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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort detta arbete möjligt! Tack till vår 
undersökningsklass och vår hjälpsamma och duktiga handledare. Vi fick all den tid vi 
behövde för att genomföra vår undersökning på ett tillfredsställande sätt. Goda råd och tips 
har vi verkligen tagit med oss efter denna lärorika period. Vi vill även tacka vår vetenskapliga 
handledare, Ulla Berg vid Luleå tekniska universitet för alla goda råd och den hjälp hon har 
givit oss på vägen. 
 
Luleå december 2002 
 
Jenny Ahlmark Ann-Christine Kangas 



    

Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att se om man genom olika övningar kunde stimulera barns 
skrivlust. Utgångspunkten var att övningarna hade en mottagare och att skrivlusten var det 
viktigaste, inte skrivandet av en korrekt text. Skrivövningarna hade olika teman, bl.a. musik, 
sagor, drama och bilder. Undersökningen genomfördes på en skola, där undersökningsklassen 
bestod av 12 fjärdeklassare och 10 femteklassare. Metoden för mätningen av resultatet var 
enkäter, som hela klassen fyllde i och textanalyser gjorda på sex utvalda elevers texter. I de 
två populäraste övningarna, ”Skogen” och ”Dockteatern” användes drama i introduktionen, 
därför kunde vi dra slutsatsen att drama var en bra introduktionsform. Genom enkätsvaren 
kunde vi se en ökad skrivlust hos de flesta eleverna. Vi fann att friheten att skapa efter egen 
kreativitet och fantasi, var den största orsaken till att övningarna gav skrivlust. 
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Bakgrund 
 
Vi har valt att göra ett examensarbete om barns skrivlust. Under vår tid som studerande har vi 
under praktikperioderna märkt att många barn har en negativ inställning till skrivande, ofta 
har de svårt att komma igång, de är rädda att skriva fel och skrivandet ter sig krystat. Vad det 
bottnar i kan säkert ha flera orsaker. Vi tror att stress kan vara en av orsakerna, som även 
speglar samhället i övrigt. Visst kan stress ha positiv effekt för en del elever, men för största 
flertalet infaller sig nog kreativ skrivning i en miljö där man inte strikt går efter klockan. 
 
Alltför många barn i dag tröttnar fort på skrivandet. Genom att hitta glädjen till skrivandet tror 
vi att man kan få eleverna att inte känna det som ett tvång eller något tråkigt. Vi som blivande 
lärare känner att det är oerhört viktigt att lusten för skrivande består. Det är vår roll att se till 
att barnen går ut skolan med positiva erfarenheter av skrivande. Lyckas vi motivera eleverna, 
få dem att känna glädje i skrivandet, behövs det förhoppningsvis inte så mycket diskussioner 
och övertalning vid framtida skrivövningar. 
 
Vi vill med våra övningar främst väcka fantasin och skrivlusten hos eleverna till liv. Visst kan 
det ibland vara bra med tidspress när man ska skriva, men vår tanke är att skapa en harmonisk 
miljö där tiden inte är det primära.  

 
Små barn måste uppmuntras. Ungdomar måste uppmuntras. Människor i sina bästa år måste 
uppmuntras. Lågutbildade måste uppmuntras. Högutbildade måste uppmuntras. Alla måste 
vi uppmuntras för att vi ska våga visa våra liv för varandra och våga uttrycka det vi kan och 
vet och känner. Läraren måste uppmuntra barn att läsa och skriva som ett led i 
personlighetsutvecklingen. Det räcker inte att lära ut tekniker. (Nyberg, 1992, s 13-14) 

 
 
Synen på skrivandet 
 
Under romantiken förändrades synen på barnen och det medförde att barnböckerna 
förändrades. Barnböckerna blev nu en källa till fantasi och känsla, dessförinnan hade de 
innehållit undervisande fakta. Romantikerna ansåg att barnen var de som stod närmast livets 
urkrafter, betydligt närmare än vad den vuxna människan gjorde. (Nettervik, 1994) 
 
Barn har ofta genom tiderna fått veta att stavning och form är viktigare än innehållet. De har 
fått lära sig texter med enbart bokstäver som läraren gått igenom. Till skillnad mot förr får 
eleverna idag läsa text som innefattar bokstäver de ännu inte gått igenom. Meningen med 
detta är förstås att göra läsningen roligare.  En text med få bokstäver blir i längden väldigt trist 
och torftig att läsa för eleverna, vilket kan leda till att de inte utvecklas i sitt läsande och de 
kan få problem med friskrivning när de blir äldre. (Ljunghill, 1989)  
 
Istället för att barnen ska sitta inne och läsa böcker och skriva utifrån dessa, kan det vara bra 
att komma ut i det verkliga livet och förankra tankarna i närmiljön. En upptäcktsfärd i när-
miljön kan resultera i många diskussioner om barnens upplevelser och tillslut leda till en för-
djupning i ämnet. Redovisning kan ske på olika sätt, det viktiga är dock att en uppföljning 
görs efter färdigställandet. Enligt Isaksson (1996) var Célestin Freinet (1896-1966) en 
pedagog som stod för denna typ av pedagogik. Freinet var före sin tid på många sätt. Redan 
på 1920-talet använde han begreppen sändare- mottagare. Den lärarroll han förespråkade var 
handledaren, en modell som används i dagens skola. Freinet ansåg att läraren hade en roll som 
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innefattade att denne skulle få eleverna att känna  lust till lärande, motivation. Eleverna skulle 
lyckas i sitt skolarbete och det var lärarens roll att se till att så blev fallet.  
 
Han använde sig mycket av ”tryckeriet” som redovisningsmetod, vilket var en form av 
skrivverkstad. Där producerade eleverna själva sina läseböcker, vilka kom att innefatta flera 
ämnen. Det som gjorde dessa böcker intressanta för barnen var att de ständigt var 
uppdaterade, inte som ”vanliga” läroböcker där innehållet upplevdes som främmande för 
barnen. Freinet startade upp skoltidningen på 1920-talet, den spreds över Frankrike men även 
ut över gränserna. Han kallade sin modell för den ”globala klassen”. I tidningen fick alla 
elever utrymme att föra fram sina idéer, det väckte elevernas skrivlust och ökade deras 
kunskaper inom många ämnen. (Isaksson, 1996) 
 
Freinetpedagogiken spreds i Europa och de senaste decennierna har den även fått ett visst 
fotfäste i Sverige. I Stockholm på lärarhögskolan har man en kurs i Freinetpedagogik. Runt 
om i landet finns även en hel del lärare som jobbar i ”Freinet anda”. (Isaksson, 1996) 
 
Vygotskij med sina reformpedagogiska idéer har jämförts en hel del med Dewey. Dessa två 
herrar har en hel del gemensamt, de var båda kritiska mot den traditionella lärdomsskolan. 
Denna reformpedagogiska rörelse som både Vygotskij och Dewey var anhängare av, har enats 
om vissa gemensamma huvuddrag: 

 
1. utnyttja och inte undertrycka barnets naturliga resurser 
2. intresse som huvudmotivation istället för plikt och tvång 
3. allsidig utveckling istället för ensidig intellektualism 
4. en utvecklingsbetingad undervisning med betoning på individuella skillnader 
5. aktivitet som ledande metodisk princip  
6. tema- och helhetsundervisning istället för logisk-systematisk ämnesindelning 
7. läraren som mer av handledare än kunskapsförmedlare och maktutövare 
8. bättre kontakt mellan skolan och närmiljön 

(Lindqvist, 1996, s.73) 
 

Enligt Lindqvist (1996) hävdar Dewey liksom Vygotskij att eleven skall vara aktiv och få 
utvecklas i skolan. Dewey har myntat begreppet ”learning by doing”, vilket speglar hans syn 
på människan som aktiv i förhållande till sin omvärld. Vygotskij menar att det ska råda en 
”handlingens skola”. Eleven ska ha tillfälle att pröva och experimentera för att utvecklas.  
 
Lindqvist tolkar att Vygotskij är för de centrala begreppen, handling och arbete. Enligt 
Vygotskij bör läraren, eleven och miljön vara aktiv. Det är den sociala miljön som utvecklar 
elevens handlingar. Vygotskij anser att förhållandet mellan individen och den sociala miljön 
är så dynamisk att det till och med talar om en kamp mellan två dynamiska krafter. 
(Lindqvist, 1996) 
 
 
Fantasi och kreativitet 
 
Fantasin har en viktig roll när barnet skriver, men då krävs det att barnet får möjlighet att an-
vända den. Fantasi är inget främmande för barnet, den finns redan inom lekens värld. Det är 
oerhört viktigt att hålla fantasin vid liv så att den kan utvecklas. Att använda sig av fantasi är 
viktigt för alla. Om vi inte använder oss av fantasi är det lätt hänt att vi förvandlas till stereo-
typa och meningslösa människor och även får svårt att uttrycka oss. (Abildtrup-Johansen, 
Rathe och Rathe 1997) 
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Det är viktigt att inte glömma bort det lustfyllda i skrivandet, vilket är lätt hänt eftersom skri-
vandet kan vara krävande. ”Det är roligt att kunna meddela sig i skrift, att kunna fånga och 
bevara en annars flyktig tanke eller snabbt bortglömd replik.” (Strömquist, 1993, s.44) 
 
Mycket av det som skrivs i skolan ger inget synligt resultat. Ifall lärarna behandlar barnens 
skrifter på rätt sätt kan resultatet bli att barnen känner sig mer delaktiga och självförtroendet 
stärks. Väggtidningar är en bra modell att använda sig av för att synliggöra resultatet. Det kan 
vara roligt att skriva åt sig själv, men ännu roligare om andra får ta del av det. (Nyberg, 1992) 
 
Förr i tiden var skrivning mer styrd av lärarens önskemål, och det var enbart läraren som läste 
upp texterna som barnen producerat. I dagens skola är förhoppningen att detta har försvunnit, 
och ersatts med en skola där man får skriva och läsa kreativt med både stort allvar och stor 
glädje. (Nyberg, 1992) 
 
Gianni Roudari, känd italiensk barnboksförfattare och sedermera inspiratör till Reggio Emilia- 
pedagogiken var en anhängare av Vygotskijs tankar. I inledningen på Vygotskijs bok ”Fantasi 
och kreativitet i barndomen”, nämner Roudari en huvudpunkt från Vygotskij som han finner 
väldigt träffande när det gäller begreppet fantasi. 

