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Förord 
 
Vi vill tacka elever och handledare som deltagit i denna undersökning ute på vår 
verksamhetsförlagda utbildning (vfu) och som fått svara på våra enkäter, intervjuer och delta i 
vår lektionsserie. Vi vill också tacka alla som hjälpt och stöttat oss, ingen nämnd ingen 
glömd. Sist men inte minst vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete.  
 
 
Luleå 2006-05-22 
 
 
Ann-Charlott Niemelä       Jeanette Nilsson  



Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen var att beskriva hur väl vi lyckats motivera eleverna till eget 
skrivande genom varierade och kreativa skrivövningar. Denna undersökning har bedrivits vid 
två olika skolor med elever i årskurserna 3–4 och vi kallar dessa för A och B. Klass A bestod 
av 20 elever och klass B av 24 elever. Vi har använt oss av både kvantitativa och kvalitativa 
metoder, i form av enkäter och intervjuer. Vi genomförde även en lektionsserie i klassen med 
en förhoppning om att motivera eleverna till eget skrivande genom att använda oss av 
varierade och kreativa skrivövningar. Av undersökningen kan vi utläsa att majoriteten av 
eleverna i vår undersökning har tyckt det varit roligt att arbeta med olika skrivövningar och de 
anser sig även ha utvecklats i sitt skrivande. De flesta av eleverna vill gärna fortsätta arbeta 
med liknande skrivövningar, vilket kan ses som ett tecken för motivation. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att genom användandet av varierade och kreativa 
skrivövningar kan läraren motivera eleverna till eget skrivande. 
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Bakgrund 
 
Vi som skriver detta examensarbete har läst inriktningen svenska för tidigare år. Det har i sin 
tur lett till vårt val av examensarbete i ämnet svenska och särskilt skrivning. Skrivandet utgör 
en så pass stor del av skolans verksamhet och likaså i samhället. Som blivande svensklärare 
anser vi att det är viktigt att arbeta aktivt med att försöka motivera eleverna till eget skrivande.  
Läraren kan göra detta genom att arbeta på ett motiverande och inspirerande sätt, exempelvis 
genom att försöka väcka deras fantasi och inspiration. Denna undersökning har vi nytta av i 
vår blivande roll som lärare, eftersom vi hoppas att vi kommer få en bättre kunskap om hur 
eleverna motiveras till eget skrivande. 
 
Många forskare så som Strömquist (2005) och Stadler (1998) påpekar vikten av att kunna 
skriva i dagens kunskapssamhälle. Ett sådant samhälle kräver att människorna i det har en 
utvecklad skrivförmåga, exempelvis för att klara av arbetsliv och utbildning. Även som 
samhällsmedborgare och privatperson måste vi kunna skriva, till exempel när viktiga brev och 
arbetsansökningar ska skrivas. Därför är det viktigt att vi som blivande lärare aktivt arbetar 
med skrivande och försöker motivera eleverna till detta. Det är inte enbart lärarens uppdrag 
utan skolan i allmänhet som ska se till att barnens läs- och skrivinlärning blir lyckad och det 
poängteras också av Stadler. Stadler anser att läs- och skrivundervisningen bör prioriteras 
under de första skolåren, eftersom alla elever ska ha en chans att utvecklas till goda läsare och 
skribenter.  
 

Konsten att skriva 
 
Vår omgivning är full av bokstäver, ord och texter, men att kunna skriva är för den skull ingen 
självklarhet för alla, utan det är något människan lär sig i en miljö där det är nödvändigt att 
kunna. Skriftspråket är ett kulturellt verk som är skapat av människorna (Stadler, 1994).  
 
Forskare, som bland annat Strömquist (2005), menar att många tror förmågan att skriva är 
något en person ärver och att det endast är ett fåtal som fått denna förmåga. Hon nämner 
också att precis alla kan lära sig skriva. Molloy (1996) har också samma åsikt, hon menar att 
om läraren frågar elever om vem som kan skriva svarar de oftast först att det är enbart 
författare som kan skriva. Barnen ser författare som personer som är födda med en begåvning 
till skrivandet och de tror att dessa aldrig själv har varit elever i en skola. Men om eleverna får 
frågan om någon i klassen kan skriva kan de flesta säga en elev som inte är författare, men 
som ändå har begåvning för skrivandet. Många ser skrivandet som något medfött, exempelvis 
ögonfärg, och inte något individen kan träna upp.  
 
