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Förord  
Denna studie tog lite längre tid att slutföra än vad jag hade förväntat mig. Naturligtvis skulle 
jag ha hunnit skriva studien färdigt om jag bara hade påbörjat arbetet på allvar redan tidigare 
och inte några veckor före examinationsveckorna. Detta eviga och obotliga symptom, att 
lämna allt till sista stunden, fick även min handledare Maj-Lis Hörnqvist uppleva i sitt 
ihärdiga försök att handleda mig till ett godkänt examensarbete. Hon fick mig att fokusera på 
det som var relevant för mitt arbete. Hon ifrågasatte vissa (ganska många) saker, gav 
användbara idéer, hade synpunkter som visade sig vara värdefulla för mitt examensarbete. 
Hon skickade brev, både elektroniskt och vanligt via post, och visade att hon var genuint 
intresserat av vad jag höll på med, om jag ens höll på med att skriva mitt examensarbete.  
Utöver denne, professionella, handledare, fick jag även bekanta mig en kort stund med Bo 
Renberg, som öppnade mina ögon så att jag kunde se två sidor av samma mynt, nämligen 
skrivande och dess flera viktiga betydelser för lärande. 
Som äkta finne med stark envishet, trodde jag på allvar att jag skulle kunna öka elevernas 
skrivlust genom att låta de genomföra roliga och spännande vattenexperiment, men som 
resultatet visade, misslyckades jag med detta. Men med min finska sisu tänker jag inte ge mig. 
I min framtida lärarroll ska jag kämpa för att varje elev i min klass kommer att känna glädjen 
för skrivandet, med eller utan de roliga, spännande och lärorika experimenten. 
 
Tack till både Maj-Lis och Bo!  Kiitos! 
 
 
 
 
 
Luleå 2005-03-01 
 
Kristina Jussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
       

 

Abstrakt  
Denna studie undersöker elevernas upplevelser av skrivandet i samband med ett 
naturvetenskapligt tema; vattnets olika faser. Ett utvecklingsarbete genomfördes i år 1-3 och 
innehöll aktiviteter i form av vattenexperiment samt skrivande av experimentrapporter. För att 
kunna tolka elevernas upplevelser använde jag de kvalitativa datainsamlingsmetoderna; 
intervjuer, observationer samt skriftliga reflektioner av eleverna. Jag kom fram till att 
eleverna upplevde skrivandet i samband med naturvetenskapliga experiment som helt vanliga 
skrivinlärningssituationer i klassrummet. Elever, som tyckte om att skriva, gillade även skriva 
experimentrapporter, men de elever som inte tyckte om skrivandet, tyckte inte heller om att 
skriva experimentrapporter. Studien visar också att en del elever upplevde skrivandet som ett 
sätt att skapa förståelsen för ämnet, i detta fall för vattnets olika faser. De flesta i 
undersökningsgruppen uppfattade skrivandet som ett sätt att komma ihåg experimentets gång. 
De antecknade experimentet och vid senare tillfälle delade dessa skriftliga tankar med andra. I 
dessa fall fungerade skrivandet som ett kommunikationssätt. Oavsett hur eleverna upplevde 
skrivandet i samband med naturvetenskapliga experiment, misslyckades jag med mitt mål att 
öka skrivlusten hos dem. 
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Under mina VFU-perioder i år 2-3 har jag ofta fått bekanta mig med skrivinlärningsmetoder i 
form av färdigproducerade läromedel. Eleverna har suttit tysta i sina bänkar, skrivit i sina 
övningsböcker och vid lektionens slut, lagt böckerna tillbaka i sina lådor. Detta har fått mig 
fundera ifall eleverna upplever skrivinlärning som engagerande och meningsfullt. Kan dessa 
färdigproducerade läromedel uppmuntra elevernas lust och fantasi och även utmana deras 
tänkande? Min uppfattning om detta är att de inte kan det! Därför måste jag själv hitta på ett 
sätt att skapa en lustfylld och meningsfull lärandemiljö.  
Jag, som alla andra lärare också, måste sträva efter att skapa lärandemiljöer där eleverna får 
samtala, lyssna, skriva, läsa, reflektera och använda språket som tankeverktyg. Och detta ska 
ske på ett lustfyllt sätt. Jag kan ju inte låta eleverna tappa lusten till lärandet redan i de lägre 
skolåren. Dessa tankar i bakgrunden började jag fundera ifall jag kunde använda 
naturvetenskapliga experimenterandet i samband med skrivövningar. Skrivinlärningen skulle 
behöva vara lustfylld och engagerande och vad skulle vara mer stimulerande än de spännande 
och lärorika experimenten? 
Frågan är, om det är bara jag som upplever dessa naturvetenskapliga experiment som 
meningsfulla motivationsfaktorer för skrivandet? Är det bara jag, som tror att 
experimenterandet och laborerandet i klassrummet får eleverna känna sig fängslade även för 
skrivandet? Kan jag verkligen väcka deras lust till skrivandet med hjälp av dessa 
medryckande, lärorika och meningsfulla experimenten? Vad säger eleverna om detta? 
 
 
Lärandemiljöer 
 
Alla lärare borde sträva efter att skapa en lustfylld och engagerande lärandemiljö för eleverna. 
Som ett uppdrag av det svenska skolverket har en grupp utbildningsinspektörer granskat läs- 
och skrivprocessen i utbildningen (Skolverket, 2000). Enligt denna grupp använder vi 
språkandet för tre olika skäl. Det första skälet är att vi skriver bara för att kunna återge vad 
andra tänkt och sagt. Detta betyder att vi reproducerar andras texter. Det andra skälet är att vi 
även kan omvandla dessa texter i egna sammanhang och kunskaper, vilket medför att vi på 
detta sätt kan producera egna tankar. Den tredje anledningen till att vi använder språkandet är 
att vi slutligen ska reflektera över vad vi och andra gör och meddelar i form av texter, samt 
vad vi kan lära av dem. 
 
Denna nationella kvalitetsgranskning visade sig att läs- och skrivprocessen i utbildningen sker 
i tre olika miljöer i verksamheten; A-, B- och C- miljöer. I A-miljöer arbetar man systematiskt 
och medvetet med läs- och skrivprocessen i alla ämnen. Eleverna använder skrivandet i en 
flerstämmig miljö. Alla elever är delaktiga med att samtala, lyssna, skriva och läsa. De 
använder språket för att lära, förstå och förmedla någonting. Skrivandet används som 
tankeredskap. 
 
I B-miljöer används mestadels färdigproducerade läromedel (Skolverket, 2000). Dessa anses 
vara innehållslösa och hämma elevernas lust och fantasi. Miljön beskrivs som tvåstämmig där 
elevernas texter anses ha en mottagare, lärare. Skrivande sker nästan enbart för att 
reproducera andras texter, vilket betyder att det aldrig eller sällan används samtalande, 
skrivande eller läsande för att reflektera. 
 
C-miljöer präglas av färdigproducerade läromedel som inte är individanpassade och därmed 
inte heller engagerande eller meningsfulla. Klassrummet är lärarstyrt, enstämmig. Eleverna är 
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starkt medvetna om att läraren är den enda mottagare för skrivandet, som nästan enbart är 
reproducerade.   
Skrivprocessen styr alla ämnen i verksamheten. Rektorn i skolan ska ansvara för att formulera 
reella och utvärderingsbara mål, samt skapa kompetensutvecklande arbete som främjar 
skrivprocessen i undervisningen (Skolverket, 2000). 
 
Även Dysthe (1996) har nämnt lärandemiljöer som betydelsefulla för inlärningen. Istället för 
A-, B- och C-miljöer delar hon inlärningsmiljöerna i två olika klassrumsmiljöer; det 
dialogiska och det monologiska klassrummet. Enligt Dysthe har skrivandet i sig en stor 
betydelse för inlärning. Förutom att det fungerar som tankeredskap krävs det ett samspel 
mellan skrivandet och samtal för att kunna uppnå allt större förståelse. I ett dialogiskt 
klassrum ökas inlärningen då skrivandet används i samspel med de samtalande sinsemellan, 
samt mellan eleverna och läraren. Detta kräver i sin tur att eleverna har fått möjligheten att 
bygga upp en stark självtillit för att våga dela sina åsikter och erfarenheter med varandra. I ett 
dialogiskt klassrum har varje elev sin ”röst”, som representerar sitt eget ”språk”. Dessa 
”språk” innehåller unika egenskaper, åsikter, tankar, erfarenheter, värderingar och kunskaper. 
Eleverna tas på allvar och betraktas som en förstärkning till det gemensamma 
kunskapsbygget. Läraren bekräftar elevernas ”röster” så att eleverna själva upplever 
möjligheten till att kunna vara resurspersoner för varandra.  
 