 
”Den beskriver fantasin som ett sätt att operera hos det mänskliga sinnet, en förmåga som 
alla människor har, den hävdar att fantasi är lika viktig för de vetenskapliga upptäckterna 
som för tillkomsten av ett konstverk”. (Vygotskij, 1995, s.7) 

  
Enligt Vygotskij (1995) måste man klargöra samband mellan fantasi och verklighet, för att 
kunna förstå en människas beteende. Det är viktigt att inte förringa fantasins betydelse, den 
innefattar en livsviktig funktion. Han hävdade att det fanns fyra grundläggande former av 
samband som förenar fantasi med verklighet. 
 
Den första formen av samband mellan fantasi och verklighet är att alla element som är häm-
tade i fantasin finns förankrat i det verkliga livet, från våra tidigare erfarenheter. Det enda som 
inte härstammar från tidigare erfarenheter sägs vara religiösa och mystiska föreställningar. 
Dess ursprung kommer från en övernaturlig kraft.  
 
Sagor, myter och legender är hämtade från verkligheten, men under resans gång har dessa 
omarbetats eller förvrängts av vår fantasi. Egentligen är barns fantasi fattigare än en vuxens 
för de har inte lika mycket livserfarenhet. Desto rikare en människas erfarenheter är desto mer 
material förfogar människans fantasi över. Ett barn som har upplevt mycket har större förråd 
att hämta ur. Det blir pedagogens uppgift att skapa en stadig grund och vidga barnets erfaren-
heter, vilket slutligen resulterar i en större värld av fantasi. 
 
Den andra formen är när en person berättar för dig om en upplevelse som han eller hon varit 
med om. Senare kan du göra egna föreställningar om upplevelsen du tidigare hört. Detta 
betyder att människan inte behöver begränsas av egna erfarenheter, utan kan nå långt utanför 
sina egna gränser med hjälp av fantasin.  
 
Den tredje formen är det emotionella sambandet, där varje känsla, emotion, kan påverka hur 
vi ser på verkligheten. Känslan har en förmåga att välja intryck, tankar och bilder från den 
sinnesstämning vi för tillfället befinner oss i. Beroende på vad vi har med oss i bagaget i form 
av erfarenheter, kommer känslan att te sig i olika former från person till person. 
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Om vi t.ex. upplever sorg kommer det att associeras med tidigare ögonblick av tragik i våra 
liv.    
 
Den fjärde formen beskrivs som en slags fantasiskapelse där man inte kan se någon förank-
ring av mänskliga erfarenheter eller någon förankring i något verkligt föremål. När fantasi-
skapelsen tar form och blir till ett ting, kan den existera och påverka andra ting. (Vygotskij, 
1995) 
 
 
Teorier och metoder 
 
Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) har efter undersökningar dragit slutsatsen att den bästa 
skrivmiljön finns där eleverna vet att deras texter kommer till användning i ett kommunikativt 
syfte. Under de tillfällen när texterna inte används i ett kommunikativt syfte har elevernas 
texter varit klart försämrade.  
 
Koch, litteraturprofessor från USA använder sig mycket av poesi för barn på låg- och mellan-
stadiet. Han tycker det är viktigt att barnen är medvetna om att de inte behöver skriva en kor-
rekt text, eller att de måste rimma. Det är viktigt att barnen skriver på deras eget språk och 
inte försöker efterlikna det språk som vuxna diktare har använt. Denna metod har genom åren 
visat sig vara en bra metod. Koch har haft barn som varit dåliga på att stava men som genom 
uppmuntran har blivit fantastiska på att skriva dikter. Han menar vidare att man ska ställa 
konstruktiva frågor och akta sig för att tvinga barnet att skriva efter pedagogens egna före-
ställningar. Det är viktigt att komma ihåg att alla barn har fantasi, oavsett var de befinner sig i 
läs- och skrivutvecklingen.  (Koch, 1990) 
 

Det är viktigt att göra elevernas arbete synligt, att vårda det, ta vara på det och att visa det 
för alla! Aldrig har väl elevernas självförtroende vuxit så snabbt och så mycket som när 
besökare utifrån, föräldrar och andra, stått häpna inför deras arbeten och uttalat sitt beröm 
och sin uppskattning. (Modén, 1994, s. 44) 

 
Det är viktigt att inte glömma bort att man faktiskt kan visa alla elevers arbeten. Eleverna ska 
vara stolta över sin text, och veta att alla skriver från sina egna föreställningar. (Modén, 1994) 
  

Det är roligt att ha skrivit något. Allra roligast är det naturligtvis om någon läser det man 
åstadkommit… Man måste ju förstå varför man lär sig skriva, att det handlar om att över-
föra information av olika slag till personer som man för stunden inte kan nå med det talade 
språket, att det handlar om att genom skriften bevara tankar som annars kanske skulle bli 
bortglömda. (Strömquist, 1993, s.45) 
 

Bifrostskolan i Danmark är en friskola som anser att föräldrarna ska ha möjlighet att få en 
skola för sina barn efter egna önskemål. De menar att människosyn, samhällssyn och syn på 
undervisningen är i ständig växelverkan med samhällsutvecklingen och vetenskaperna 
psykologi och filosofi. På Bifrostskolan experimenterade lärarna med temaarbete och 
teamwork. Lärarna ansåg inte att de ramar som fanns i skolan var tillräckliga för att skapa en 
helhet, istället beslöt man sig för att vidareutveckla och skapa en helhetslinje för hela 
skolgången. Bifrostskolan arbetar alltid med ett inspirationstema, vilka hämtas från natur och 
kultur upplevelser. Med detta arbetssätt inspireras barnen till arbetsglädje, vilket smittar av sig 
utanför skolans gränser. (Abildtrup et al. 1997) 
 

 



    5

 
”Hur kan vi veta, vart vi går. Det strålande står framför oss. Vi kommer att gripa tag i det. 
Vi ska röra vid det. Vi går längs fantasins oändliga vägar. Det ljusnar, det mörknar. Vi är 
glada. Vi är trötta. Handens känslighet och tankens flykt leder oss. Vi måste bevara barnens 
förmåga och instinkt för det skapade. Se när de tecknar en linje, hur lätt och obesvärat, och 
hur det lever på pappret. Den slingrar sig och formar just det barnet har användning för. Det 
skapar sin värld av ting, av människor, djur och landet och solen, som lyser över oss, och 
ger liv…Carl Henning Pedersen: Sandhedens vej. Fire Aspekter” (Abildtrup- Johansen et. 
al, 1997, s.89,90) 

  
Dikten ovan gestaltar det tidigare nämnda om hur man ska använda sig av naturens, 
samhällets och fantasins värld. (Abildtrup et al. 1997) 
 
Naturen har stor betydelse för inhämtning av stoff till skrivövningar anser Sven Nyberg i bo-
ken ”Alla har var sitt moln” (1992). Naturen kan vara en källa till fantasi, det kan vara en 
skogsglänta eller en havsvik. Det finns så oerhört mycket att få inspiration ifrån i naturen jäm-
fört med i klassrummet. 
 
Inspirationen kan också infinna sig i kombination med att man får skriva och måla parallellt. 
Författarna Bergöö et al. (1997) anser att bilden är något som eleverna bara ska syssla med på 
fritiden. Författarna menar att det är viktigt att barnens bildspråk får fortsätta att utvecklas. 
Bild och ord kan som kombination vara viktig för att kunna föra fram ett budskap.  
 
Liberg (1993) anser att pedagogen måste vara medveten om att det som är meningsfullt för ett 
barn inte nödvändigtvis behöver vara det för ett annat. Somliga barn kan tycka om att skriva 
om en utflykt de varit på, medan andra kanske tycker det är tråkigt och hellre dramatiserar 
eller målar en händelse. Det blir skolans uppgift att se till att eleverna förses med olika 
varierande uppgifter. 
 
Dysthe (1996) anser att det bästa sättet att få inspiration till tankar och idéer när det gäller 
skrivandet, är när eleven är fri från kraven att skriva korrekt och att slippa tänka på att skriva 
inom en viss genre. Den här typen av skrivande brukar kallas för friskrivning, utforskande 
eller expressivt skrivande. Att skriva fritt utan krav verkar vara det bästa sättet att få fatt i det 
som ännu inte är helt medvetet eller lagrat i långtidsminnet. Fri skrivning eller expressivt 
skrivande är individuellt, oftast skriver man bara åt sig själv.  
 
Frans Carlgren (1981) har i sin bok om Waldorfpedagogiken tolkat och beskrivit deras 
arbetssätt. Han anser att Waldorfpedagogiken inte lägger tyngdpunkten på de intellektuella 
förmågorna. Waldorfpedagogiken vill att man i  första hand utvecklar färdigheter som fantasi, 
kropps- och sinnesupplevelsen.  
 
I Waldorfpedagogiken har återberättandet en central roll. Det har visat sig att i skolan är åter-
berättandet ett bra hjälpmedel för att stimulera skriftspråket. Eleverna lär sig att formulera 
sammanhängande texter och får en struktur genom denna metod, man använder sig bl.a. av 
vitsar och sagor. Med denna metod har eleverna mycket roligt, på köpet får de dessutom kun-
skap. (Carlgren, 1981) 
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Förankring i styrdokument 
 
I Utbildningsdepartementets (1998) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet-  Lpo 94 under rubriken skolans uppdrag står det att;   

 
 
”Eleverna ska ha möjlighet att ta initiativ och ansvar. De ska ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har 
leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper”. (s. 11) 
 
Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. (s.12)  

 
Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
skall det intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna upp-
märksammas. (s.12) 
 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 
eleverna skall tillägna sig. (s. 12) 

 
Vidare står det att grundskolan har som mål att ansvara för att varje elev: 
  

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 

(s.14) 
 

Vidare står det att grundskolan som mål har som ansvar att varje efter genomgången skola; 
”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i 
tal och skrift,… ”  (s.15) 

 
Lpo-94 anger riktlinjer för lärarna och där nämns bl.a. att vi som lärare har i uppgift att stärka 
elevernas tillit till sig själva och stärka deras vilja att lära sig. Vidare står det även att vi ska ha 
en lärandemiljö som gör att eleverna utvecklas efter deras egna förutsättningar, stimuleras 
inom alla områden, upplever att kunskap är meningsfull och att de upplever att deras egen 
kunskapsutveckling går i positiv riktning. 