Stadler (1994) skriver i sin bok att skrivandet är en konst, eftersom ingen föds med den 
förmågan. Parallellen kan dras mellan att lära sig gå, utan övning blir det ingen färdighet. 
Barnen behöver därför övning och stimulans för att kunna lära sig skriva. Förmågorna att 
kunna gå, tala och förstå när någon talar utvecklas spontant utan undervisning och relativt lika 
i olika kulturella miljöer, skrivandet utvecklas inte spontant med den biologiska utvecklingen. 
Skrivförmågan måste läras in med undervisning och övning. Även Strömquist (2005) håller 
med Stadler om detta: ”Man lär sig att skriva genom att skriva” (s. 12). De barn som har 
skrivsvårigheter har oftast inte övat sig tillräckligt på att skriva menar Stadler (1994). Därför 
anser hon det är viktigt att barnen kommer i kontakt med litteratur som väcker deras intresse. I 
miljöer där skrivande ingår i ett livsmönster lär sig barnen skriva på ett eller annat sätt. Barn i 
en miljö där skrivande inte ingår lika naturligt lär sig inte lika självklart det här, utan i vissa 
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fall kan det behövas en yttre påverkan för att barnet ska få upp motivation för skrivning. Det 
poängteras i rapporten ”Att läsa och skriva” (Myndigheten för skolutveckling, 2003) att 
möjligheterna till att kunna lära sig saker ser olika ut för många. Det beror på vilka sociala 
sammanhang personen ingår i, men det beror dessutom på vad personen varit med om tidigare 
i livet.  

 
Skrivutveckling 
 
Den första läs- och skrivkontakten är viktigt i skolan tycker Stadler (1994), eftersom det är 
denna kontakt som bestämmer om den fortsatta läs- och skrivutvecklingen blir lyckad. Något 
som också Lindö (2005) håller med om och hon tycker vidare att läraren i förskolan ska 
fungera som en förebild för barnen. När barnen ser läraren skriva vill de göra likadant och till 
en början ritskriver barnet sina tankar.  
 
Det viktigaste i skrivutvecklingen, enligt Britton (refererad i Bergöö, 1997), är att barnen får 
känna sig som läsare och skrivare redan innan de kan dessa förmågor. Smith (refererad i 
Bergöö, 1997) anser också att barn måste tillsammans med andra barn och vuxna få känna att 
de är ”medlemmar i de läs- och skrivkunnigas förening”. Det håller Krashen (refererad i 
Bergöö, 1997) med om och han tycker det ska finnas ett samband mellan att känna sig som en 
skrivare och skrivförmågan. Barn ska lära sig skriva tillsammans med andra och de lär sig i en 
social gemenskap påpekar Björk & Liberg (1999) och till och med rapporten ”Att läsa och 
skriva” tar upp vikten av detta. Enligt rapporten är det viktigt att barnen får skriva 
tillsammans med andra och sedan samtala om vad de skrivit, för att utveckla sitt skrivande. 
Det poängteras också att språket och kommunikationen är av stor betydelse för att barnen ska 
utveckla sitt tänkande och lärande. ”Språket är nyckeln till allt fortsatt lärande. Det är i och 
genom språket som barnens och de ungas begreppsvärld kan vidgas” (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003, s. 120).  
 
Enligt Stadler (1998) börjar barn med låtsasskrivandet, det vill säga innan de kan skriva på 
riktigt, då ritar de bokstäver eller något som liknar bokstäver i vart fall. Låtsas- och 
klotterskrivandet är vanligast i småbarnsåldern. Björk & Liberg (1999) menar att barnen 
imiterar förebilder när det låtsasskriver. Barnen börjar oftast med att fråga vad de skrivit, men 
de kan också själva berätta vad det skrivit. När de blir äldre blir de oftast intresserade av 
bokstäver och börjar fråga vad de skrivit för bokstäver och hur skrivandet går till. Genom att 
ge barnen svar på sina frågor sker det en snabbare inlärning tycker Stadler (1998). Dahlgren, 
Gustafsson, Mellgren & Olsson (2002) anser att skriftspråksutvecklingen följer barnets övriga 
utveckling. De skriver att redan tidigt i skrivutvecklingen blir bokstavsliknande skrivförsök 
vanliga, det vill säga barnet skriver med olika krumelurer som de sedan lämnar till en vuxen 
för att den vuxna ska ta del av det skrivna och även läsa vad som står. Skriftspråket 
vidareutvecklas genom att barnet börjar ägna sig åt att skriva sitt namn och sedan övergår det 
till att skriva meddelanden och brev. De konstaterar vidare att barnen omedvetet börjar med 
skrivande innan de går in på läsningen, trots att skrivandet som sådant är mer ansträngande än 
läsningen. Det här beror på att barnen tycker det är mer spännande att uttrycka sig i skrift än 
ta del av det någon annan skrivit. Läsning och skrivning är ”spegelbilder av varandra”, det vill 
säga två sidor av samma funktion tycker Stadler (1998). Hon anser vidare att läs- och 
skrivinlärningen ska integreras, eftersom dessa bygger på att behärska den alfabetiska koden 
och hon menar att läsinlärningen stärker skrivinlärningen och tvärtom. Stadler tar också upp 
vikten av att det behövs både motivation och vägledning för att börja behärska skriftspråket. 
Elevers texter kan sparas i en skrivportfölj anser Molloy (1996). Dessa texter kan ligga som 
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ett underlag för ett fortsatt arbete med elevernas språkutveckling. I denna skrivportfölj samlas 
elevernas texter i och skrivutvecklingen följs åt på ett bra och tydligt sätt.  
 