Även kursplanen i svenska (Skolverket, 2004/05) nämner betydelsen av detta dialogiska 
samspel i en skrivandesituation. Skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar 
sin förmåga att i kommunikation med andra elever uttala sina egna tankar och känslor samt 
stimuleras till att reflektera och värdera. Eleven ska även ta till sig andras råd och därefter 
bearbeta sina texter utifrån sina egna värderingar. I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, står det att skolan ska sträva efter 
att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta tillsammans med andra, samt att lära sig att 
lyssna, samtala, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för kunskapsbygget 
(Lärarförbundet, 2001). 
 
Undervisning i det monologiska klassrummet kännetecknas av envägskommunikation, där 
tonvikten läggs på att förmedla, reproducera och mäta elevernas kunskap utan att anknyta de 
till elevernas egna erfarenheter (Dysthe, 1996). 
 
Enligt utbildningsinspektörgruppen och Dysthe är det viktigt att sträva efter en undervisning 
som sker i en dialogisk A-miljö enligt ovan. Att ta vara på alla unika ”röster och språk” 
skapas en flerstämmig klassrumsmiljö, där eleverna kan känna lusten för lärandet. 
 
 
Att skapa en dialogisk A-miljö med lust för lärande 
 
För att kunna tolka elevernas upplevelser av lärande behövs det en beskrivning vad som 
karaktäriserar just lust för lärandet. Kullberg (2004) nämner flera olika egenskaper som kan 
förknippas med elevens lust för lärandet: engagemang, intresse, glädje av att kunna något, att 
få arbeta med vad man kan och även utveckla detta, att bygga upp och kvarhålla 
självförtroende, att söka möjligheterna istället för svårigheterna, att ha positiv syn för 
lärandet, att vara stolt över att kunna lära sig, att känna att man duger, samt att förstå 
kunskapens betydelse.  
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Hjärtliga skratt under lektionernas gång är betydelsefulla för lusten att lära (Kullberg, 2004). 
Ett positivt förhållningssätt är ett resultatrikt sätt att hjälpa elever att lära och utnyttja sin 
energi på ett effektivt sätt. Omgivningen blir utvecklande, vilket i sin del leder till ett bra 
självförtroende hos elever och därmed även till lusten att lära. Utan självförtroende sker inget 
lärande enligt Kullberg. Även Dysthe (1996) har nämnt självförtroendets betydelse för 
lärande. Under sin forskning om de olika klassrumsmiljöerna mötte hon elever som saknade 
självförtroende i skolsituationen. Eleverna ansåg sig inte ha någonting att komma med och 
upplevde att de inte kunde betraktas som tillskott till kunskapsbygget.  Lärarna byggde 
medvetet upp en självbild hos dessa elever så att de kunde uppfatta sig själva som någon som 
kunde lära sig. De visade oavbrutet tilltro till elevernas arbetsförmåga för att skapa det 
självförtroende som är ett nödvändigt krav för att kunna lära sig någonting. 
 
Enligt kursplanen i svenska (Skolverket, 2004/05) ska skolan i sin undervisning sträva efter 
att eleven utvecklar en språklig säkerhet i skrift. Detta ökar elevens självförtroende och 
därmed får eleven känna sig att hon kan, vill och vågar uttrycka sig i de olika sammanhangen 
i skolan. 
 
Bergsten (1979) skriver om den positiva grundsynen på alla elevers möjligheter att utvecklas. 
Som Kullberg, påpekar även Bergsten hur viktigt det är att eleverna känner lusten för 
lärandet. Bergsten skriver bland annat om möjligheterna att behålla eleverna aktiva genom att 
anknyta undervisningen till sådant som har möjlighet att engagera dem. Hon anser att lärarens 
förhållningssätt mot eleverna är ytterst viktig. Denna positiva grundsyn uppfylls genom att 
läraren litar på eleverna och kommer ihåg att de både kan och vill agera självständigt, samt att 
varje elev har en inneboende lust att lära sig och utvecklas (Bergsten, 1979). 
 
Vygotskys tankar om lusten till lärandet 
Den världskända psykologen, Lev Vygotsky, föddes i Vitryssland och levde mellan 1896-
1934. 1924 deltog han i Den Andra Psykoneurologiska Kongressen i Leningrad och hävdade 
att den vetenskapliga psykologin inte längre kunde ignorera betydelsen av det mänskliga 
medvetandet. Utifrån detta inlägg ledde Vygotskij ett nytt projekt som syftade till att skapa en 
helt ny psykologi (Lindqvist, 1999). 
 
Vygotskys syn på undervisning skilde sig radikalt från dåtidens teorier. Han såg ingen mening 
med undervisningen som anpassades på elevens kognitiva nivå, som eleven redan behärskade 
(Vygotsky, 1986). Han ansåg att undervisningen skulle ske på en litet högre nivå, så att eleven 
var tvungen att anstränga sig lite. Skillnaden mellan dessa två nivåer kallas den proximala 
utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen. Denna pedagogiska utmaning 
stimulerar eleven att arbeta tillsammans med andra elever och aktivt söka kunskaper för att 
kunna klara uppgiften. 
 
Enligt Vygotsky, är det intresset för ett ämne som är grunden för lustfyllt lärande. Intresset är 
den naturliga drivkraften hos eleven, som medför en spontan strävan efter själva lärandet. Det 
vi ser på med största intresse, det lär vi oss också bäst. Detta betyder att undervisningen i 
skolan måste byggas upp med ordentlig omtanke om elevernas intressen, men det räcker inte 
att bara väcka intresset hos eleven utan att intresset måste riktas åt rätt håll.  
    
Lust och motivation 
Vygotsky menade att lusten är den motor som startar lärandeprocesser och sedan håller dessa 
vid liv (Vygotsky, 1986). Om inte lusten finns hos eleven, engagerar sig inte eleven i den 
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omfattning som denne skulle göra vid glädje och lustkänsla. När lusten och därmed även 
engagemang finns fungerar detta som egen motivation.  
 
Ofta använder vi begreppet motivation om målinriktade handlingar, någonting som vi vill 
uppnå. Motivation hänger samman med grundläggande värderingar. Å ena sidan hör vi pratas 
om motivation i mer positiva sammanhang inom skolvärlden. Eleverna, som är intresserade, 
aktiva, nyfikna inför allt nytt och okänt, konkurrerar om att vara bäst i klassen. Å andra sidan 
i negativa sammanhang, då eleverna drar sig undan, känner sig mindre duktiga än de andra, är 
rädda för att göra bort sig, ängsliga för att misslyckas.  
 
I en skolklass där lärandet sker med hjälp av en lustbaserad undervisning hör en del termer 
naturligt till i motivationssammanhang, till exempel; vilja, glädje, intresse, plikt, nyfikenhet, 
att lyckas, samt utmaning (Imsen, 2000). 
 
Inlärning och motivation 
För att kunna klargöra vad motivation egentligen är har ett flertal forskare valt att dela 
motivation till inre motivation och yttre motivation. När en elev är motiverat inifrån, sker 
beteendet för ens egen skull. Den skapar tillfredsställelse och glädje hos eleven. Eleven 
aktiverar sig utifrån sitt eget intresse och beteendet sker utifrån elevens eget val. Denne vill 
göra saken för sin egen skull och väntar inte på att få någon belöning. Eleven känner inte 
heller sig vara tvungen att göra någonting. Hon är inre motiverad och koncentrerad i det 
aktuella skeendet (Imsen, 2000). 
 
Då en elev är motiverat utifrån yttre faktorer betraktas detta inte lika önskvärd som då när 
motivationen sker inifrån. Det är emellertid naturligt att i skolan, där arbetet är styrd utifrån de 
nationella styrdokumenten, kan inte allt arbete grundas enbart utifrån inre motivation. Enligt 
Imsen (2000) är en elev motiverat utifrån då dennes mål är att nå ett visst betyg och få på 
detta sätt en belöning. Eleven kanske vill vinna lärarens godkännelse eller fylla de krav som 
är bestämda av skolsystemet. Dessa yttre faktorer för motivationen varierar hos eleverna, 
beroende på hur pass mycket de inre motivationsfaktorerna, elevens egna intressen, styr 
skeendet. 
 
Bland annat har Byman (1995) studerat på motivation och hur detta påverkar lärandet i 
skolan. Enligt Byman kan eleven integrera de yttre motivationsfaktorerna till de inre 
motivationsfaktorerna. I ett sådant fall uppskattar eleven ett mål eller en aktivitet som viktig 
och betydelsefull för sig själv och på detta sätt integreras de yttre motivationsfaktorerna till de 
inre faktorerna och eleven upplever att processen sker för elevens egen skull.  
 
