ska ha en gård med 
några tunnland jord och där ska de leva av markens gröda. De ska bestämma själva vad de 
ska göra och kunna säga ifrån och skicka iväg de som inte lyder. Vi tycker om detta citatet 
för att det visar tydligt att de är beroende av varandra och de har väldigt starka band till 
varann. Lennie är förståndshandikappad  och har svårt att komma ihåg saker och kan inte 
riktigt avgöra vad som är rätt och fel. Därför är han så beroende av någon som kan hjälpa 
honom att visa vad som är okej och vad som inte är det,vi tror också att Lennie tycker att det 
är skönt att ha någon som säger till vad han ska göra för att han annars inte har en aning om 
vad han ska göra eller hur han ska tänka. George är inte lika beroende av Lennie, för att 
George är kapabel till att tänka själv. Vi  tror dock att George tycker att det är skönt att ha 
någon som bryr sig om honom och inte är alldeles ensam som bara jobbar dag ut och dag in. 
Även fast han klagar mycket så tycker han egentligen om att ta hand om sin bästa vän. De 
har ett väldigt starkt band till varandra och det bandet känner vi själva igen. 

Kapitel 2  

Citat: 

”Ljudet av de hemvändande vagnarna närmade sig, trampet av kraftiga hovar på den hårda 
marken, hjulaxlarnas knarrande och dragkedjornas klirr. Karlarna hojtade åt varandra”.  (S. 
42) 

Det här textstycket är skrivet när George och Lennie kommit fram till gården och nyss stött 
på Curley i baracken. Texten beskriver när de andra arbetarna är påväg tillbaka till gården 
för att äta middag.Vi tycker att det är ett bra stycke för att det beskriver ljudet som görs när 
scenen sker och man kan enkelt måla upp en bild på hur det ser ut och man kan lätt skapa 
en scen i sitt huvud. Vi föreställer oss att männen sitter på ett flak bakom en arbetshäst som 
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drar verktyg och utrustning som männen har använt under arbetsdagen. De har på sig 
svettiga kläder och svetten rinner ned för  deras ansikten, de har smuts under fingernaglarna 
och jord i ansiktena. Man hör männens andfådda röster när de talar till varandra på 
grusvägen tillbaka till gården. 

Kapitel 3 

Citat: ”Genom fönstren syntes den ljusa aftonhimlen, men inne i baracken var det skumt. 
Några karlar höll på att spela hästsko utanför - genom dörren hördes dunsarna i backen och 
då och då ett klingande ljud när hästskorna träffade stenar eller varandra. Rösterna höjdes 
ibland, i bifall eller hånfulla tillrop”. (S. 53) 

Textstycket är skrivet precis i början på kapitel 3 när författaren beskriver vad man hör, ser 
och känner i den ljusa sommarafton. Vi tycker att detta citat är väl skrivet och det beskriver 
mycket bra hur det ser ut. Man får verkligen en känsla av hur det skulle sett ut om man vore i 
den situationen. Vi ser män som skojar och har roligt på gården när de spelar hästsko, de 
slänger hånfulla kommentarer åt varandra när de missar. Vi hör hur hästskorna dunsar i 
backen och hur det ibland klingar till. Vi ser den ljusrosa himlen när solen är påväg ner 
bakom en kulle, det är fint. Vi tror att arbetarna är glada, för att de inte är helt ensamma, de 
har några att umgås och skratta med. Även fast det kanske inte är permanent så är de 
fortfarande glada att de har varandra.  

Kapitel 4 

Citat: 

”Hon vände sig mot honom med iskallt förakt. Håll mun din förbannade nigger. Du vet vad 
jag kan göra om du vågar säga ett ord till mig?Crooks stirrade hopplöst på henne, sedan 
sjönk han ner på britsen och drog sig inom sitt skal. Hon gick tätt inpå honom.  Du vet vad 
jag kan göra?Crooks krympte ihop och tryckte sig in mot väggen. Ja, frun. Håll dig på din 
plats då - nigger! Det är en smal sak att få dig att hänga från en trädgren om man har lust”. 
(S.104-105) 