Det finns olika faser och stadier i skrivutvecklingen och dessa beskrivs bland annat av Björk 
& Liberg (1999) och Vygotskij (1995). Grunden i skrivutvecklingen är att uppnå ett flyt i 
skrivandet enligt Björk & Liberg. De menar att lekskrivandet är ett utmärkt redskap som kan 
användas till en början, eftersom det är ett bra redskap för tanke och reflektion. Det är viktigt 
att inte påpeka elevernas stavfel i denna fas, eftersom det kan leda till att barnen uppfattar att 
skrivning enbart innebär att stava rätt och inte att kommunikation kan ske genom skriften. I 
skrivutvecklingens nästa fas ska tankarna bli tydliga så att andra också kan förstå dem. Den 
sista fasen i skrivutvecklingen innebär att texterna ska bli allt mer formellt korrekta. Vygotskij 
(1995) har perioder för barns skapande och han menar att det finns tre grundläggande 
perioder. Det muntliga skapandet inleder dessa tre perioder och den pågår från tre till sju års 
ålder. Den andra perioden kallas för skrivkunnighetens period och denna pågår från sju års 
ålder upp till tonåren. Den sista perioden kallas för den litterära perioden och den pågår från 
förpuberteten och genom hela tonårsperioden. Barnens tidigare skapande, det vill säga 
ritandet ersätts med ett nytt skapande mer och mer, det språkliga och litterära, särskilt i 
tonårstiden.  

 
Skrivprocessen 
 
Skrivandet är en arbetsprocess med många olika faser påpekar Strömquist (2005). Hon ger 
exempel på vad som kan ingå här, exempelvis samla material och bearbeta detta. Björk & 
Liberg (1999) anser att det är viktigt att barnen får berätta för en vuxen om sin skrivprocess, 
det vill säga hur de gör och hur de tänker när de skriver. Både Britton och Dysthe (refererade i 
Bergöö, 1997) menar att de tysta elevernas skriv- och läroprocess också blir synlig på ett 
tydligare sätt i skrivandet, för både läraren och eleven.   
 
Strömquist (2005) visar en modell över hur skrivarbetets stadier och moment kan se ut. Dessa 
benämner hon för förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. I förstadiet görs en analys av 
skrivuppgiften och här provar skribenten olika idéer och samlar in material, sovrar och 
sorterar. Det bestäms vad som ska skrivas, för vem och i vilket syfte. I skrivstadiet formuleras 
ett första utkast, en kladd. I sista fasen, efterstadiet bearbetar skribenten sitt material och 
korrekturläser. Den slutgiltiga produktionen och utskriften hör likaså till denna fas. Denna 
modell har mycket gemensamt med retorikens textbildningsmodell. Retorikens modell är 
ursprungsmodellen och ur denna har modellen Strömquist visar på vuxit fram. Fortfarande har 
denna ursprungsmodell betydelse för talare och skribenter än idag. Retorik betyder ”läran om 
talekonsten” och den grekiske filosofen Aristoteles kallade retoriken för ”läran om konsten att 
övertyga” (Renberg, 2004). Textbildningsprocessen inleds med fasen intellectio. I denna fas 
skulle talaren fundera över talet och för vem han skulle tala och i vilket syfte. De fem faserna 
är: 

• Inventio – skaffa stoff till texten 
• Dispositio – strukturera innehållet 
• Elocutio – språklig formulering 
• Memoria – lära sig talet utantill 
• Pronuntiatio/actio – framförandet 
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Dessa fem faser kallas för ”retorikens fem delar”. Det finns en ytterligare fas i många 
handböcker om retorik och det är den avslutande fasen emendatio. I denna fas bearbetar och 
förbättrar skribenten texten (Strömquist, 2005).   
 