 
I Skolverkets (2000) kursplan i ämnet svenska för grundskolan står det bl.a. följande: 

  
-utvecklar sin fantasi  och lust att läsa genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 
och av eget intresse,  
 
-utvecklar sin fantasi och lust att skapa med glädje av språket, både individuellt och i 
samarbete med andra, 
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-utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkandet, lärande, 
kontakt och påverkan, (Skolverket, 2000, s.1) 

 
Svenskämnet ska innehålla varierade arbetsformer där eleverna får använda sig av olika ar-
betssätt.  
 
Det pågår många skrivprojekt runt om i landet där man strävar efter att få eleverna att känna 
skrivglädje. Ett av dessa projekt är ett ITiS- projekt på Hökensåsskolan i Tidaholm. Där 
använder man sig av sagan som ett medel för att hitta skrivglädje. Lärarna vill att eleverna 
med sagans hjälp ska upptäcka nyttan och glädjen med sitt eget skrivande. I detta projekt 
använder man sig av naturen som inspirationskälla och när eleverna befinner sig i skogen kan 
de hämta magiska saker t.ex. kvistar, kottar och stenar. De magiska sakerna kan med fantasins 
hjälp förvandlas till något som finns i sagans värld. (Barn och Utbildningskontoret 2001) 
 
I detta ITis projekt användes väggtidningar som redovisningsform, med syfte att alla i klassen 
kunde ta del av sagorna som barnen skrivit. Pedagogerna på denna skola har varit väldigt 
nöjda med resultatet och ansåg att skrivlusten har infunnit sig hos alla elever, visserligen med 
varierad kvantitet och kvalitet, men det har spelat mindre roll i sammanhanget. Förutom 
skrivglädje upptäckte man även att flertalet av eleverna hade fått ett ökat självförtroende när 
det gällde att skriva. (Barn och Utbildningskontoret 2001) 
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Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på om man genom olika övningar kan främja ele-
vers skrivlust. Med skrivlust menar vi att eleverna känner engagemang, glädje, intresse, 
nyfikenhet, uppmärksamhet och motivation.  
 
 
Metod 
 
Vi ska undersöka hur man kan fånga elevernas skrivlust genom olika övningar. Vi finner det 
lämpligt att undersöka detta genom enkäter och innehållsanalys av texter för vi anser att de på 
ett överskådligt sätt visar om elevernas skrivlust infunnit sig. 
 
Det finns två olika mätmetoder att använda sig av i undersökningar, den kvalitativa och den 
kvantitativa. Beroende på vilken typ av forskning man bedriver är det mer eller mindre lämp-
ligt att utgå från endera metoden. Den ena metoden behöver inte utesluta den andra, utan de 
kan användas parallellt.  
 
Den kvantitativa metoden handlar om mätningar av olika slag, som sedan kan åskådliggöras i 
statistik och siffror.  
 
”’If you can’t count it, it doesn’t count’ är en grundläggande inställning vid kvantitativa 
studier. Det enda som räknas är det man kan sätta siffror på.” (Løkken och Søbstad, 1995, s. 
28, 29) 
 
Den kvalitativa metoden kan användas för att förstå människors sätt att utföra handlingar eller 
för att hitta mönster.  
 

Forskaren vill undersöka olika samband och fånga helheten, d.v.s. få ett holististiskt per-
spektiv. Gestaltpsykologerna uttryckte det som att ’helheten är något mer än de enskilda 
delarna’. Detta utgör en viktig sanning för en kvalitativt inriktad forskare. Man studerar hela 
människan och anser det olyckligt att splittra denna bild i ”småbitar”, då man vill förstå 
olika mänskliga företeelser. (Løkken och Søbstad, 1995, s. 29) 

 
Vi kommer att använda oss av båda den kvantitativa och kvalitativa metoden, därför att vi 
anser att dessa metoder kompletterar varandra och ger därför en klarare bild av det vi vill 
studera.  
 

Vi kan i en enskild undersökning emellertid inte få med allt som är bra; vi måste pröva oss 
fram för att veta när kvalitativa, resp. kvantitativa metoder passar bäst. Ibland påstår man att 
kvalitativa metoder passar bäst för reflexion, djup, teoribildning eller när det gäller att skapa 
nya kunskaper. Kvantitativa metoder kan å andra sidan ge generaliseringar, bredd, 
teoriprövning, översikt och noggrannhet. (Løkken och Søbstad, 1995, s. 32) 

 
 
Enkäter 
 
Vi har valt att använda enkäter som en del i undersökningen, därför att vi genom dessa kan få 
tydliga och konkreta svar. Liksom i en intervju krävs det att frågorna ska vara entydiga och 
klara, frågorna ska ställas en åt gången och ledande frågor bör undvikas.  
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Det finns olika varianter av enkäter. Enkäter med öppna svarsalternativ är utformade så att 
den som besvarar enkäten kan forma svaren själv. En till variant på enkät är den med fasta 
svarsalternativ, där svaren kryssas i. En vanlig variant är att man kombinerar fasta och öppna 
svarsalternativ i enkäten. (Løkken och Søbstad, 1995) 
 

Då man bedömer värdet av enkät som metod tar man ofta upp effektiviteten och de låga 
kostnaderna. Den som besvarar en enkät kan göra det i lugn och ro, följa sitt eget tempo, 
tänka igenom frågorna ordentligt och därmed ge bättre svar. Dessutom är intervjuareef-
fekten inte aktuell. (Løkken och Søbstad, 1995, s. 118) 

 
Vi kommer att använda oss av enkäter med både öppna och slutna svarsalternativ. 
 
 
Innehållsanalys av texter 
 
Vi har studerat sex elevers  texter och bedömt dem enligt följande:  

• Har texten en röd tråd? 
• Är texten beskrivande, dvs. använder de sig av adjektiv? 
• Finns det tydlig början och ett tydligt slut? 

 
Genom att använda sig av textanalys kan en bild av elevens språkanvändning och val av tema 
i olika texter utkristalliseras. (Løkken och Søbstad, 1995) 
 

”’Genom en innehållsanalys kan man få en bild av många olika faktorer hos en person som 
förfärdigat texten. Det kan t.ex. gälla barnens språkliga och intellektuella färdigheter, deras 
kreativitet, attityder och kunskaper, samt deras förhållningssätt till människor överlag.’ 
Återigen har metodens användbarhet och värde samband med hur pass bra man kan 
kombinera sin analys med information som samlats in med hjälp av andra metoder.” 
(Løkken och Søbstad, 1995, s. 123) 

 
Vi vill betona att vi inte kommer att lägga någon större vikt vid elevernas grammatiska fär-
digheter. Det vi kommer att koncentrera oss på är att se om texten har en tydlig början, och ett 
tydligt avslut. Vi kommer även att studera innehållet och se ifall eleverna skriver uttrycksfullt. 
Detta i kombination med enkäter skall leda oss till en uppfattning om vi med våra övningar 
har stimulerat barn till skrivlust. 
 
 
Försökspersoner 
 
Observationsklassen, en 4-5:a, bestod av 22 elever.  
 
 
Bortfall: 
 
Övning 1, ”Skogen”: 1 elev borta. 
Övning 2, ”Musik”: 2 elever borta. 
Övning 4, ”Bilder”: 1 elev borta. 
 
Vid övning 3, ”Grejen”, och övning 5, ”Dockteatern” var alla elever närvarande. 
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Urval 
 
Vi har i samarbete med vår handledare valt ut sex elever, tre pojkar och tre flickor, för att 
studera deras texter närmare. Eleverna befinner sig på olika nivåer i sitt skrivande. Pojke 1 
och Flicka 1 ligger på en hög nivå i sitt skrivande, Pojke 2 och Flicka 2 ligger på medel nivå 
och Pojke 3 och Flicka 3 på en lägre nivå. 
 
 
Genomförande 
 
Vi har använt oss av tre olika enkäter. Samtliga enkäter bestod av både öppna och slutna 
svarsalternativ. Den första enkäten fick varje elev besvara innan vi introducerade övningarna, 
v.41 hösten -02. (Bilaga 1) Den andra enkäten, var en återkommande enkät. Eleverna 
besvarade den andra enkäten efter varje skrivövning under v.41-46,  hösten -02. (Bilaga 2) 
Den tredje och sista enkäten fick de besvara när samtliga övningar var färdigställda under 
v.46, hösten -02. (Bilaga 3) 
 
Syftet med första enkäten var att få en bild av hur eleverna uppfattade skrivövningar i skolan. 
Innan de fick besvara enkäten definierade vi vad ordet skrivövning betyder.  Den andra 
enkäten syftade till att visa oss vad eleverna tyckte om varje enskild övning. Den tredje och 
slutgiltiga enkäten hade som syfte att vi skulle se om deras skrivlust ökat genom de fem 
övningar vi genomfört under praktikperioden. 
 
Innan undersökningarna satte igång ville vi ge information till elevernas föräldrar om vad vi 
tänkt arbeta med under veckorna med deras barn och vad vårt mål med undersökningen var. I 
brevet stod även information om att vi ville att barnen skulle ta med oömma kläder och fika 
till den första övningen. (Bilaga 4) 
 
Före varje övning har vi läst texter och böcker för att bli inspirerade. Böckerna vi läste var 
”Första sagoboken” (Borén,1993) och ”John Bauers sagovärld” (Olenius,1997) och Av dessa 
texter fick vi en del av den inspiration vi behövde för att kunna inleda vårt skrivprojekt. 
 