Undervisning och motivation hör starkt ihop med varandra. Varje lärare vet av sin egen 
erfarenhet att undervisning inte alltid leder till lärande hos eleven. I slutändan är det eleven 
själv som skapar sin egen motivation, fast de yttre faktorerna påverkar i denna process, som 
det nämndes ovan. Detta i sin tur kräver att läraren lyckas att skapa den optimala 
lärandemiljön, där eleven själv motiverar sig till lärandet. Men hur ser en optimal 
lärandemiljö ur motivationsperspektiv ut då? För att besvara den klassiska frågan ”Vad kan 
man göra för att motivera eleverna”? har Byman (1995) nämnt tre olika begrepp som har stor 
betydelse för motivation. Dessa är nyfikenhet, intresse och inre motivation. 
 
Nyfikenhet 
Begreppet nyfikenhet har ofta en negativ klang i ett sammanhang, där man beskriver 
egenskaper hos en vuxen individ. För barn och elever i skolans värld är nyfikenhet någonting 
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som betraktas ur ett positivt synsätt. Enligt Lpo 94 ska skolan sträva efter att eleven stärker 
nyfikenhet och därmed utvecklar lusten att lära (Lärarförbundet, 2001). 
Eleverna är nyfikna, frågvisa för att de vill veta om saker och ting, de är motiverade att lära 
sig (Byman, 1995). Eleven ställs inför en situation som upplevs som ovanlig eller 
komplicerad, vilket föder behovet att utforska mer om saken. Men om eleven blir för osäker 
inför den nya saken, föds det istället en ängslan hos eleven. Om ängslan i sin tur känns större 
än den uppväckta nyfikenheten, kan behovet att utforska mer om saken ebba bort.  
 
Intresse 
De saker som väcker nyfikenhet hos eleverna, framkallar även intresse för saken.   
Csikszentmihalyi (1999) har visat sin teori om ”flow”. Han beskriver flow som en situation då 
eleverna är så involverade i en aktivitet att allt annat försvinner ur tankarna: ”the experience 
itself is enjoyable and so the only reward seems to be the ongoing subjective experience of 
enjoying the activity”. Som redan sagts ovan, framkallar nyfikenheten även intresse för en sak 
eller ting. Ifall osäkerheten och ängslan över den nya saken är mindre än nyfikenhet och 
intresse, börjar eleven utforska den nya saken. 
 
Betydelsen av nyfikenhet och intresse för den inre motivationen 
Inre motivation betraktas som ett bredare begrepp jämfört med nyfikenhet och intresse. I detta 
sammanhang är dessa komponenter betydelsefulla för att eleven skall känna sig motiverad 
inifrån. När eleverna känner nyfikenhet för ett fenomen, vill de utforska mer om saken för sin 
egen skull. När eleverna känner sig starkt motiverade inifrån, blir de även intresserade av det 
aktuella skeendet och känner därmed behovet och viljan att lära sig mer (Byman, 1995). 
 
Min slutsats av ovanstående är att de tre ovannämnda aspekterna tillsammans, nyfikenhet, 
intresse och inre motivation, är kanske svaret på hur man som lärare kan motivera sina elever 
till lärandet och samtidigt medför även lusten för lärande.  
 
 
Skrivande i en dialogisk A-miljö 
 
Språkande är ett kommunikativt verktyg men även ett viktigt tankeredskap. För att kunna 
uppnå mänsklighetens viktigaste rikedom, kunskap, ska man använda sig av språket. 
Språkutveckling sker i samband med kunskapsutveckling. Med andra ord öppnar språket nya 
dörrar till kunskapskällor (Lindö, 2002). 
 
Skrivprocessen påbörjar med en tanke, känsla eller föreställning hos skrivaren. Skrivarens 
egna erfarenheter och förförståelse styr tankeprocessen. Varje skrivare ordnar och strukturerar 
dessa tankar på sitt individuella sätt och synliggör dem med skrift. Det är emellertid omöjligt 
att förmedla allt det man har haft i sina tankar skriftligt. Tankarna kan uttryckas med olika 
satser, men samtidigt kan en redan utformad sats vara uttryckt för andra tankar (Allard & 
Sundblad, 1986). 
 
Enligt Dysthe (1996) utnyttjas skrivandet i skolan och utanför skolan i två olika syften. Det 
ena är att skrivandet är ett sätt att tänka, lära sig och även utforska någonting. Det andra syftet 
är att använda skrivandet som ett verktyg för att kommunicera med varandra, kanske 
informera någonting till andra. De flesta förknippar skrivandet som ett 
kommunikationsverktyg, vilket betyder att det är själva produkten av skrivandet som har 
betydelse. För dem som utnyttjar skrivandet som ett tankeverktyg för att utforska sina tankar 
och reflektera över ett ämne, blir skrivprocessen den viktigaste delen i skrivandet. 
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Under de senaste decennierna har det studerats mer om förhållandet mellan skrivande och 
lärande. Bland annat Tynjälä, Mason och Lonka (2001) har kommit fram till att på en 
teoretisk nivå finns det tre aspekter som visar att skrivandet medför även ett lärande. Den 
första aspekten är att skrivandet ger en möjlighet att gå tillbaka till texten. Man kan studera 
texten om och om igen och därmed även skapa nya reflektioner och eventuellt vidareutveckla 
texten. Den andra aspekten är att skrivandet kräver en kognitiv aktivitet hos människan, vilket 
ofta stimulerar lärandet. Skrivandet kräver att man skapar en meningsfull text utifrån sin egen 
förståelse som måste skrivas på det sätt att den blir förstådd även av andra. Den tredje 
aspekten är att skrivandet har en förmåga att hjälpa skrivaren bli medveten om sin egen 
förståelse. Detta sker genom att skrivaren måste ta hänsyn till den kognitiva aktiviteten medan 
hon skriver.  
 
Även Vygotsky (1986) påpekade skrivandets betydelse för tänkande hos skrivaren. Han ansåg 
att språk, både det talade och det skrivna, samt även bildspråket och kroppsspråket, skulle 
fungera som sociala verktyg för människans kommunikation. Hans uppfattning var att språket 
är tänkandets sociala redskap. För att människan kan bli fullt medveten om sina tankar måste 
tankarna nå ett språkligt uttryck, antingen i form av tal eller av skrift. Skriftspråket kräver, 
enligt Vygotsky, en högre medvetenhetsnivå än muntligt språk. För att kunna bilda en skriftlig 
sats, måste orden sättas i rätt ordföljd på ett sådant sätt att den blir förstådd av andra. 
Skriftspråket resulterar i synliga tankar, och gör det möjligt att gå tillbaka till tankarna och 
utveckla en ny tanke, en förnyad reflektion. Genom att betona språkets olika funktioner kan 
man använda skrivandet för att tänka, lära sig men även att kommunicera med andra. 
 
För att kunna använda skrivandet på dessa flera olika sätt i skolan ska man skapa 
lärandemiljöer, som i denna studie kallats för dialogiska A-miljöer. Det ska skapas 
skrivsituationer, där elever har möjligheter att utforska, reflektera och kommunicera med 
varandra, och därmed känna lusten till skrivandet. 
  
Lusten för skrivande och upplevelsebaserad inlärning 
Barn är olika. De kommer från skiftande miljöer och har både likadana och olika erfarenheter, 
kunskaper och språk. Dessa olikheter mellan barn innebär att de inte lär sig skriva samtidigt 
med varandra, inte ens på samma sätt. Björk & Liberg (1999) anser att det är skolans ansvar 
att ge goda förutsättningar för eleverna. Som lärare måste man försöka få eleven att känna 
lusten för skrivandet. Detta kan man nå genom att skapa meningsfulla och verkliga 
skrivsituationer i varje skolämne. Även enligt Lpo 94 ska ”läraren organisera och genomföra 
undervisningen så att eleven får arbeta ämnesövergripande” (Lärarförbundet, 2001, s. 27). 
Björk & Liberg (1999) betonar att i en lyckad skrivsituation måste eleven kunna känna att 
skrivande har en mottagare, vilket medför att eleven arbetar mer seriöst för att uppnå en text 
som måste bli förstådd av en mottagare. Det ska vara engagerande och roligt att skriva. 
 