Ytterligare ett exempel på en modell som visar hur skrivandets olika moment kan se ut 
beskriver Dahlgren et al. (2002). I deras modell kallas första momentet för avbildning, vilket 
innebär att barnet uttrycker en tanke och idé som sedan blir till en text utan någon form av 
förändring. Det andra momentet är anpassning och här använder barnet språket för att stärka 
sin position som skribent. Tredje momentet är kommunikation och här får barnet kunskap om 
att de kan förmedla något till en annan person. De får också kunskap om att sammanhanget är 
viktigt för att texten ska fungera. Det avslutande momentet kallas för skapandet och här ges 
barnet möjlighet att granska och värdera sina texter. De upptäcker också att skrivandet kan 
användas som ett sätt att tänka.  

 
Skrivandets funktioner 
 
Det finns tre sorters skrivande enligt Britton och Dysthe (refererade i Bergöö, 1997) och dessa 
är: informerande, expressivt och skönlitterärt skrivande. I det informerande skrivandet ingår 
exempelvis referat och sammanfattningar. I det expressiva skrivandet ingår bland annat fri 
skrivning, loggböcker och personliga brev. Det skönlitterära skrivandet innehåller dikt, 
berättelser och dialoger. Enligt Dysthe är det informerande skrivandet vanligast i skolan. 
 
Skrivandet har olika funktioner, exempelvis skriva för nöjes skull, för tankens skull och för att 
kommunicera konstaterar Strömquist (2005). Hon anger vikten av att kunna skriva i samhälls- 
och yrkesliv, men hon vill likaledes visa på att det inte är enbart därför det skrivs. Skrivande 
för nöjes skull innebär att skriva till exempel berättelser, noveller, dikter och brev. Det finns 
många som skriver för att få ge uttryck för sina känslor så som sorg, oro och glädje. Skriva för 
tankens skull innebär att skribenten får en chans att förstå och sortera sina egna tankar. 
Strömquist menar att skrivandet kan fungera som ett koncentrerat tänkande, det vill säga 
skribenten tänker genom att skriva. Hon menar också att skrivandet har en kognitiv funktion, 
eftersom skrivandet har en stor betydelse för tänkandet, begreppsbildningen och minnet. 
Slutligen har skrivandet en kommunikativ funktion, med det menas att personen skriver 
antingen till sig själv, så det skrivna kan läsas dagen efter eller om några år. Det går också att 
kommunicera med andra genom skriften.  
 
Oavsett vilken funktion skrivandet har så kan skrivandet vara både en lust och plåga för 
många enligt Strömquist. Skrivandet är en plåga när det är svårt att komma på vad som ska 
skrivas och när personen ifråga känner sig missnöjd och osäker. Men det kan även vara en lust 
när allting flyter på precis som planerat och när tankarna kommer ner på papper. Skriva är att 
skapa tycker Strömquist och hon anser att det är en kreativ aktivitet, oavsett om någon skriver 
en dikt eller vetenskaplig rapport (Ibid).  
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Hur kan eleverna motiveras till eget skrivande? 
 
Ordet motivation definierar Nationalencyklopedin (2006) som en sammanfattande term för de 
processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteenden. Det finns olika motivations-
teorier och dessa beskriver varför vi handlar och gör vissa saker hellre än andra. Motivation 
skiljs oftast åt mellan primär och sekundär motivation. Den primära motivationsprocessen 
sägs vara biologisk betingad. Den innehåller behov som måste tillfredsställas för artens och 
individens fortlevnad, som exempelvis hunger och undvika smärta. Den sekundära 
motivationsprocessen är formad utifrån en social och kulturell inlärningshistoria, och denna 
tros grunda sig på den primära motivationsprocessen.  
 
Nordstedts svenska ordbok (2003) definierar ordet ”motivation” som ett ”inre behov som 
ligger bakom visst (potentiellt) beteende” och i skolsammanhang definieras motivation som 
”lust att studera”. Ordet ”motivera” definieras i Nordstedts svenska ordbok på detta sätt: ”ge 
skäl för uppfattning, handlande” och i skolsammanhang ”skapa motivation hos: eleverna”. 
 