För att begränsa vårt arbete valde vi att arbeta med fem olika skrivuppgifter: (Bilaga 5)  
 

• Skogen 
• Musiken 
• Grejen 
• Bilden 
• Dockteatern 

 
Innan vi introducerade övningarna höll vi en diskussion i klassen om vad de tyckte gjorde en 
berättelse levande och bra. Genom diskussionen kom eleverna fram till att det är viktigt att ha 
en tydlig början, ett tydligt slut, och en röd tråd i texten, för att man lättare ska kunna följa 
med i handlingen. Någon föreslog även att man kunde använda sig av adjektiv för att göra 
texten beskrivande.  

 
Under övningarna var vi alltid närvarande i klassrummet. När eleverna skulle fylla i enkäterna 
gjorde vi inte det i helklass. Istället skickade vi ut några elever åt gången i ett grupprum, där 
de fick besvara enkäten. Tanken med detta var att det skulle vara lättare för dem att skriva vad 
de verkligen tyckte och inte titta på sin bänkkamrat. 
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Texterna satt vi tillsammans och analyserade. Vi kopierade de texter vi skulle använda, och 
skrev sedan anteckningar i texten om de följde den röda tråden, om de använde sig av adjektiv 
och hur deras början och slut var. 
 
 
Tidsplan 
 
Termin 5: PM klart. 
 
Termin 6: Bakgrund, syfte och vetenskaplig metod färdigställd. Kontakt med den 
vetenskapliga handledaren. 
 
Termin 7: Undersökningens genomförande och rapportens färdigställande.  
 
Under en period av sju veckor höstterminen 2002 genomförde vi den praktiska studien. Vid 
praktikperiodens slut sammanställde vi och bearbetade materialet. Vecka 40 innefattade två 
skoldagar, där eleverna hade friluftsdag. Detta innebar att undersökningen inte kunde påbörjas 
under den veckan. 
  
Vecka 41: Första enkäten genomförs. 
                 Uppgift 1: ”Skogen” genomförs. (Bilaga 5) 
                 Skriva berättelse i klassrum.  
                 Andra enkäten. 
                 Uppgift 2: ”Musiken” genomförs. (Bilaga 5) 
                 Andra enkäten. 
 
Vecka 42: Vi introducerar dockteater/manusskrivande. 
                  Eleverna skriver manus i grupper. 
                  Introduktion av uppgift 3: ”Grejen” (Bilaga 5) 
                  Meddelande till föräldrar. (Bilaga 6) 
                  Uppgift 3: ”Grejen” skrivs i klassrummet. 
                  Andra enkäten 
 
Vecka 43:  Introduktion av uppgift 4: ”Bilden”. (Bilaga 5)  
                  Serie/berättelseverkstad i klassrummet. 
                  Andra enkäten. 
                  Manusskrivande/ kulisstillverkning. 
 
Vecka 44:  Docktillverkning. 
                  Öva på manus/ renskrivning. 
                  Andra enkäten. 
                    
Vecka 45:  Träna på dockteater/göra klart dockor. 
 
Vecka 46:  Träna på dockteater/redovisning. 
                  Tredje enkäten. 
 
Vecka 47 : Redovisades dockteatern för andra klasser. 
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Resultat av undersökning 
  
Enkätsammanställning 
 
Vår undersökningsgrupp bestod av 22 elever, 10 pojkar och 12 flickor. Eleverna gick i årskurs 
fyra och fem. Gruppen bestod av 12 fjärdeklassare och 10 femteklassare.  
 
Vi valde att redovisa enkätundersökningsresultaten med hjälp av stapeldiagram till de 
kvantitativa svarsalternativen och med sammanfattade meningar i punktform till de kvalitativa 
svarsalternativen. Efter enkätresultaten följer de textanalyser vi gjort på de 6 utvalda elevernas 
texter. (Bilaga 9-14) 
 
 
Enkät 1 
 
Denna enkät introducerades först och den fick eleverna besvara innan vi satte i gång med 
övningarna. Detta för att vi skulle se vad eleverna tyckte om skrivandet i skolan. 
 
Nedan följer resultatet av vår första enkät, ”Några frågor om skrivande”, som samtliga elever 
svarade på. (Bilaga 1) 
 
För att få en inblick i elevernas syn på skrivande, frågade vi dem om de tyckte att det var 
roligt att skriva i skolan.  
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Figur 1. Diagram över hur roligt eleverna uppfattar skrivning i skolan. 
 
Vi kan se att det stora flertalet i klassen tycker att det är roligt att skriva i skolan vid olika 
tillfällen, de har en förhållandevis positiv inställning till skrivande. Ingen av eleverna har 
svarat att de aldrig tycker det är roligt att skriva i skolan.  
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Tiden som är ett viktigt fenomen i vårt samhälle, är också viktig i skolan. Vi ansåg det 
nödvändigt att få vetskap om eleverna i vår undersökningsklass känner sig stressade eller om 
de anser att tiden är tillräcklig när de ska skriva texter.  
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Figur 2.  Diagrammet visar hur ofta den utsatta tiden för skrivövningar brukar vara tillräcklig. 
 
Vi kan se att en elev upplever att tiden aldrig är tillräcklig för skrivövningar i skolan. Vad det 
kan bero på är omöjligt att se. Det kan vara så att eleven har svårt att koncentrera sig på 
uppgifterna och därför har svårt att hinna skriva uppgifterna klart. Det är bara två elever som 
tycker att tiden alltid är tillräcklig. De flesta eleverna hittar man i mitten på diagrammet, nio 
vid svarsalternativet ibland och tio stycken har svarat för det mesta. 
 
Eftersom vi inte hade varit i klassen förut, hade vi därför ingen aning om vad de brukade göra 
för skrivövningar. Det var därför bra för oss att få vetskap om vad de var vana vid att göra. 
 
Så här svarade eleverna på vad de brukar ha för skrivövningar : 
 

• Vi brukar skriva fritt. (15 elever) 
• Jag brukar skriva egna berättelser. ( 4 elever) 
• Jag brukar forska och skriva om djur. ( 2 elever) 
• Vi brukar ha stavning.  (1 elev)    

 
Mer än hälften av eleverna förknippar skrivövningar med att skriva fritt, och några elever 
förknippar det med att skriva egna berättelser. Ett fåtal anser att forskning kring djur eller 
stavning är en skrivövning. Svaren vi erhållit har givit oss kunskap om att eleverna kan lägga 
olika innebörd till ordet skrivövning.  
 
Vi anser att det är viktigt att få fantasin aktiverad för att finna skrivlust, därför ville vi 
undersöka om eleverna kände att de fick använda fantasin i skolan. 
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Figur 3 Diagrammet visar  hur ofta eleverna anser att de får utlopp för sin fantasi i skolan. 
 
Av svaren att utdöma kan vi se att 8 elever alltid får utlopp för sin fantasi i skolan, de övriga 
eleverna fick även de utlopp för sin fantasi, men inte i lika stor utsträckning. Det var 
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intressant att se svaren, för de sporrade oss att eventuellt påverka detta i våra övningar. 
Kanske kunde vi få fler elever som ständigt kände att de fick utlopp för sin fantasi. 
 
Även fast vi redan bestämt vilka övningar som skulle ingå i vår undersökning var det 
intressant att få vetskap om när eleverna tyckte det var roligt att skriva i skolan. Nedan följer 
citat från elever: 
 

• Det är nästan jämt roligt att skriva berättelser. ( 7 elever) 
• Det är alltid roligt att skriva. (6 elever) 
• När det är tyst i klassrummet. (2 elever) 
• När man får skriva sagor. (2 elever) 
• Det är roligt när du får välja själv. ( 1 elev) 
• När man är sugen på att skriva. ( 1 elev) 
• När man fått en idé. (1 elev) 
• När man får skriva med kompisar. (1 elev) 
• Det är aldrig roligt att skriva. (1 elev) 

 
Vi fick en ganska stor spridning på svaren, men sex elever tycker att det alltid är roligt att 
skriva i skolan, medan en elev aldrig tycker att det är roligt att skriva.  
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Enkät nr.2 
 
Syftet med denna enkät (Bilaga 2) var att få vetskap om vad eleverna tycker om varje övning. 
Således fick eleverna fylla i en likadan enkät efter varje genomförd övning. Inledningsvis 
frågade vi eleverna om de kände att vår skrivövning gav dem lust att skriva. Vi jämförde 
sedan samma fråga för att se om skrivlusten skiljde sig mellan de olika övningarna. 
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Figur 4.  Diagram som visar en jämförelse mellan de olika skrivövningar, och om övningarna gett 
eleverna skrivlust.  
 