De svaga skrivarna undviker helst skrivning i skolans verksamhet, men kan ändå känna större 
motivation inför skrivaktiviteter när de får läsa och skriva om sådant som intresserar dem 
(Häggström & Strid, 2002). Eleverna har kunskaper om olika ämnesområden och genom att 
känna sig mer säker på ett visst kunskapsområde ökar elevens självförtroende och därmed 
även lusten för skrivandet. Om de svaga skrivarna inte fångas upp av läraren i tid kanske de 
aldrig kommer igång med skrivningen. Därför är det viktigt att eleverna upplever 
skrivtillfällena så lustfyllda som möjligt i skolan, i en varm, positiv och glad anda.  
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Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002) tror på det besjälade lärandet. En inlärningsmetod som 
upplevelsebaserad inlärning, handlar om just detta besjälat lärande, vilket kan ske bland annat 
genom dramatisering, lek, berättande och musik. Vi kan inte se eller veta elevernas tankar, 
men vi kan uppleva dem genom att tolka deras upplevelser, som kommer inifrån eleverna, 
från de unika, egna erfarenheter.  
 
Denna studie undersöker elevernas upplevelser av skrivandet i samband med 
naturvetenskapliga experiment. Genom att anknyta skrivandet till ämnet ”naturvetenskap”, får 
eleverna möjligheten att arbeta ämnesövergripande. Lärandemiljön innehåller dialogiska 
egenskaper i form av grupparbete som kräver att eleverna lyssnar, samtalar och argumenterar 
med varandra. Varje elev har sina kunskaper och erfarenheter och har någonting att komma 
med till det gemensamma kunskapsbygget. 
 
De olika naturvetenskapliga experimenten ska fungera som motivationsfaktorer för 
skrivandet, men på grund av att eleverna är unika individer och därmed uppfattar och lär sig 
saker på sitt eget, unikt sätt, kan fokus ligga på olika saker. I denna studie kan elevernas fokus 
ligga på experimenterandet eller möjligen på skrivandet. I skrivandet i sin tur, kan eleverna 
eventuellt fokusera på att producera tankarna i skrift eller att använda skrivandet som 
tankeverktyg för att förstå experimenten.  
 
 

Syfte 
Syftet med studien är att, i ett arbete för att öka elevernas skrivlust genom naturvetenskapliga 
experiment, undersöka elevernas upplevelser av skrivandet. 
 
 

Metod 
Eftersom mitt syfte med denna studie är att undersöka elevernas upplevelser har jag valt att 
använda de kvalitativa datainsamlingsmetoderna, intervjuer och observationer. Med kvalitativ 
metod koncentrerar man sig på karaktären och egenskaperna på någonting (Svenning, 2000). 
Resultaten som man får fram i studien kan presenteras i form av språkliga uttalanden och 
olika citat (Trost, 1997). Patel och Davidson (1994) anser att det är lämpligare använda 
verbala analysmetoder om studien handlar om att tolka och förstå till exempel just människors 
upplevelser.  
    
De kvalitativa datainsamlingsmetoderna utifrån det hermeneutiska och 
fenomenologiska synsättet 
 
Kvale (1997) skriver om de olika filosofiska synsätten, hermeneutiken och fenomenologin, 
samt betydelsen av dessa tankeströmningar för de kvalitativa datainsamlingsmetoderna. 
Hermeneutiken betyder läran om tolkning och framförallt tolkning av texter. Texterna kan 
bland annat vara litterära eller i form av transkriberade intervjuer. För att få ut relevant data 
för denna studie har jag använt både litterära texter i form av elevernas egna, skriftliga 
reflektioner, och transkriberade intervjuer. Skillnaden mellan dessa olika texter är att de 
litterära texterna är avslutade när de tolkas, medan de transkriberade intervjuerna har under 
intervjuns gång skapats av mig som intervjuaren och av de intervjuade eleverna. Med andra 
ord omfattar intervjutext både skapandet och den framförhandlande tolkningen av texten. I 
och med det kan inte intervjutexten betraktas som given litterär text.  
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Den andra skillnaden mellan de skriftliga reflektionerna av eleverna och transkriberade 
intervjuerna är att reflektionstexterna är avslutade och kan förmedlas utanför den situation i 
vilken de inträffade. Intervjuer däremot är knutna till en särskild situation mellan de 
intervjuade eleverna och mig, intervjuaren, där tolkningen sker även via gester och outsagda 
anspelningar. Den transkriberade intervjutexten förlorar dessa uttrycksformer som fanns med i 
den verkliga intervjusituationen.        
 
Den tredje skillnaden mellan dessa två olika typer av texter är att de litterära texterna 
innehåller välformulerade texter. Elever är medvetna om att texten ska läsas av någon annan 
vilket medför att texten skrivs med avsikt att skapa en förståelse hos läsaren, i detta fall hos 
mig. De transkriberade intervjuerna är ofta oklara, repetitiva och kräver en noggrann tolkning 
för att få fram det vad de intervjuade eleverna har avsett med sina meningar. Denna djupare 
psykologiska tolkning kan i och för sig även ge viktig information för mig som intervjuare. 
 
Även det andra filosofiska synsättet, fenomenologin, har betydelse för de kvalitativa 
datainsamlingsmetoderna som jag har valt att använda för att kunna fullfölja syftet i min 
studie. I den fenomenologiska principen gäller det att inte ta åsikter för givna, varken de 
vetenskapliga teorierna eller vilka som helst åsikter. Det är sakerna själva som måste 
förklaras, begreppsläggas men detta kan inte ske om vi inte tolkar dem genom de egna 
upplevda erfarenheterna (Bengtsson, 1988). Kvale (1998) nämner den fenomenologiska 
metoden, samt livsvärldens företräde som två inslag som den fenomenologiska filosofin har 
gett till den kvalitativa forskningsintervjun. Genom dessa intervjuer kan man få tillgång till 
elevens erfarenheter av sin levda värld och skapa därefter förståelse av dem. I denna studie 
har elevernas upplevelser tolkats genom ett försök att begripa världen så som den framstår för 
dem, så som eleverna har tolkat och därmed förklarat sakerna.  
 
I min studie har dessa filosofiska synsätten relevans främst i de kvalitativa intervjuerna, samt i 
elevernas egna skriftliga reflektioner. Det hermeneutiska synsättet har jag som grund då jag 
genomför analyserandet av de transkriberade intervjuerna, samt elevernas litterära texter i 
form av skriftliga reflektioner. Det fenomenologiska synsättet syns genomgående i studien. 
Syftet med studien är undersöka elevernas upplevelser av skrivandet. Varje elev är unik, har 
unika erfarenheter, unika upplevelser och även unika kunskaper. Min uppgift är att tolka 
elevens livsvärld så som hon själv har upplevt och erfarit världen, i detta fall så som eleven 
själv har upplevt skrivandet. 
   
Intervjuerna 
Intervjuerna i denna studie är lämpliga att använda, eftersom jag vill studera elevernas syn på 
sina livsvärldar och därefter beskriva deras upplevelser och självuppfattningar (Kvale, 1998). 
För att få barn tala och reflektera krävs det att de är engagerade och intresserade av innehållet. 
Barn måste även förstå innehållet och det ska vara meningsfullt för dem (Pramling 
Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Min uppgift, som vuxen är, att uppmärksamma barnen på vad 
jag vill de ska medvetet reflektera över. Därför valde jag använda en så kallad 
halvstrukturerad intervjumetod (Kvale, 1997). Jag förberedde intervjun med en form av 
”mindmap” (Bilaga 1), vilken omfattade intervjufrågor utifrån studiens syfte. Detta betydde 
att jag hade en rad förslag till relevanta frågor men samtidigt kunde jag göra förändringar vad 
som gällde frågornas form och ordning. Elevernas svar styrde mina eventuella följdfrågor. I 
elevernas svarsalternativ hade jag med andra ord låg grad av strukturering för att jag ville ge 
de intervjuade ett brett utrymme att svara på frågorna (Patel & Davidson, 1994). Intervjuerna 
registrerades genom bandspelare. På det sättet kunde jag koncentrera mig på ämnet och även 
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observera de visuella aspekterna hos den intervjuade under intervjusituationen (Kvale, 1997). 
De inspelade intervjuerna transkriberade jag till en skriftlig text för vidare analysering. 
 
Observationerna  
Den andra metoden som jag bestämde mig för att använda i min studie var observationerna. 
Enligt Patel och Davidson (1994) är observation en användbar metod när man vill studera 
beteenden och skeenden i naturliga situationer. Med observation menar Rubinstein Reich och 
Wesen (1986) iakttagelser som görs avsiktligt och i ett bestämt syfte. För deltagande 
observatören bli det lättare att göra iakttagelser om observationen spelas in på video eller 
bandspelare.  
 
För att jag skulle kunna nå djupare förståelse och tolkning av elevernas upplevelser om 
skrivandet i samband med naturvetenskapligt experimenterandet, spelades ett 
experimenttillfälle med skrivandet in på video.  
 