Motivation handlar om känslor, tankar och förnuft enligt Imsen (2000) och dessa påverkar 
våra handlingar. Hon definierar motivation som något som orsakar en aktivitet hos människan 
och även det som håller denna aktivitet vid liv och som ger mål och mening. ”Motivation är 
det centrala när det gäller att förstå mänskligt beteende” (s. 271). 

 
Inre och yttre motivation 
 
Inre och yttre motivation är två olika sorters motivation som Imsen (2000) beskriver i sin bok.   
Inre motivation innebär att barnet har exempelvis behov av lek och utveckling, det är den inre 
motivationen som styr detta. Den inre motivationen kan kallas för naturlig motivering och 
sakmotivering. Imsen skriver vidare: ”Aktiviteten, inlärningen eller arbetsprocessen hålls 
levande genom intresse för saken, lärostoffet eller handlingen i sig” (s. 278). Yttre motivation 
innebär att aktiviteten eller inlärningen upprätthålls på grund av att barnet hoppas på belöning 
eller nå upp till ett mål som egentligen är obetydligt. Inre och yttre motivation har gemensamt 
att det finns en lustbetonad erfarenhet eller förväntan, antingen i form av inre glädje eller 
förhoppning om en belöning i framtiden.  
 
Vygotskij anser dock att barn inte har ett inre behov av att skriva och betonar att skriftspråket 
är för abstrakt och formellt. På grund av detta förstår barn oftast i allmänhet inte varför de 
måste skriva. Då måste läraren visa på vikten av att kunna skriva och motivera eleverna till 
detta. Vygotskij menar att eleverna kanske inte förstår varför de måste kunna skriva, eftersom 
de ibland måste skriva om ämnen som de inte kan relatera till. Detta kan visa sig när läraren 
ger eleverna ämnen som de ska skriva om. Han tar upp ett exempel om att eleverna förr i tiden 
fick uppsatsämnen som läraren bestämde och sedan skulle eleverna skriva till dessa. Ämnena 
var oftast väldigt främmande för barnen och de var inte förknippade med barnens egna 
känslor och några exempel på hur de skulle kunna skriva fick eleverna inte. Vygotskij (1995) 
citerar Blonskij (1884-1941): ”Sådana pedagoger, som på ett oriktigt sätt styrde barnens 
litterära skapande, dödade ofta den omedelbara skönheten, egenarten och klarheten hos det 
barnsliga språket, försvårade barnens möjligheter att tillägna sig skriftspråket som ett särskilt 
medel att uttrycka sina tankar och känslor på” (s. 54). 
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Imsen (2000) beskriver vidare i sin bok om Maslows behovshierarki som är en motivations- 
och behovsteori som många pedagoger tagit fasta på. Maslow menar att behoven inte kan 
delas upp i små delar, exempelvis munnens behov (törst) utan dessa måste ses som en helhet. 
Behoven måste ses hos hela människan och kan därav inte isoleras var för sig. Dessa behov 
kan delas in i två huvudgrupper, bristbehoven (”deficiency needs”) och växtbehov (”being 
needs”). Bristbehoven är de livsnödvändiga behoven och återfinns längst ner i hierarkin som 
de fysiologiska behoven. Växtbehoven innebär exempelvis göra saker, utforska och känna sig 
accepterad av andra och dessa återfinns högre upp i triangeln. Eftersom motivation inte är ett 
livsnödvändigt behov kopplas denna till växtbehoven. Inre motivation kan knytas an till 
stadiet ”självförverkligande” på grund av att det är just inre motivationen som styr 
inlärningen. Yttre motivation förankras till stadiet ”uppskattning”, eftersom aktiviteten hålls 
uppe på grund av att eleven vill bli belönad. När behoven längst ner i triangeln är uppfyllda  
blir behoven högre upp i triangeln mer betydelsefulla. Hans ursprungliga pyramid har fem 
steg, men han har lagt till ytterliga två steg till denna pyramid och dessa är estetiska och 
kognitiva behov (Ahl, 2004).  
 

 
                    Figur 1. Maslows behovshierarki (Imsen, 2000, s. 280). 
 