Som framgår av diagrammet kan vi se att skrivövningen ” Skogen” gav eleverna överlägset 
mest lust att skriva, därefter kommer ”Grejen” och ”Dockteatern” tätt följd av ”Bilden”. 
”Musiken” är den övning som har gett minst skrivlust hos eleverna om vi jämför de olika 
övningarna mot varandra. På övningarna ”Musik, Grejen och Bilden” finns det fler 
tveksamma elever än vid Skogen och Dockteatern. Dessa elever vet ej om övningarna gett/ 
inte gett skrivlust. Eleverna svarade sedan vad det var som gjort att de fick/inte fick lust att 
skriva under respektive övning (Bilaga 7)  
 
Vid alla övningar, utom grejen, har eleverna helt med fantasins hjälp skrivit en berättelse. Vid 
skrivövningen ”Grejen” har eleverna haft en konkret sak framför sig, vilket har gjort att 
upplägget på berättelsen blivit mer faktabetonat än i de övriga övningarna. Flera elever har 
uppskattat att ha en konkret sak framför sig och de angav också att det var just det som gav 
dem skrivlust. (Bilaga 7:1) 
 
De flesta eleverna svarade att de inspirerades att skriva i sagoskogen efter att de tagit del av 
vår introduktion, dramatisering av sagor, eller det skogen hade att erbjuda deras visuella 
sinne. (Bilaga 7:1) 
 
Genom att tolka elevernas svar efter musikövningen kan vi se att musiken som 
inspirationskälla är en övning som inte passar alla. Vi har märkt att musiken kan påverka 
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eleverna i olika riktningar. Eleverna har känt olika för musiken, en del uppfattade den som 
positiv inspirationskälla medan andra inte alls kunde finna någon inspiration genom den. 
(Bilaga 7:1) 
 
En stor del av eleverna, ungefär hälften, ansåg att det var kul att skriva till bilder, men flera 
svarade också att de tyckte det var kul att klippa ut bilder. (Bilaga 7:1) 
 
Dockteatern/ manusskrivning var en gruppuppgift. Av resultatet kan vi se att de flesta var 
positiva till manus och dockteatern, en elev tyckte att det roliga med denna övning var att 
arbeta i grupp. (Bilaga 7:2) 
 
De flesta positiva kommentarerna hittade vi hos ”Skogen”. Vi kan liksom vid andra frågor se 
att den övningen togs emot på ett positivt sätt av eleverna. ”Musiken” fick de mest splittrade 
kommentarerna. 
 
Vi tyckte det var intressant att se ifall eleverna fick direkt inspiration att börja skriva, efter det 
att vi introducerat övningarna. I enkäterna efter varje övning frågade vi därför eleverna om de 
tyckte det var svårt att komma igång. 
 
Nedan följer en jämförelse mellan de fem olika övningarna. 
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Figur 5. Diagram som visar om eleverna tyckte att det var svårt att komma igång att skriva under 
respektive övning, samt en jämförelse övningarna emellan. 
 
Bortfall, på följande övning har elever kryssat mittemellan på svarsalternativen: 
”Musiken”: 2 elever 
”Grejen”: 2 elever 
 
I övningen skogen hade nästan samtliga elever inga svårigheter att komma igång med 
uppgiften, det tolkar vi som att övningen gav eleverna inspiration. ”Grejen” och ”Bilden” 
hade näst bäst resultat. Vi kan dock se att de övningar som hade flest elever med svårigheter 
att komma igång var musiken och dockteatern.  
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Vid samtliga övningar tyckte nästan alla elever att den sammanlagda tiden till övningen varit 
tillräcklig. (Bilaga 8  ) 
 
 
Det är roligt för eleverna om de kan känna sig nöjda med sin prestation. Vi ville därför veta 
om de var nöjda med sina texter från respektive övning. 
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Figur 6. Diagrammet visar en sammanställning över hur nöjda eleverna var med resultatet efter varje 
övning. 
 
På bilduppgiften hittar vi de elever som är mest nöjda med sitt resultat.  
 
Enkätfråga nr. 6a och 6b har vi valt att inte sammanställa i examensarbetet. Elevernas 
reflektion över sin egen och vår arbetsinsats bedöms. (Bilaga 2) 
 
 
Enkät nr. 3 
 
Vid sista enkäten (Bilaga 3) var 22 av 22 elever närvarande. Nedan följer resultaten av 
enkätundersökningen. 
 
Efter flera veckor med skrivövningar, fann vi det intressant att ta reda på om eleverna tyckte 
att skrivövningarna ökat deras skrivlust. Vi fann vi att sexton elever ansåg att de hade fått 
ökad skrivlust under den koncentrerade tid vi genomfört övningarna med dem. Det är givetvis 
positivt för oss att få det resultatet, däremot vet vi inte om de känner så här för stunden, eller 
om det är någonting de kommer att utveckla ännu mer i framtiden. 
 
När vi ställde frågan till eleverna efter övningarna om de tyckte att tiden varit tillräcklig ansåg 
sex elever att tiden alltid varit tillräcklig, tolv elever tyckte tiden varit tillräcklig för det mesta. 
Vi kan se att efter övningarna, har det har skett en förändring hos eleverna. Antalet elever som 
tycker att tiden alltid varit tillräcklig och att tiden nästan alltid varit tillräcklig har ökat bland 
eleverna. För att jämföra om tiden var tillräcklig i våra övningar nu mot vad de ansåg tidigare,  
jämför bilaga 8 mot figur 2. 
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Vid enkätundersökningarna har eleverna ansett att tiden varit tillräcklig i stor utsträckning, 
med några få undantag. Vid övningen ”Skogen” var det ett par stycken flickor som svarade att 
de inte hade fått tillräckligt med tid. Det som förvånade oss var att dessa flickor lämnade in 
sin text medan det fortfarande fanns tid kvar till att skriva. Därför tyckte vi det var underligt 
att de svarade att tiden inte var tillräcklig. 
 
När vi genomförde övningarna var givetvis målet att ge eleverna skrivlust. Om kreativiteten 
och fantasin flödar är det lättare att få idéer till en berättelse. Därför ville vi veta om eleverna 
kände att de fått utlopp för sin fantasi och kreativitet i övningarna.   
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Figur 7. Diagrammet visar hur ofta eleverna känner att de fått utlopp för sin fantasi och kreativitet 
under våra övningar. 
 
Hälften av eleverna anser att de alltid fått utlopp för sin fantasi och kreativitet i våra övningar. 
Man kan även se att alla elever vid något tillfälle använt dessa egenskaper. Kanske har vi 
lyckats stimulera eleverna i den riktning vi ville, genom vårt varierade utbud av 
skrivövningar. Genom övningarna har vi försökt tillgodose alla inlärningsstilar.  
 
Efter flera veckors övningar, var det intressant att få reda på om eleverna kände att de hade 
mer lust att skriva. 
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Figur 8.  Diagrammet visar hur pass bra det stämmer att eleverna fått mer skrivlust. 
 
Nästan alla elever har mer lust att skriva nu, däremot tycker två elever att det inte alls 
stämmer. Vi var naturligtvis medvetna om att man inte kan fånga alla elever under en så kort 
tidsperiod, men resultatet tyder ändå på att det skett en förändring i positiv riktning. 
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Vi ställde sedan frågan om de visste vad det kunde bero på, att de hade mer lust att skriva nu? 
Nedan följer exempel på hur eleverna svarat. 
 

• Allt vi gjort har varit så lätt att använda fantasin. 
• Det var roliga skrivövningar. 
• Det beror på att det är roligt. (2) 
• För det är kul. (3) 
• Vi har fått skriva så mycket på en gång och det tyckte jag var väldigt kul, eftersom jag 

tycker om att skriva. 
• Det var roliga skrivövningar, för vi har fått använda mycket fantasi. (2) 
• För vi har hållit på med skrivning mer. 
• Det har blivit roligare sen första gången. 
• Vet ej. (9) 

 
Av svaren kan vi utläsa att 9 elever ej är medvetna om varför de fått mer lust att skriva 
Hälften av eleverna menar att de fått mer lust att skriva av olika anledningar, ex. för att det 
var roliga skrivövningar. 
 
För att få ett begrepp om vilken av övningarna som stimulerade till mest skrivlust, bad vi 
eleverna att gradera övningarna från 1-5 poäng. Resultatet sammanställde vi sedan genom att 
lägga ihop elevernas poäng för respektive övning.  
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Figur 9. Diagrammet visar hur populära övningarna har varit genom den sammanlagda poäng de fått 
av eleverna. 
 
Eftersom två av eleverna inte deltagit i alla övningar, kunde de inte besvara denna fråga.  
Bortfall: 2 elever.                  
 
Dockteatern var den övning som fick flest poäng dvs. den var populärast bland eleverna, 
medan musikövningen gav eleverna minst poäng. Dockteatern gav mer än dubbelt så mycket 
poäng som musikövningen. De tre andra övningarna (bilden, grejen, skogen) låg väldigt nära 
varandra i popularitet.  
 
Det är bra att få kännedom om eleverna anser att vi borde lagt upp övningarna annorlunda 
med syfte att utveckla deras skrivlust. Nedan följer elevernas åsikter om vad vi bör ändra: 
 

• Inget. (17 elever) 
• Vet ej. (2 elever) 
• Jag skulle velat välja grupperna själv till dockteatern. (1 elev) 
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• Det skulle vara roligt att skriva själv till en bild man ritat. (1 elev) 
• Att vi jobbar mer med dockteater. (1 elev) 

 
De flesta i klassen verkade mycket nöjda med övningarna som de var utformade och ville inte 
ändra på något. Det är givetvis ett positivt resultat, att så många elever inte kunde komma 
fram till något de ville ändra på.  
 
Vi ville att eleverna skulle redogöra för om de hade några synpunkter kring övningarna. 
Nedan följer exempel på hur eleverna svarat. 
 

• Nej. (11 elever) 
• Jag tyckte att skogen var kul. (1 elev) 
• Att göra dockor var roligt. (3 elever) 
• Dockteatern var roligast för man fick många idéer när man var flera. (1 elev) 
• Till att börja med kom vi inte så bra överens i dockteatergruppen, men det gick bra 

sen. (1 elev) 
• Jag tyckte att alla förutom skogen var bra. (1 elev) 
• Teatern ni gjorde i skogen var jättebra, men den gav mig minst lust att skriva. (1 elev) 
• Jag skulle ha velat ge mer än en övning 5 poäng, för många var jätteroliga. (3 elever) 

 
Hälften av eleverna har ingen ytterligare synpunkt på övningarna. När eleverna skriver 
positiva meningar om övningarna är det ”skogen” och ”dockteatern” som kommer på tal. 3 
elever har problem att gradera övningarna, eftersom de anser att flera övningar är lika 
tilltalande.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att de flesta elever verkar vara nöjda med övningarna. Givetvis 
är det olika vilken övning som passar varje elev. Vi har funnit att eleverna visar tecken på en 
ökad skrivlust genom deras engagemang, motivation och intresse för övningarna.  De flesta 
har upplevt att tiden till övningarna varit tillräcklig och de känner att de fått utlopp för sin 
fantasi och kreativitet. Övningarna ”Skogen” och ”Dockteatern” har varit de populäraste 
övningarna i vår undersökning. 
 