Enligt Rubinstein Reich & Wesen (1986) ska observatören inrikta observationen på de 
faktorer som har betydelse för studiens syfte. I denna studie riktade jag min uppmärksamhet 
på de indikatorer som skildrade hur eleverna betedde sig under skrivtillfället. Vad sa elever? 
Vad gjorde de? Hur såg de ut under skrivandet?  
 
Rubinstein Reich & Wesen (1986) anser att observation även kan ske indirekt. De 
transkriberade intervjuerna och skriftliga reflektionerna ger information om elevernas 
upplevelser, åsikter och uppfattningar om det fenomen som studeras. Utifrån det 
hermeneutiska synsättet som nämnts ovan, kan tolkningen av texter ske genom att 
kategorisera och strukturera texter ur olika synsätt. Dessa indirekta observationer i form av 
texter förlorar dock uttrycksformer som till exempel gester och ansiktsuttryck (Kvale, 1997). I 
denna studie har jag kunnat indirekt observera hur eleven har förhållit sig till skrivandet under 
experimenteranden genom att tillexempel rikta uppmärksamheten till om eleven har skrivit 
mycket eller lite, samt om eleven har koncentrerat sig i skrivandet och skrivit om det aktuella 
experimentet. 
 
För att jag skulle kunna dra slutsatser om elevernas upplevelser fick eleverna skriva egna 
reflektioner över vattenexperiment och skrivandet. Jag skrev några stolpar som jag ville 
eleverna skulle fundera över och eventuellt ha som stöd i sina reflektioner. Av dessa stolpar 
var följande punkter centrala för denna studie: ”att skriva experimentrapport” och ”vad tyckte 
jag om skrivandet? ”  
 
Genomförande 
Studien genomfördes under den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) under fem 
veckor i år 1-3 i en by utanför Luleå. För att få ut relevant data för syftet i denna studie, 
genomförde jag ett utvecklingsarbete (bilaga 2) i den aktuella skolan. Utvecklingsarbetet 
innefattade skrivsituationer som var anknutna till naturvetenskapliga experiment. 
Skrivsituationerna bestod av att eleverna fick fylla i experimentrapporter under 
experimenterandet. (Bilaga 3) Under den sista veckan på VFU samlade jag in data i form av 
intervjuer, elevernas skriftliga reflektioner och en videoinspelning. 
 
Undersökningspersoner 
I slutet av VFU perioden och efter genomfört utvecklingsarbete valde jag ut, i samråd med 
VFU-handledaren, 6 elever som undersökningspersoner, tre pojkar och tre flickor. Två av 
dessa sex elever gick i år 3 och de fyra andra gick i år 2. Jag bearbetade all insamlade 
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material, som bestod av ovannämnda intervjuer, observationer och reflektioner av dessa 
elever. Min VFU-handledare och jag ansåg att denna undersökningsgrupp av dessa 
representanter, med sina individuella egenskaper och kunskaper, skulle kunna ge en autentisk 
bild av de klassrummen som finns i dagens verksamhet i det svenska skolsystemet.  
 
Analys 
De olika kvalitativa datainsamlingsmetoderna medförde en mängd data som jag bearbetade 
genom att kategorisera, organisera, strukturera och tolka de uppgifter som hade kommit fram 
till genom observationer och intervjuer. Enligt Backman (1998) kan man använda 
presentationssätt som innefattar verbala formuleringar, skrivna eller talade för att redovisa 
insamlade kvalitativa data. 
 
Kvale (1997) har tagit upp den hermeneutiska betydelsen i tolkningen av texterna. Enligt 
honom finns det mångfald av tolkningar. Ett stort antal olika frågor kan ställas till en text och 
de olika frågorna leder till olika betydelser, tolkningar. Det är inte bara frågor till de 
intervjuade, utan även frågor till de transkriberade intervjuerna, samt elevernas reflektioner, 
som hjälper till att skapa de svar och tolkningar som erhålls. Min uppgift i denna studie är att 
inta olika perspektiv och ställa olika frågor till samma text. På detta sätt kan jag få fram de 
olika tolkningarna av texter, samt hitta sammanhangen mellan dessa. 
 
Vidare har han skrivit om olika analysmetoder, om de olika tolkningssätten. Jag har valt att 
använda i min studie meningskategorisering, (Kvale, 1997) som innebär att de insamlade data 
kodas i olika kategorier. Denna metod har jag haft som grund då jag har bearbetat insamlade 
data. Jag studerade åtskilliga gånger transkriberade intervjuer, elevernas egna reflektioner, 
samt den inspelade observationen. Jag gjorde en sammanfattning utifrån resultat av alla dessa 
tre datametoder och till slut kunde strukturera och sortera elevernas uttalanden utifrån fyra 
olika kategorier. Dessa kategorier beskriver elevernas upplevelser av skrivandet i samband 
med naturvetenskapliga experiment: 1) de meningsfulla skrivsituationerna, 2) förståelsens 
betydelse för upplevelser av skrivandet, 3) en lustfylld lärandemiljö och 4) elevens 
förhållningssätt för skrivandet i samband med experimenterandet. 
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Resultat 
Utifrån de transkriberade intervjuerna, litterära texter i form av elevernas egna reflektioner, 
samt observationerna, kunde jag sammanställa ett resultat om hur eleverna upplevde 
skrivandet och vilken betydelse experimenten hade för skrivandet. 

 
De meningsfulla skrivsituationerna 
 
Alla undersökningspersoner upplevde skrivandet i samband med experimenterandet 
meningsfulla. De ansåg att de lärde sig mer när de fick både experimentera och skriva. 
Fokuseringen på lärandet skilde emellertid sig mellan eleverna. Vissa elever fokuserade sitt 
lärande på de naturvetenskapliga experimenten. Dessa elever tyckte att de hade lärt sig de 
olika experimenten och utifrån utvecklingsarbetets tema, hade eleverna uppnått nya kunskaper 
om vattnets fasförändringar. De använde skrivandet i syftet att meddela andra hur de hade 
förstått uppgiften och experimenten. Skrivandet blev som ett sätt att föra anteckningar som 
kan läsas högt för andra.  
 
En del av eleverna fokuserade sitt lärande på skrivandet. Dessa elever upplevde att de hade 
blivit bättre på att skriva. De ansåg att de hade lärt sig bland annat att skriva med finare stil, 
finare bokstäver och helt enkelt utvecklats i skrivandet. En av eleverna uttryckte detta genom 
att säga ”det var kul och jag blev mycket bättre på att skriva”.  
 
Några elever upplevde att lärandet av experimenten hade skapats med hjälp av skrivandet. 
Dessa elever uppfattade skrivandet som tankeverktyg för att nå förståelsen i de 
naturvetenskapliga experimenten. För de eleverna var skrivandet ett sätt att tänka och lära sig 
någonting. ”Vi skulle inte ha lärt oss mycket om vatten om vi inte hade skrivit”, sa en av 
eleverna. En annan sa om samma sak följande: ”Jag menar, att man lär sig mer om vatten när 
man experimenterar och skriver experimentrapporter.”  
 
En pojke fokuserade sitt lärande både på experimenten och på skrivandet. Han ansåg att han 
hade lärt sig nya saker om vattnets olika fasförändringar men även blivit bättre på att skriva. 
Däremot att anknyta ihop dessa två olika ämnen ansåg han inte ha någon betydelse för en 
förökad meningsfullhet. För honom var båda ämnena meningsfulla även separat. 
 
Gemensamt för alla elever, med dessa olika perspektiv för lärandet, var att de upplevde 
situationerna som meningsfulla och därmed skapades även lusten för lärandet. ”Det var kul 
för att man lärde sig mycket mer”, samt ”det var roligt att bara skriva och komma på saker” 
var några av de citat hur elever uttryckte om hur de upplevde experimenten med skrivandet. 
 
Förståelsens betydelse för upplevelser av skrivandet 
 
Eleverna uttryckte tydligt hur förståelsen påverkade deras upplevelser av skrivandet. De flesta 
av undersökningspersonerna nämnde sambandet mellan lusten och förståelsen. Följande citat 
beskriver hur förståelse påverkade upplevelsen: ”Om det är lätt, är det roligt!”, ”… jag tyckte 
att det gick bra att skriva. Om det är svårt, är det ingen kul ”,” … det var lätt att skriva. 
Kanske blev det lättare för att vi höll på med experimenten.” Om experimentet var lätt, var det 
även roligt att skriva. Om de upplevde experimenten som svårbegripliga, hade de även 
svårigheter att uttrycka sig skriftligt. Några av eleverna menade att ” det var svårt att komma 
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på vad man skulle skriva”, samt att ”… en del experimenten var svåra. Då var det inte roligt 
att skriva.” Vissa tyckte att det inte fanns tillräckligt mycket tid att hinna både skriva och 
experimentera. Enligt dessa elever berodde tidsbristen på elevernas svårigheter att begripa 
experimentet, vilket i sin tur krävde mer tid för tänkandet och skrivandet. Många av elever 
kände osäkerheten inför skrivandet. Detta berodde främst på att eleverna inte kunde formulera 
sina tankar till text. Förståelsen fanns hos dem, men de upplevde själva skrivandet som svårt.    
 