Den här dialogen äger rum nästan i slutet av kapitel 4. Det är när Candy, Lennie och Curleys 
fru är inne i Crooks rum. Vi tycker att detta är en väldigt sorglig del i boken för det får en att 
tänka på hur illa mörkhyade blev behandlade förr. Hur mycket inflytande och kraft vita hade. 
Detta gör oss väldigt ledsna att Curleys fru använder sin makt för att medvetet göra någon 
annan illa. När hon säger att det är en smal sak att få honom att hänga i en trädgren så fick 
jag en klump i magen, hon känns som en sådan person som hade tagit hans liv bara för att 
bevisa sin makt. Det bevisar att Crooks är väldigt van vid den sortens behandling eftersom 
att han gick in i sitt skal per automatik när hon började att närma sig på ett hotfullt sätt 

Kapitel 5 

Citat: 
”Curleys fru låg till hälften täckt av gult hö. Allt det simpla och beräknande och missnöjda och 
publikfriande var borta ur hennes ansikte. Söt och okonstlad låg hon där, och hennes ansikte 
var ungt och behagligt. De sminkade kinderna och läpparna kom henne att se ut som om 
hon levde och sov helt lätt. De små korkskruvslockarna låg spridda kring hennes huvud och 
läpparna var skilda”. (S. 119) 

Textstycket är skrivet i mitten av kapitel 5, det är när Lennie precis tagit livet av Curleys fru 
och flytt från brottsplatsen. Stycket beskriver utseendet på den unga flickan där hon ligger 
livlös halvt täckt av det gula höet. Hur hennes utseende inte ännu hunnit förändrats från 
levande till bortgången. Vi tycker att det var väldigt konstigt att Lennie kunde vara så pass 
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stark att han kunde lyfta upp Curleys fru i håret och att hennes nacke var så skör att han 
bara kunde knäcka den som en kvist. Vi tycker också att det gav en bra bild på hur besatt 
Lennie är av mjuka saker och hur kan inte kan kontrollera sig själv när hans ”offer” försöker 
ta sig därifrån. Det beskriver Lennie väldigt bra som person för att han inte tänker längre än 
att endast täcka frun till hälften istället för att ta med henne och dumpa kroppen någonstans, 
eller i alla fall täcka hela kroppen så att det inte är så lätt att upptäcka henne direkt. Vi tycker 
att detta är en bra personbeskrivning för att den innehåller allt man behöver veta för att förstå 
hur hon ser ut där hon ligger och vilken känsla och tanke man skulle fått om man bara skulle 
tittat på henne. Man kanske till och med skulle kunna tro att hon faktiskt bara sov och inget 
annat. Lennie agerade bara av rädsla och panik, han hade ingen kontroll och vetskap om 
vad han höll på med, det var som om hans autopilot slogs på.  

Kapitel 6 

Citat: 

”Sköta kaniner, sa den föraktfullt. Du, din förbannade tjockskalle. Du är inte värd att kyssa 
fötterna på en kanin. Du skulle bara glömma bort dem och låta dem vara hungriga. Det är 
just vad du skulle göra det. Och vad skulle George säga om det, tror du?” (S.  131) 

Den här delen av dialogen som Lennie har med kaninen i sitt huvud är skriven i början av 
sista kapitlet. Lennie har precis pratat med sin moster Klara som dök upp framför honom när 
han föreställde sig det. Han hade pratat med henne om att George aldrig fick någon frid när 
Lennie var där och att George skulle bli så arg på Lennie när han fick reda på vad han gjort 
mot valpen och Curleys fru. Då dök det plötsligt upp en gigantisk kanin som började tala 
nedlåtande åt Lennie som man kan se en bit av i citatet. Vi tror att kaninen säger så för att 
det är så Lennie tycker och tänker om sig själv och det är nog lättare för honom att någon 
annan säger att han har gjort fel och förstört något igen, än att han ser in i sig själv och 
förstår att han har gjort fel och kan ta itu med sig själv och kan säga till sig själv att det blev 
fel, hur kan jag lösa detta? Vi tror också att kaninen säger detta till Lennie för att han äntligen 
har insett att det han gör är fel och han kommer att hamna i knipa om han inte gör någonting 
åt problemet, även fast just detta problemet inte går att fixa eftersom att han har tagit en 
kvinnas liv och det går inte att göra ogjort.  
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