 
Innehållsanalys av text 
 
Pojke 1 ( Hög nivå)  
 
Skogen:  
Inledning: Det är en tydlig inledning. 
Adjektiv: Adjektiv förekommer, men kunde användas mer frekvent. 
Röd tråd: Den röda tråden löper genom hela texten. 
Slutet: Det är ett tydligt slut på berättelse, dock upplevs det korthugget. ( Bilaga 9) 
 
Musiken:  
Inledning: Första meningen är bra, men efter ett tag glömmer eleven att sätta ut punkt mellan  
meningarna.  
Adjektiv: Språket är inte så beskrivande. Adjektiven är nästan obefintliga.  
Röd tråd: Han har en tanke med texten, dvs. en röd tråd. Det är lätt att följa med i handlingen. 
Slutet: Slutet är tydligt, men något forcerat.  
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Grejen:  
Inledning: Det är en bra början.  
Adjektiv: Han använder adjektiv vid ett par tillfällen. Men kunde dock användas vid betydligt 
mer tillfällen. 
Röd tråd: Den röda tråden finns från början till slut. Texten är skriven på ett tydligt och 
lättförståeligt sätt. 
Slutet: Slutet är något abrupt. Man är inte riktigt förberedd att slutet skall komma så pass 
snabbt.  
 
Vi kan inte se någon direkt utveckling på elevens texter. Det vi däremot ser är att eleven har 
uppskattat övningarna, framförallt ”Skogen”.  
 
 
Flicka 1 (Hög nivå) 
 
Skogen: 
Inledning: Det är en tydlig och intresseväckande början.  
Adjektiv: Adjektiven flödar. Texten är skriven på ett levande och beskrivande sätt. 
Röd tråd: Det är en röd tråd i texten. Fantasi och kreativitet genomsyrar hela berättelsen. 
Slutet: Slutet är väldigt tydligt. (Bilaga 10) 
 
Musiken:  
Inledning: Det är en tydlig och spännande inledning.  
Adjektiv: Texten är levande för hon använder mycket adjektiv. Fantasin och kreativiteten 
flödar. 
Röd tråd: Den röda tråden är väldigt tydlig genom hela berättelsen. 
Slutet: Slutet är tydligt och genomtänkt.  
 
Grejen: 
Inledning: Inledningen är otydlig. Man ställer sig frågande till vad detta skall handla om. 
Adjektiv: Adjektiv används löpande genom texten. 
Röd tråd: Den röda tråden är lite vacklande. Huvudpersonen i texten byts ut under berättelsens 
gång. Vilket gör att det är svårt att hänga med i berättelsen. 
Slutet: Slutet är tydligt.  
 
Flicka 1 representerar den grupp flickor i klassen som tilltalas av alla skrivövningar och 
skriver långa och utförliga berättelser. Sammanfattningsvis kan vi se att Flicka 1, inte visar 
någon direkt utveckling på sina texter. Redan innan undersökningen hade hon ett varierat och 
fantasifullt språk. Av enkätsvaren att döma kan vi se att övningen ”Skogen” tilltalade henne 
mest.  
 
 
 
Pojke 2 (Medel nivå)  
 
Skogen: 
Inledning: Det är en tydlig och intresseväckande början.  
Adjektiv: Texten är skriven på ett levande och beskrivande sätt. 
Röd tråd: Den röda tråden vacklar lite genom berättelsen. 
Slutet: Slutet kommer väldigt snabbt och oväntat.  
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Musiken:  
Inledning: Det är en tydlig början.  
Adjektiv: Adjektiven kunde användas flitigare för att göra texten mer beskrivande. 
Röd tråd: Berättelsen följer en röd tråd om än handlingen går väldigt snabbt framåt. 
Slutet: Slutet är lyckligt och väldigt tydligt. (Bilaga 11) 
 
Grejen: 
Inledning: Inledningen är bra för den presenterar direkt föremålet som berättelsen kommer att 
handla om. 
Adjektiv: Adjektiven är obefintliga i denna berättelsen. 
Röd tråd: Det är en tydlig röd tråd. 
Slutet: Det är ett otydligt slut.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att eleven har svårt att göra en text helt komplett om man 
följer de riktlinjer vi haft vid analysen. Vid en typ av övning kan slutet vara tydligt medan den 
röda tråden vacklar, och vid en annan övning kan det vara det omvända. Vi kan inte sen någon 
märkbar förändring i  hans texter. 
 
 
Flicka 2 (Medel nivå)  
 
Skogen: 
Inledning: Det är en tydlig början.  
Adjektiv: Adjektiv kunde användas flitigare för att göra texten mer beskrivande. 
Röd tråd: Den röda tråden vacklar lite genom berättelsen. På vissa ställen upplever man att 
texten har luckor. Talstreck och nya stycken används lite väl ofta, det blir hackigt. 
Slutet: Slutet kommer väldigt snabbt och oväntat. (Bilaga 12) 
 
Musiken:  
Inledning: Det är en otydlig början och man upplever att man kastas direkt in i handlingen. 
Adjektiv: Adjektiven saknas helt och hållet i den här berättelsen. 
Röd tråd: Berättelsen följer en röd tråd om än den är kort. 
Slutet: Slutet är otydligt.  
 
Grejen: 
Inledning: Det är en tydlig inledning. 
Adjektiv: Adjektiven används i berättelsen. 
Röd tråd: Den röda tråden kunde vara tydligare i den här berättelsen. Texten är något 
osammanhängande. Vissa meningar skulle behöva förtydligas. 
Slutet: Det är ett tydligt slut, men lite snabbt.  
 
Efter genomförd textanalys kan vi se att Flicka 2 skriver ett tydligare slut i sista texten än vad 
hon gjorde i den första. Enligt hennes enkätsvar ser vi att skrivövningen ”Skogen” gav henne 
mest skrivlust. Vi ser även på texten, hon skrev till övningen ”Skogen”, att den håller en 
högre nivå än de övriga. Vi kan inte se någon direkt förändring i flickans texter. 
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Pojke 3 (Lägre nivå)  
 
Skogen: 
Inledning: Det är en tydlig början.  
Adjektiv: Texten är skriven på ett korthugget sätt, där adjektiv skulle behöva användas i större 
utsträckning. 
Röd tråd: Det finns en  röd tråd, inte alltid tydlig. 
Slutet: Slutet kommer väldigt snabbt.  
 
Musiken:  
Inledning: Det är en tydlig början.  
Adjektiv: Adjektiven kunde användas flitigare för att göra texten mer beskrivande. Texten är 
skriven på ett korthugget sätt, dvs. meningarna är inte riktigt avslutade fastän punkter är 
utsatta. 
Röd tråd: Berättelsen följer en röd tråd. Vissa meningar i texten kunde vara tydligare, för att 
göra berättelsen mer lättförståelig. 
Slutet: Slutet är lyckligt och väldigt tydligt.  
 
Grejen: 
Inledning: Det är en tydlig och intresseväckande inledning. 
Adjektiv: Det är lite adjektiv i texten, men texten upplevs ändå som beskrivande. 
Röd tråd: Det är en väldigt tydlig röd tråd, och det märks att personen är intresserad av ämnet. 
Slutet: Slutet är lite otydligt, för det slutar mitt i handlingen. (Bilaga 13) 
 
Pojke 3:s texter visar en utveckling om man jämför texterna mellan varandra. Vid första 
övningen skriver eleven på ett trotsigt och omoget sätt och lägger ingen större energi på 
arbetet. Vid den andra övningen kan man se en liten utveckling främst i attityd. Eleven skriver 
på ett mer fantasifullt sätt, och lägger ned mer arbete på texten. Vid den tredje övningen ser vi 
mer flyt i texten om vi jämför med de tidigare övningarna. I texten ser vi den skrivglädje vi 
saknat tidigare. Vid första enkäten svarade pojken att han inte tyckte om att skriva i skolan, 
men vid sista enkättillfället ansåg han att skrivlusten ökat. Han svarade att han tyckte om alla 
övningar utom skogen. 
 
 
Flicka 3 (Lägre nivå)  
 
Skogen: 
Inledning: Det är en tydlig början.  
Adjektiv: Adjektiv används, men kunde användas i större utsträckning. 
Röd tråd: Den röda tråden är ganska tydlig. Vid ett tillfälle finns dock en  lucka i handlingen. 
Slutet: Slutet är tydligt men tragiskt.  
 
Musiken:  
Inledning: Det är en tydlig och fantasirik början. 
Adjektiv: Adjektiv används sparsamt i texten. 
Röd tråd: Berättelsen följer en tydlig röd tråd. 
Slutet: Slutet är tydligt. (Bilaga 14) 
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Grejen: 
Inledning: Det är en tydlig inledning. Men det känns som att meningarna kunde kastas om. De 
kommer i fel ordning. 
Adjektiv: Adjektiv används i berättelsen. Texten känns beskrivande och intressant 
Röd tråd: Den finns en röd tråd  
Slutet: Det är ett tydligt slut, som passar ihop med det hon beskriver. 
 
Flicka 3 visar ingen direkt utveckling i texterna. Hon skriver ofta med en tydlig inledning, en 
röd tråd och ett tydligt slut. Flickan kunde få levande text om hon kunde variera språket i 
större utsträckning. Vi kan se i enkätsvaren att eleven fattat tycke för samtliga övningar, men 
att ”Skogen” gett mest skrivlust. 
 