En lustfylld lärandemiljö 
 
Alla elever upplevde de naturvetenskapliga experimenten som lustfyllda. När de fick framför 
sig materialet till experimentet och därefter hörde vad experimentuppgiften handlade om 
väcktes deras nyfikenhet. De började fundera över hur de skulle lösa uppgiften och på vilket 
sätt de skulle kunna skriva experimentrapporten. Detta skedde genom att samtala och lyssna 
på varandra. En flicka berättade om detta enligt följande citat: ”Ibland verkade experimenten 
lite konstiga… när man skulle salta och sen få upp en isbit med en tråd… först trodde jag att 
man skulle sätta salt och sen stoppa på tråden… men sen började vi fundera…” Eleverna blev 
intresserade av uppgiften och ville gärna klara experimenten och kanske även vara den första 
gruppen i klassen som klarar uppgiften. ”Vi var först på det där sista experimentet som vi 
gjorde… och det kändes att JAAAAA!”, uttryckte sig en av flickorna i 
undersökningsgruppen. Utifrån videoinspelningen kunde man tydligt se och höra hur 
stämningen var glad i klassrummet. Eleverna skrattade mycket och ofta och samtalade med 
varandra i gruppen. Om skrivandet sa eleverna bland annat följande: ”Det gick bra att 
skriva… för att vi pratade med varandra och sen kom vi på saker som vi sen skrev ner.” Om 
den dialogiska klassrumsmiljön hade även en annan elev en liknande åsikt: ”Det kändes bra 
att skriva… gruppkamrater hjälpte mig att komma på vad jag skulle skriva.” Eleverna provade 
att genomföra experimentet och var koncentrerade i arbetet. De engagerade varandra inom 
arbetsgrupperna och ökade på detta sätt motivation för lärandet. 
    
Elevens förhållningssätt för skrivandet i samband med experimenterandet 
 
En del elever upplevde att det var roligt att skriva i samband med experimenterandet, men 
anmärkningsvärt var, att de eleverna upplevde skrivandet roligt även utan experimenterandet. 
Dessa elever uttryckte sina upplevelser bland annat enligt följande citat: ”Jag gillar att 
skriva”, ”allt var roligt!”, samt ”jag tycker att det är kul att skriva”. De gillade att skriva och 
nämnde flera olika situationer när de fick skriva i skolan. Dessa var bland annat när de fick 
skriva i utvärderingsböcker, morgonböcker med berättelser, dagböcker, välskrivningsböcker 
samt matematikböcker. En annan del av elever avskiljde inte skrivandet i samband med 
naturvetenskapliga experiment från någon annan skrivsituation. ”Det kändes helt normalt att 
skriva”, sa en av pojkarna. En annan elev, en flicka, sa att ”det kändes som vanligt, inte 
speciellt”. De upplevde skrivandet som vanlig skrivsituation i skolans vardag, vilket betyder 
att de upplevde skrivandet i samband med experimenterandet som helt vanlig skrivövning. En 
annan flicka uttryckte sina upplevelser som ganska neutrala. Hon sa att ”… en del tycker att 
det är roligt att skriva, men jag tycker att det är så där”  
 
Sammanfattning av resultatet 
 
De naturvetenskapliga experimenten uppfattades som lustfyllda. Skrivandet däremot 
upplevdes inte lika roligt av alla, inte ens i sambandet med experimenterandet. Däremot om 
man lyckades bra med experimenterandet, och var kanske till och med första gruppen i 
klassen som lyckades med experimentet, kände man lusten även för skrivandet. Ur ett 
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lärandeperspektiv upplevde alla elever experimenterandet i samband med skrivandet som 
meningsfulla. Perspektivet fokuserades av de flesta eleverna antingen på experimenten eller 
på skrivandet. Enligt elevernas egna yttranden var experimenterandet och skrivandet roligt om 
det var lätt. Ifall det blev svårbegripligt, tappade man även lusten för skrivandet.   
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka elevernas upplevelser om skrivandet med hjälp av de 
naturvetenskapliga experimenten. Jag ville ta reda på om dessa experiment upplevdes som 
motivationsmotor till skrivandet. Resultatet i studien stämmer till viss del överens med 
tidigare forskning. 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är två av de grundläggande krav i denna studie som genomfördes för 
att fånga en bild av verkligheten. Enligt Svenning (2000) betyder validitet att man mäter det 
man anser att mäta. Reliabilitet däremot betyder att resultaten av studien ska vara tillförlitliga.  
 
De datainsamlingsmetoderna, som jag använde i denna studie, var observationer, elevernas 
egna skriftliga reflektioner och intervjuer. För att öka validiteten och reliabiliteten av studien 
var jag medveten om bland annat följande; 
 
Intervjuerna transkriberades från de inspelade intervjuerna från tal till skrift. Enligt Kvale 
(1997) är det dock viktigt att transkribering ska ske ordagrant, som inkluderar även pauser, 
repetitioner och tonlägen. Detta är viktigt för att kunna tolka texterna även ur det 
psykologiska perspektivet. Jag var medveten om detta då jag transkriberade elevernas 
intervjuer ordagrant från tal till skrift. Om eleverna tvekade inför svaret, markerade jag det 
antingen med ord ”tvekar”, eller med tre punkter ”…”. Vid några tillfällen ansåg jag att 
tvekan varade längre och då markerade jag det med ”tvekar… länge… länge…”. Om eleven 
svarade på frågan fort och snabbt, skrev jag i transkriberingsfasen inom parentes till exempel 
”svaret kom fort, låter glad, ler”. Under tolknings- och analysfasen kunde jag därmed läsa 
även den psykologiska sidan av texterna.  
 
För att öka tillförlitligheten av studien väntade jag att genomföra intervjuer och observationer 
tills eleverna hade fått lära känna mig bättre. Intervjusituationerna försökte jag genomföra 
som vanliga samtal, för att få elevernas svar så nära sanningen som det går i en arrangerad 
intervjusituation. Jag försökte skapa en trygg stämning och påpekade för alla intervjuade att 
intervjun skedde konfidentiellt. Ofta hände det under intervjun att jag sände tillbaka elevernas 
svar genom att upprepa deras svar och uppmanade de att berätta mer. Till exempel: ”…du sa 
att det var roligt att skriva, men vad var det som var så roligt med det?” 
 
Validiteten och reliabiliteten av observationerna i form av videoinspelning försökte jag öka 
genom att skapa en atmosfär i klassrummet som skildrade en vanlig klassrumssituation under 
en vanlig, vardaglig skoldag. Eleverna skulle emellertid ha lagt mindre uppmärksamhet på 
videoinspelningen, om videokameran hade stått på ett stativ i ett hörn i klassrummet. Jag är 
medveten om att elevernas beteende kan ha blivit påverkad av videoinspelningssituationen, 
som eleverna upplevde som spännande.  
 
De litterära texterna, i form av elevernas egna reflektioner, hade enligt min åsikt ganska hög 
validitet i studien. Eleverna skrev om många olika saker i sina reflektioner, men även om de 
sakerna, som var relevanta för denna studie. Reliabilitet däremot skulle jag ha kunnat öka 
genom att låta eleverna utnyttja längre tid för reflektionstillfälle och även genom att uppmana 
de att tänka efter ordentligt och sedan skriva ner sina tankar.   
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Resultatdiskussion 
 
Som ett uppdrag av Skolverket gjorde utbildningsinspektörerna en granskning av läs- och 
skrivprocessen som ett led i undervisningen. De kunde slutligen dra en slutsats att det fanns 
tre olika lärandemiljöer i dagens skolor i Sverige. De absolut bästa miljöerna för lärande 
kallade de för A-miljöer (Skolverket, 2000). På liknande sätt har även Dysthe (1996) delat de 
optimala lärandemiljöerna till det dialogiska och monologiska klassrummet. Utifrån dessa två 
olika begrepp har jag i denna studie skrivit om de dialogiska A-miljöer.  Resultatet i denna 
studie visade att utvecklingsarbetet som jag genomförde i syftet att samla in data, skedde i en 
dialogisk A-miljö. Skrivandet, som jag fokuserade på, skedde medvetet sammankopplat till ett 
annat ämne än svenska. I detta fall anknöts skrivandet till naturvetenskap. Eleverna arbetade i 
grupperna, samtalade med varandra, blev tvungna att lyssna på varandra, reflektera 
tillsammans och slutligen även skriva och läsa. Utifrån dessa faktorer anser jag att jag hade 
skapat en fungerande dialogisk A-miljö i klassen. 
 
När jag genomförde studien, kom det fram att de flesta eleverna beskrev experimenten som 
roliga. De skrattade glatt inom grupperna och log ofta. De ville alla prova på hur 
experimenten gick till och till slut försökte koncentrera sig på skrivandet. Enligt Kullberg 
(2004) och Bergsten (1979) är det ytterst viktigt för lärandets skull att eleven känner lusten för 
lärandet. Eleverna ska känna engagemang, intresse och glädje av att behärska någonting.  
 
De spännande experimenten hjälpte till att väcka elevernas nyfikenhet. Byman (1995) nämnde 
nyfikenhet, intresse och inre motivation, som tre viktiga begrepp som påverkar motivation. 
Alla elever upplevde experimenten som roliga. De visade sitt intresse genom att ivrigt försöka 
klara experimentuppgiften och prova på de olika alternativ de hade resonerat fram. De visade 
sitt intresse även genom att de inte tappade intresset för experimenterandet. Däremot 
skrivandet var inte för alla lika lustfyllt jämfört med experimenterandet. Jag hade inte lyckats 
att stimulera elever till skrivandet med hjälp av naturvetenskapliga experiment. De spännande 
naturvetenskapliga experimenten fungerade inte som motivationsmotor i skrivundervisningen. 
Men experimentera, det ville eleverna göra! 
 
Eleverna ville experimentera. De visade glädje, intresse, nyfikenhet för aktiviteten och var 
helt försjunkna i sina experiment. Csikszentmihalyis tankar om ”flow” presenterades i Byman 
(1995) som en situation, när eleverna är så intresserade i en aktivitet att de inte hör eller ser 
någonting annat. De blir motiverade av själva aktiviteten. Detta hände precis även under det 
praktiska utvecklingsarbetet i denna studie. Eleverna njöt av experimenterandet. De verkade 
vara totalt försjunkna i just experimenterandet. Men då det blev dags att skriva, skedde 
skrivsituation som en normal, vanlig skrivsituation. Eleverna skrev, men jag hade inte lyckats 
att motivera de till skrivandet. Det var själva experimenterandet som blev huvudpunkten 
under aktiviteten. 
 
Bland annat Imsen (2000) har nämnt inre och yttre faktorer som påverkar elevens motivation 
för lärandet i skolvärlden. Då eleven känner sig motiverad inifrån, utgör hon aktiviteten för 
sin egen skull. Då eleven är motiverad utifrån, sker det i syftet att nå till exempel ett bra betyg 
eller på något annat sätt få en belöning av aktiviteten. I början verkade eleverna i denna studie 
vara motiverade för skrivandet inifrån. De visade att de gärna ville förstå experimentet och 
lära sig det. Efter en ordentlig analysering och granskning av de insamlade data, kom jag till 
underfund med att de flesta, om inte alla, blev mestadels påverkad av de yttre 
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motivationsfaktorerna. Eleverna ville gärna klara experimenten först av alla, samt skriva fort 
färdigt experimentrapporter, vilket medförde ett litet tävlingsmoment till aktiviteten. Då jag 
uppmärksammade den första gruppens lyckade resultat genom att ge dem positivt respons, 
belönade jag dem med att ge dem godkännelse. Detta kunde förorsaka att alla eleverna blev 
mer motiverade av de yttre faktorerna.  
 
Vygotsky (1986) tog upp en teori om den närmaste utvecklingszonen. Med denna zon menade 
han att undervisningen bör ske på en lite högre nivå än vad eleven kognitivt låg på. Han ansåg 
att eleven på detta sätt skulle bli utmanad och stimulerad för att lära sig. De flesta elever i 
studien påpekade den stora betydelsen av förståelsen för lusten till skrivandet. Eleverna ansåg 
att om det var svårt att förstå experiment, var det inte roligt att skriva heller. Eleverna blev 
osäkra och kände sig ängsliga, samt ville ha oftare hjälp av läraren. Stämde inte den 
proximala utvecklingszonen i denna undersökningsgrupp? Eller blev skillnaden i denna 
proximala utvecklingszon för stor, att den påverkade negativt till elevernas lust att skriva? 
Samtidigt uttryckte de flesta elever emellertid att om det var lätt, var det även roligt. Detta 
innebär att eleverna i denna undersökningsgrupp inte blev utmanade och stimulerade till 
lärandet om de uppfattade aktiviteten som svår. 
 
Som resultatet i studien visade, låg elevernas fokus av lärandet på olika saker. Dysthe (1996) 
menade att skrivandet utnyttjas i skolan i två olika syften; för att använda skrivandet som 
tankeverktyg, eller som ett sätt att kommunicera med andra. Dessa två olika synsätt för 
skrivandet syntes även i resultatet av studien. Eleverna ansåg sig använda skrivandet antingen 
som ett tankeverktyg eller som en kommunikations redskap. Kunde inte eleverna använda 
skrivandet i båda två syften? Detta framgick inte i studien på grund av att jag inte hade med 
några intervjufrågor som skulle ha förklarat denna punkt. Även Dysthe (1996) skrev att de 
flesta använder skrivandet i kommunikationssyftet, men jag hade ändå kunnat få eleverna mer 
medveten om detta andra syfte, om skrivandet som tankeverktyg, om jag hade tagit upp detta 
under intervjuerna. 
 
Egna reflektioner 
 
Jag ville så gärna skapa en dialogisk A-miljö i ett klassrum. Jag anser att jag även gjorde det. 
Lektionerna var lustfyllda och lärorika och skedde i en positiv och glad anda. Men som lärare 
har jag makten att styra elevernas uppmärksamhet åt fel håll. Jag ville ju utnyttja de 
spännande experimenten som motivationsfaktor för skrivande. Jag tror inte att jag uppnådde 
detta syfte. Resultatet visade att de gillade att skriva experimentrapporter, men det var de 
elever som tyckte om att skriva. De, som inte tyckte om att skriva, tyckte inte heller att skriva 
experimentrapporter var så märkvärdiga. Det var ju bara en flicka, som uttryckte att ”allt var 
roligt”, men ändå för henne och även för de andra också var själva experimenterandet 
huvudsyfte. Frågan är, om de spännande, roliga och lärorika experimenten var huvudpunkten 
för mig också. Jag fokuserade elevernas uppmärksamhet för experimenterandet. Jag hade 
makten att dela tiden, vilket jag ofta delade så att experimentet fick mer tid än skrivandet. 
Skrivandet kom först på andra hand, i mån av tid. Som lärare skulle jag ha kunnat öka 
skrivglädjen genom att styra elevernas fokus på skrivandet. Jag skulle ha kunnat låta de 
utnyttja mer tid för enbart skrivandet och reflekterandet. Jag skulle ha kunnat lyfta upp 
skrivandesituation genom att städa undan all material som behövdes till experimenten för att 
få elevernas koncentration inriktad för skrivandet.  
 
Fast jag anser mig misslyckats med att öka elevernas lust för skrivandet, menar jag inte, att 
det är onödigt för eleverna att anknyta skrivandet till sådana här experimenten. Det var några 
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som använde skrivandet som tankeverktyg och då är det ju viktigt att skriva för att förstå vad 
de naturvetenskapliga fenomenen handlade om.  Däremot tror jag att det är bäst att låta 
eleverna öva sitt skrivande med hjälp av de olika färdigproducerade läromedel som finns, 
samt med hjälp av de olika skrivövningar som varje lärare har beslutat att använda i klassen. 
Att göra naturvetenskapliga experiment och skriva experimentrapporter eller göra andra 
skrivuppgifter anknutet till experimenterandet är bara en till metod att ha för 
ämnesövergripande skrivundervisning i.  
 