 
Sammanfattningsvis kan vi, av de sex analyserna, se att Pojke 3 är den elev som visat de 
tydligaste framstegen under vår undersökning. Han har under de gångna veckorna visat ett 
ökat intresse för skrivande. Flicka 2 skriver ett tydligt slut i ”grejen” än vid de övriga 
övningarna, men det är oklart om det var en tillfällighet eller om det är en viss utveckling på 
gång. Det är svårt att se om de övriga eleverna utvecklats i sitt skrivande under vår 
undersökningstid, däremot kan vi se att eleverna fått en ökad skrivlust när vi analyserat 
enkätsvaren.   
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Vi anser att enkäterna har varit en säker och tydlig mätmetod. Det har visserligen blivit 
mycket att sammanställa eftersom eleverna besvarat enkäter vid sju tillfällen. Dock tror vi att 
den stora mängden enkätsvar, bäddat för en bredare bild av hur eleverna uppfattat övningarna. 
Vi kan även se att det är bra om eleverna sitter enskilt och fyller i enkäterna, för risken att 
dem påverkas av andra blir mindre. Det är viktigt att vara medveten om att det finns olika 
aspekter som kan påverka resultatet, ex. att de ibland inte reflekterar tillräckligt över frågorna 
på enkäten, i synnerhet gäller det de öppna svarsalternativen.  
 
Nackdelen med den korta undersökningstiden är att det är svårt att se om det skett någon 
utveckling i elevernas skrivande, utifrån de kriterier vi bedömde de sex elevernas texter efter.  
 
Vi anser att vi mätt det vi avsåg att mäta, dvs. ta reda på om man genom olika övningar kan 
stimulera barn till att få skrivlust genom engagemang, glädje, intresse, nyfikenhet, 
uppmärksamhet och motivation. I och med att vi gått igenom enkätfrågorna med eleverna, 
anser vi att vi gjort det bästa för att undanröja missförstånd. Därigenom anser vi att 
möjligheten till ett säkrare resultat av enkäterna är större. Däremot kan man säkert även få 
fram resultat genom att intervjua eleverna, men vi ser nackdelar i denna metod eftersom man 
kan lägga in egna värderingar, tonfall, kroppsspråk etc. och påverka eleverna i en viss 
riktning. 
 
 



    25

 
 
Resultatdiskussion 
 
Nyfikenhet, kreativitet och konsten att uttrycka sig i skrift är viktigt att behärska för att klara 
sig bra i vardags- och samhällslivet. Med våra övningar har vi med tanke på det försökt att 
stimulera barns skrivlust. Vi har ganska tydligt fått svar på hur vi lyckats med detta när vi 
analyserat enkätsvaren från de 22 eleverna i undersökningsklassen. Vissa övningar har tilltalat 
eleverna att skriva mer, men det är svårt att veta om det resulterat i bättre texter, eftersom 
undersökningstiden varit begränsad. Övningarna har planerats in med hänsyn till de 
lektionstillfällen där det funnits tid att arbeta koncentrerat. Tiden, antalet elever och elevernas 
villighet att besvara enkäterna har gjort det möjligt att genomföra undersökningen på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Vi vill poängtera att syftet var att se om vi kunde fånga elevernas intresse, motivation, 
nyfikenhet, och uppmärksamhet genom vår undersökning. Enligt enkäterna har vårt syfte 
uppnåtts. Den kreativitet som infunnit sig hos eleverna har varit oerhört stor, vid samtliga 
övningar. Vi är övertygade om att den största orsaken till detta har varit den variation av 
övningar som vi haft. 
 
De populäraste övningarna, ”skogen” och ”dockteatern”, innehöll drama i introduktionen, till 
skillnad från de övriga övningarna. Eftersom övningarna inspirerade de flesta till skrivlust, 
kan vi dra slutsatsen att drama är en framgångsrik introduktionsform för att skapa skrivglädje.  
 
Enlig Isaksson (1996) ansåg Freinet att det var viktigt att barnens arbeten synliggjordes, och 
det har vi verkligen försökt att eftersträva. Nyberg (1992) skriver också om hur viktigt det är 
att man inte glömmer bort att synliggöra elevernas arbete, det stärker deras självförtroende. Vi 
har vid redovisningarna märkt en iver och glädje bland eleverna över att visa upp sina alster. 
Det ser vi som ett tecken på att eleverna är nöjda och stolta över sina prestationer. Vi anser att 
eleverna, sporrats att skriva genom att de varit medvetna om textens framtida mål. 
Medvetenheten om att texten inte ska läggas i lådan och glömmas bort, utan istället ha en 
mottagare, anser vi efter vår undersökning varit ett av skälen till att eleverna funnit skrivlust i 
våra övningar.  
 
Stress är som vi tidigare nämnt ett problem i vårt samhälle både bland vuxna och barn, därför 
har vår ambition varit att skapa en stressfri miljö, där skrivlusten kunde flöda. Vi har på ett 
lugnt och strukturerat sätt genomfört våra övningar och anser att vi i största möjliga mån har 
lyckats med den ambitionen. En parentes är dock några flickor som efter övningen ”skogen” 
ansåg att de fått för lite tid, trots att de lämnade in före ”deadline”. Dessa flickor, är ordentliga 
och ville lämna in i tid, och eftersom de inte sade något, kunde vi inte veta att de inte skrivit 
färdigt.  Vid den övningen blev tiden ett hinder för deras skrivlust, utan att vi egentligen var 
medvetna om detta. Trots denna miss, har dessa flickor funnit skrivlust vid övningen. 
 
Musikövningen visade sig vara den övning som gav minst motivation att skriva. En del elever 
älskade musiken, medan andra ville ha en annan typ av musik, för att inspireras. Vår 
handledare sade ”Den här klassen kanske inte är så auditiv, övningen kanske inte fungerar i 
just den här klassen, men den kan gå mycket bättre i en annan klass!” Orsaken till att några 
elever inte uppskattat musikövningen, kan bero på de inte är auditiva, men även att 
musikvalet satt ”käppar i hjulet” för deras skrivlust. Samtidigt tror vi det är en omöjlighet att i 
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denna klass få ett bättre resultat. Det är alltid några som kommer att uppfatta musiken som ett 
störande moment, oavsett vad vi väljer för typ av musik.  
 
Bilduppgiften har inte gett mest skrivlust av övningarna, dock har enkätsvaren visat att 
eleverna varit mest nöjd med det färdiga resultatet. I övningen har bilderna tagit stort 
utrymme medan texten varit kort och koncis. Texten har haft en förstärkande karaktär till de 
mer talande bilderna. Vi anser att bild tillsammans med text är ett bra komplement till 
varandra, och vi är övertygade om att denna typ av övning i synnerhet kan locka de 
skrivsvaga till skrivlust.  Som vi tidigare nämnt anser Bergöö et al. (1997) att bild och text är 
viktig som kombination för att kunna föra fram ett budskap. 
 
Vi anser liksom Vygotskij att man ska ta tillvara på elevernas intresse istället för att använda 
tvång som huvudmotivation. Om övningen ger eleverna frihet att själva fantisera och använda 
sin kreativitet, kan de lättare motiveras till skrivlust.  Genom övningarnas upplägg anser vi att 
vi lyckats med detta, och det framgår tydligt när vi studerat Pojke 3. Han har stimulerats 
eftersom han haft tillfällen att skriva utifrån sig själv och sina egna intressen.  
 
Sammanfattningsvis vill vi säga att det varit ett otroligt intressant och lärorikt ämne att arbeta 
med. Kanske har vi i någon elev sått ett frö till fortsatt skrivintresse och skrivlust, och startat 
en process att uttrycka sig i skrift som är mycket viktigt att behärska i dagens samhälle.  Vi 
har genom enkätsvaren sett att elevernas skrivlust ökat, antingen är det en tillfällighet eller 
något bestående, men vi hoppas på det senare, dvs. att deras fantastiska fantasi och kreativitet 
blir till ett livslångt lärande. 
 
 
Fortsatt forskning  
 
Något som vi tror skulle vara intressant att följa upp, är hur eleverna skulle kunna utveckla sitt 
skrivande. Framförallt skulle man vilja ha tid att genomföra samma typer av övningar vid fler 
tillfällen, med syfte att se om texterna utvecklas. En ytterligare tanke kunde vara att göra 
likvärdiga övningar i andra klasser, och jämföra klasser sinsemellan. Kanske en annan klass 
skulle vara mer auditiv, mer mottaglig för en musikövning.  
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Bilaga 1 

 

 
 
 
Ringa in ett alternativ på varje fråga. Fråga 3 och 5 får ni själva skriva svaret på. 
 
 
1. Brukar du tycka att det är roligt att skriva i skolan?           Alltid     Nästan alltid     Ibland     Aldrig 
  
 
 
2. Tycker du att den utsatta tiden till skrivövningar brukar vara tillräcklig?   
 
    Alltid     Nästan alltid     Ibland     Aldrig 
 
 
 
 
3. Vad brukar ni ha för skrivövningar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Känner du att du får utlopp för din fantasi i skolan?        Alltid     Nästan alltid     Ibland     Aldrig 
 
 
 
5. När är det roligt att skriva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tack för din medverkan! 



    

Bilaga 2 
 

 
 
 

Denna enkät tänkte vi att ni skulle besvara efter varje färdiggjord skrivövning! Vi vill 
nämligen ta reda på vad ni tycker om dessa. 
 
 
 
1a. Känner du att den här skrivövningen gav dig lust att skriva?     Ja      Nej    Vet ej 
 
 
b)   …i så fall: Vad var det med just den här övningen som gjorde att du fick lust/ inte fick 
lust att skriva? 
 
 
 
 
 
 
2. Var det svårt att komma igång?       Ja     nej 
 
3. Fanns det tillräckligt med tid?         Ja     nej 
 
4. Vad var din första tanke om övningen, när du fick reda på vad du skulle göra? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hur nöjd är du med resultatet?    Mycket nöjd      Nöjd      Mindre nöjd      Missnöjd 
 
6a. Om vi gör övningen en gång till, vad skulle kunna förbättras? 
 
 
 
 
 
b.) Om du skulle göra övningen en gång till, är det något du kan förbättra? 
 
 
 
 
 
 
 
    Tack för din medverkan! 



    

 
Bilaga 3 

 
Nu efter flera veckor av skrivövningar med er, tänkte vi ge er en chans att tycka till om 
denna tid med skrivlust som tema. Tack för er medverkan! 
 
 
1. Har övningarna ökat din skrivlust?      Ja     nej      vet ej 
 
2. Har tiden att skriva dessa övningar varit tillräcklig?     Alltid       För det mesta        Ibland       Aldrig 
 
3. Har du fått utlopp för din fantasi och kreativitet i dessa övningar?                                                                    
 
      Alltid       För det mesta        Ibland       Aldrig 
 
 
4a. Känner du att du har mer lust att skriva nu?    Stämmer:    Bra     Ganska bra      Mindre bra      Dåligt 
 
b)…och i så fall vad tror du det beror på? 
 
 
 
 
 
5. Vilken av övningarna gav dig mest lust att skriva? 
Gradera dem. Den ni tyckte var bäst ger ni 5p och den ni tyckte var sämst 1p 
 
Skogen  
 
Skriva till musik  
 
Bilder 
 
Grejen 
 
Dockteatern 
 
 
6. Finns det något vi skulle ha gjort annorlunda för att påverka er skrivlust? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Har ni några fler synpunkter på övningarna? 
 
 



    

Bilaga 4 
 

 
 
 

 



    

Bilaga 5 
 
Övningar  
 
En dag i naturen: Vi hade tänkt gå ut med eleverna i skogen. Läraren får ta med eleverna ut i 
”sagoskogen” där vi redan befinner oss utklädda. Vi hälsar dem välkomna till sagans värld 
och ber dem sätta sig ner på marken. Som introduktion till övningen spelar vi upp en 
dramatisering av berättelsen ”Korven på näsan”.  Med oss tänkte vi ta med en bok om troll, 
som vi ska läsa ur för att barnen ska känna sig inspirerade. Tanken är att barnen kan lägga sig 
ner på marken, titta upp på himlen och fantisera eller ta med dig ett föremål från skogen som 
de kan inspireras att sedan skriva om.  Med på denna utflykt hade vi även tänkt ta med papper 
och målarfärger för att de även ska kunna uttrycka sig med de medlen. Miljön för denna 
uppgift är viktig, det känns nödvändigt att vi verkligen tar tid på oss när vi är ute i naturen. 
Inspirationen ska inte stressas fram. 
 
Musik: En övning där vi väljer ett musikstycke att spela upp för klassen, som får sitta 
bekvämt, tyst och blunda. Vi valde musik av ”Vivaldi”. Under tiden de lyssnar på musiken 
skriver eleverna ner sina tankar individuellt. Syftet är att de ska inspireras av  musiken. 
 
Dockteater: Som introduktion spelar vi upp en egen dockteater och visar hur man kan lägga 
upp ett manus. Vi delar in eleverna i grupper om tre. Under en period av fem veckor får de 
sedan tillfälle att ett par gånger i veckan arbeta med att skriva ett manus till en dockteater som 
de fritt får välja tema till. I denna övning får de inte bara skriva utan även tillverka sina egna 
dockor och kulisser. Det gäller även att samarbeta i gruppen. Efter de gångna veckorna är 
tanken att de ska spela upp teatern för sina klasskompisar och eventuellt även för andra 
klasser.  
 
Grejen: Eleverna får i uppgift att ta med en sak hemifrån, vad som helst, något som betyder 
något för dem. Det kanske kan vara en sak som de minns från ett alldeles speciellt tillfälle, en 
resa, ett kort, en souvenir mm. Om denna sak får de sedan skriva om.   
 
Bilder: Uppgiften är att eleverna får klippa ur 5-10 bilder ur en tidning och med hjälp av dem 
sedan skriva en berättelse. Bilderna får de klistra på ett stort ark och sedan skriva text till varje 
bild. De får fritt välja bilder, färg på pappret och tema. Som avslutning på övningen blir det en 
utställning i klassrummet där eleverna får hänga upp sina alster på väggarna. 
 
Övningarna har som syfte att de ska känna inspiration, skrivlust och att de verkligen kan göra 
uppgiften till sin egen. Vi vill med övningarna inspirera till skrivlust, och ge dem tillfällen där 
de får använda alla sina sinnen. De kanske skriver om minnen, associationer, idéer mm, vi vill 
helt enkelt att deras ord ska flöda. Vi har styrt uppgifterna, men i slutändan är det upp till 
eleverna att själva utforma texterna. 
 
Det är viktigt att elevernas texter synliggörs.  Bilduppgiften får de ställa ut i klassrummet, 
dockteatern spelar de upp och de andra tre uppgifterna gör vi en bok av som de på slutet av 
vår praktikperiod får tillbaka.  
 
När de har färdigställt alla uppgifter får de själva välja en av uppgifterna att redovisa. 
Antingen får de läsa upp den själv eller så får en kompis läsa upp den. 
 



    

Bilaga 6 
  

 



    

Bilaga 7:1 
 
Enkät 2 
 
Enkätfråga nr.1b: …i så fall: Vad var det med just den här övningen som gjorde att du fick lust/inte 
lust att skriva? 
 
Vid övning nr. 1, ”skogen”, var 21 av 22 elever närvarande. 
Nedan följer exempel på hur eleverna har svarat:   
 

• Det var roligt med pjäsen och vara ute i skogen. (10 elever) 
• Sagan om Olle och trollgubben, den ”gedde” mej en bra idé.  
• Jag fick många olika ideér i skogen. 
• Jag såg på vattnet och då kom jag på att skriva en saga. 
• Det var roligt för jag såg en hackspett och då ville jag skriva om den. 
• Det var roligt för jag såg en ekorre. 
• Jag tycker alltid att det är kul att skriva, men det var kul i skogen. (2 elever) 
• Det var roligt att skriva vad man ville. (2 elever) 
• Vet ej.  
• Det var inte roligt. 
 

De flesta eleverna inspirerades i sagoskogen av vår introduktion, dramatisering av sagor, eller det 
skogen hade att erbjuda deras visuella sinne. 
 
Vid övning nr. 2, ”Musik”, var 20 av 22 elever närvarande. 
Nedan följer exempel på hur eleverna har svarat: 
 

• Att man blir så glad av musiken, och så var det så tyst. (3 elever) 
• Musiken gav mig inspiration. (4 elever) 
• När fiolen eller nå´t spelade. 
• Jag tänkte en grej. 
• Att få skriva fritt. 
• Det var tråkigt. (2 elever) 
• Det var svårt att hitta på något. (4 elever) 
• Vet ej. (2 elever) 

 
Av svaren kan vi utläsa att ungefär hälften av eleverna inspirerades och blev glada av musiken. 
 
Vid övning nr. 3, ” Grejen”, var samtliga 22 elever närvarande. 
Nedan följer exempel på hur eleverna svarat: 
 

• Att ta med en egen grej.(5 elever) 
• Man fick skriva om sitt eget gossedjur. (7 elever) 
• När man ser något framför sig kommer man ihåg något speciellt. (2 elever) 
• Kul. 
• Jag gillar min laserpekare. 
• Att jag visste vad jag skulle skriva om. 
• Vi har gjort den förut. 
• Det var tråkigt för jag kom inte på något att skriva. 
• Det var kul att skriva ett tag, men sen var det tråkigt. 
• Inte nåt. 
• Vet ej. 

 



    

Bilaga 7:2 
 
Av svaren kan vi utläsa att de flesta elever tyckte att det speciella med denna övning var att de fick ta 
med en valfri grej och skriva om denna. 
 
Vid övning nr.4, ”Bilden”, var 21 av 22 elever närvarande. 
Nedan följer exempel på hur eleverna svarat: 
 

• Bilderna gav mig lust att skriva 
• Kul att klippa bilder. (5 elever) 
• Det var kul att skriva serier, speciellt eftersom man fick skriva om bilder. (2 elever) 
• Det var så kul att klippa ut bilder och skriva en saga av! 
• Det var roligt att skriva om havskatten. 
• Att man fick skriva berättelse Det verkade bli kul. (5 elever) 
• Att få skriva om det man är intresserad av.. 
• Kanske, kanske inte. 
• Det var svårt att komma igång. 
• Ingenting 
• Jag fick inte lust att skriva. 

 
En stor del av eleverna, ungefär hälften, ansåg att det var kul att skriva till bilder. 
 
Vid övning nr.5, ”Dockteater”, var 22 av 22 elever närvarande. 
Nedan följer exempel på hur eleverna svarat: 
 

• Jag tyckte att den var bra. 
• Kul med dockteater. (5 elever) 
• Det är kul att skriva manus. (7 elever) 
• Skriva i grupp verkade kul. 
• Att få skriva vad man vill. (2 elever) 
• Vet ej. (3 elever) 
• Det här fick jag inte lust att göra. (2 elever) 
 

Dockteatern/ manusskrivning var en gruppuppgift. Av resultatet kan vi se att de flesta var 
positiva till manus och dockteatern, en elev tyckte att det roliga med denna övning var att 
arbeta i grupp. 
 



    

Bilaga 8 
 
Enkät 2, Några frågor om skrivande 
 
Enkätfråga nr. 3: Fanns det tillräckligt med tid? 
Nedan följer en jämförelse mellan de fem olika övningarna. 
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Bortfall: På följande övningar har elever kryssat mittemellan på svarsalternativen.  
Grejen: 1 elev 
Dockteater: 1 elev 
 
Enkät 3 
 
Enkätfråga nr.1: Har övningarna ökat din skrivlust? 
Nedan följer en jämförelse mellan elevernas svar. 
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Enkätfråga nr.2: Har tiden att skriva dessa övningar varit tillräcklig? 
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Bilaga 9:1 
 

 
 
 
 



    

Bilaga 9:2 
 

 



    

Bilaga 10:1 
 

 
 
 
 



    

 
Bilaga 10:2 

 

 



    

Bilaga 11 
 

 



    

Bilaga 12:1 
 

 
 
 
 



    

Bilaga 12:2 
 

 
 
 
 



    

Bilaga 12:3 
 

 
 
 
 



    

Bilaga 12:4 
 

 



    

Bilaga 13 
 

 



    

Bilaga 14 
 

 
 
 