Fortsatta studier 
 
Resultat av denna studie blev inte så positivt som jag hade önskat mig, som jag helt enkelt 
hade förväntat mig. Syftet med studien blev ändå fullföljt. Jag fick veta hur eleverna upplevde 
skrivandet i samband med naturvetenskapliga experiment, fast dessa upplevelser var inte 
sådana som jag så gärna ville att de skulle ha varit. Studien fick mig ändå öppna ögonen för 
skrivandets betydelse som tankeverktyg. Som blivande lärare skulle det kännas värdefullt att 
veta mer om elevernas sätt att skapa sin förståelse genom skrivandet. I denna studie var det 
inte många som uppfattade skrivandet som ett redskap för lärandet, men detta skulle man 
kunna förändra genom att arrangera skrivsituationer där eleven medvetet får uppgiften att 
genom sitt skrivande skapa förståelsen. Jag tror att eleverna skulle faktiskt lära sig att använda 
skrivandet som tankeverktyg om läraren skulle fokusera på det i sin undervisning.  
 
En studie om detta skulle till exempel innehålla ett utvecklingsarbete i klassrummet. Läraren 
skapar skrivsituationer om olika ämnen. Eleverna får skriva sina tankar. Reflektera över dessa 
med sina klasskamrater. Diskutera, samtala och skriva igen om samma ämne men med 
förnyad reflektion. Sedan kan man studera om detta arbetssätt har kunnat öka elevernas 
förståelse för aktuellt ämne. Intressant är också om eleverna upplever detta arbetssätt som 
lustfullt och meningsfullt. I och för sig har bland annat Vygotsky och Lindö studerat mycket 
om just detta, men på grund av att i undersökningsgruppen i denna studie inte fanns fler än ett 
par elever som hade uppfattat skrivandet som tankeverktyg, skulle man kunna studera om 
man kan lära alla elever att använda skrivandet för att skapa förståelsen. 
 
 
Slutord 
 
Jag är i alla fall glad över att jag fick prova på i verkligheten om jag kan öka skrivlusten hos 
elever i samband med naturvetenskapliga experimenten. Jag vet att jag kommer att använda 
dessa experiment även i min framtida lärarroll, men nu kan jag även uppskatta värdet av de 
färdigproducerade läromedlen. Eleverna behöver variation, men oavsett vad man använder för 
skrivundervisningsmetoder ska det ske i en lustfylld och dialogisk A-miljö. För att skapa 
denna idealiska lärandemiljö, ska läraren lyda på den psykologiska lagen: 
 

”Innan du försöker uppmana barnet till någon aktivitet, intressera det då för 
denna, se till att upptäcka om det är moget för den, att den spänner alla krafter 
som behövs för den och att barnet självt kommer att vara aktivt och läraren bara 
handleder och inriktar dess verksamhet… Den som lyssnar med intresse håller 
andan, vänder öronen mot den talande, fäster ögonen på honom och släpper allt 
annat arbete, och som man säger, ”är idel öra”. Detta är det tydligaste uttrycket 
för hur hela organismen koncentrerar sig mot en punkt och helt inriktas på en typ 
av verksamhet.” 
(Lindqvist, 1999, s. 56) 
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      Bilaga 1 
 
Mindmap för intervjuerna 
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    Bilaga 2:1 
 
Utvecklingsarbetet med genomförda vattenexperiment 
 
På grund av elevernas låga åldern valde jag vattnets olika fasförändringar som ett 
genomgående tema under VFU-veckorna. Eleverna fick i små grupper genomföra olika 
experiment med vatten i form av is, flytande och ånga som utgångspunkter. Under 
experimenterandets gång fick de även fylla i skriftliga experimentrapporter. Dessa 
experimentrapporter var uppdelade till fyra olika rutor med var sin fråga. Elevernas 
skrivförmåga var avgörande i beslutet att utforma skrivrutorna större än vad de ursprungliga 
rapporterna, som var skapade av Yvonne Häggström i Luleå Tekniska Universitet, var.  På 
första rutan skrev och ritade eleverna vad experimentet handlade om. På andra rutan fick de 
skriva och rita vad de själv trodde skulle hända i experimentet. På den tredje rutan skrev och 
ritade eleverna vad som hände och på den sista rutan skrev eleverna varför det hade hänt. 
 
Genomförda lektioner med vattenexperiment och skrivandet av experimentrapporter: 
 

1. Introduktion 
 
• Häll 1,5 dl vatten i glaset 
• Vad består vattnet av? 
• Allt är byggt av atomer! Även vatten! 
• H20 – två väteatomer och en syreatom � vattenmolekyl (liknar Musse Pigg) 
• Drick upp vattnet i glaset! 
• innehöll 5 kvadriljoner vattenmolekyler =5 000 000 000 000 000 000 000 000 
• Man kan jämföra en vattenmolekyl med en myra. En myra väger ca 3 mg. En 

vattenmolekyl väger en miljon gånger mindre. Alltså nästan ingenting. Man kan inte 
se dem! 

 
 
2. Tekannan 
 
• Visa en kanna med vatten 
• �Allt vatten på jorden (hav, is) 
• Häll vatten i en tekopp 
• �Allt söt vatten (sjöar, floder) 
• Tre droppar i elevens hand 
• �Allt vatten som är tillgängligt för oss människor!  
 
(en tekanna, en kopp, en spruta för vattendropparna) 
 
 
3. Hand i kallt vatten 
 
Skriv experimentrapport! 

 
• Fyll en hink med så kallt vatten som möjligt. 
• Kolla temperatur och skriv upp den. 
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• Fyll i första rutan i experimentrapport  
    Bilaga 2:2 
Utvecklingsarbetet med genomförda vattenexperiment 
 

• Förklara och visa experiments fortsättning och be eleverna fylla i den andra rutan i 
experimentrapport. 

• Sätt ner armen och håll den i vattnet så länge som det går. 
• Ta upp armen och torka av den. Mät temperaturen i vattnet igen. Vad har hänt? 

Varför? Diskutera i gruppen och fyll i de två sista rutorna i experimentrapporten. 
 
(hinkar, termometrar, handdukar) 
 
 
4. Mössburken 
 
Skriv experimentrapport! 

 
• Försök blanda 37-gradigt vatten och dela lika i två aluminiumburkar. 
• Mät det exakta temperaturen i vattnet och skriv upp den. 
• Sätt mössa med gummiband på en av burkarna. 
• Ställ dem kallt. 
• Fyll i de två första rutorna i experimentrapporten. 
• Efter en timme tas burkarna fram. 
• Kolla temperaturen. Vad har hänt? Varför? Diskutera i gruppen och fyll i de två sista 

rutorna. 
 
(aluminiumburkar, termometrar, mössor, gummiband) 
 
 
5. Ismuggen 
 
Skriv experimentrapporter! 
 

• Markera en plastmugg med gruppens namn. 
• Fyll i vatten i muggen. 
• Dra ett streck som markerar vattengränsen. 
• Ställ den i frysen. 
• Fyll i rutorna 1 och 2 i experimentrapporten. 
• Ta fram muggarna när vattnet har blivit is.  
• Vad har hänt? Varför? Diskutera och fyll i de två sista rutorna i 

experimentrapporten. 
 
(plastmuggar, pennor) 
  
 

6. Isklumpen 
 
Skriv experimentrapporter! 
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• Använd isen från experimentet ”Ismuggen”. 
     
    Bilaga 2:3 
Utvecklingsarbetet med genomförda vattenexperiment 
 

• Placera klumpen i en burk. 
• Häll salt ovanpå och droppa en eller två droppar hushållsfärg på isklumpen. 
• Fyll i punkt 1 och 2 i experimentrapporten. 
• Kolla på isklumpen. Vad har hänt? Vad händer? Varför? Diskutera och fyll i de två 

sista rutorna i experimentrapporten.  
 
(isklumpar, burkar, salt, karamellfärg) 
 
 

7. Isbiten 
 
Skriv experimentrapport! 
 

• Sätt en isbit i en skål med vatten. 
• Försök lyfta upp isbiten med hjälp av garn. 
Ge eleverna salt och uppmana de tänka efter hur de skulle kunna få upp isbiten ur 
skålen med hjälp av garn och salt. 
• Lägg garnet på isbiten. 
• Häll salt över garnet och isbiten. 
• Låt stå ett par minuter. 
• Fyll i de två första rutorna i experimentrapporten. 
• Försök lyfta upp isbiten med hjälp av garnet! 
• Vad händer? Varför? Diskutera och fyll i de sista rutorna i experimentrapporten. 
Förklara varför man brukar salta vintervägar! 
 
(isbitar, plastmuggar, garn, salt) 
 
 
Gå igenom vattnets olika fasförändringar; flytande, is och ånga. 
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    Bilaga 3:1 
Experimentrapport 
 
Namn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   

Rita och förklara ditt experiment 
 

Vad tror du det kommer att hända? 
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Bilaga 3:2 

Experimentrapport 
 
Namn 
 
 
 
 
 

Vad var det som hände? 
 

Varför? 
 