Prestationsmotivation 
 
Prestationsmotivation är ytterligare ett exempel på en motivation som Imsen (2000) beskriver. 
Hon menar att denna motivation förekommer oftast i skolan. Hennes definition av 
prestationsmotivation är: ”En önskan vi har att utföra något som är bra i förhållande till en 
eller annan kvalitetsnorm” (s. 294). Vidare fortsätter Imsen: ”Prestationsmotivation innebär 
en positiv inställning till att själv kunna prestera och klara av saker och ting” (s. 294). Det 
handlar alltså inte om att få en belöning utan om en inre motivation. En person med hög 
prestationsmotivation gör alltså sitt bästa oavsett om en belöning väntar eller inte. En person 
med låg prestationsmotivation vill oftast ha en belöning eller någon form av bekräftelse. Barn 
behöver inte yttre uppmuntran för att lära sig anser Piaget, utan den kognitiva mognaden drivs 
av inre krafter (Ahl, 2004). Enligt Imsen (2000) finns det två impulser som uppkommer om en 
människa är i en prestationssituation dessa två är: ”lusten att börja arbeta med uppgiften” och 
”rädslan för misslyckande”. I en prestationssituation kan eleverna uppleva lust att utföra 
uppgiften och de kan på samma gång känna rädsla. Denna rädsla kan hålla eleven tillbaka och 
detta kan leda till att de vill dra sig undan uppgiften.   
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Kreativa och fantasifulla övningar 
 
Kreativitet är en mänsklig verksamhet som skapar något nytt enligt Vygotskij (1995). Det 
innebär att det inte återskapas något från tidigare erfarenheter utan aktiviteten blir en grund 
för nya bilder eller handlingar. Barnens skapande och kreativa arbete är en förutsättning för 
barnets individuella utveckling och mognad anser Vygotskij. Nationalencyklopedin (2006) 
definierar kreativitet som: ”Förmåga till nyskapande och frigörelse från etablerade 
perspektiv”.  
 
När det gäller fantasin menar Vygotskij (1995) att fantasin ligger till grund för samtliga 
kreativa aktiviteter och gör skapandet genomförbart. Han tycker att fantasin är mest utvecklad 
under barndomen och den är också beroende av barnens erfarenheter. Läraren ska använda sig 
av fantasi och kreativitet för att stärka barnens språkliga medvetenhet (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). Detta kan göras genom att använda sig av olika skrivuppgifter.  
I rapporten ”Att läsa och skriva” (Myndigheten för skolutveckling, 2003) poängteras det att 
det är viktigt att barnen får prova på att läsa och skriva inom olika områden, exempelvis 
sagor, rim, ramsor och faktatexter för att motivera barnens intresse för språket samt utveckla 
språket. Därför är det viktigt att barnen får ta del av skriftspråkskulturen och de ska ges 
möjligheter att prova på att använda skriften på olika sätt, exempelvis genom att prova dessa 
olika skrivgenrer som nämns ovan. Förhoppningsvis leder det till att barnen får en bättre 
förståelse för varför olika människor skriver och att de kan se glädjen med detta. Som lärare 
är det viktigt att tänka på att ge barnen plats för deras berättelser och tankar. Berättandet kan 
kombineras med andra uttryckssätt till exempel ljud, bilder, rörelser och dramatisering. 
 
Tolstoj (refererad i Vygotskij, 1995) tycker att lärarna ska: ”Fostra barn till konstnärliga 
skapare och ge dem stimuli och material att skapa av” (s. 58). Han poängterar vidare att 
barnen ska lära sig hur de ska börja skriva och således blir lärarens viktigaste uppgift att ge 
eleverna rätt ämnen och ett tillräckligt stort urval när de ska skriva uppsatser. Vidare fortsätter 
han om barn skriver dåligt beror det på att de inte har någonting att skriva om. Det är viktigt 
att eleverna får skriva om saker som är välkända för dem och som de har funderat mycket på 
anser Blonskij (refererad i Vygotskij, 1995). Han fortsätter med att säga att barn skriver bra 
om de får skriva om saker de är intresserade av och detta håller likaså Björk & Liberg med 
om. De nämner vikten av att eleverna får skriva om saker som är meningsfulla och verkliga, 
eftersom det leder till en god skrivutveckling. Det är viktigt som lärare att försöka motivera 
eleverna till att tycka det är roligt att skriva och texterna ska vara engagerande samt 
meningsfulla från dag ett i skolan för att skrivförmågan ska utvecklas på bästa sätt.  
 
I de tidiga åldrarna anser Stadler (1998) att är det viktigt att ge eleverna tillfällen för skapande 
skrivning, eftersom eleverna ska kunna börja behärska skrivandet. Skapande skrivning kan 
redan användas när eleverna enbart kan några bokstäver. De kan börja med att rita en bild och 
sedan skriva vad bilden föreställer, till exempel ett hus. När eleverna kommit en bit på vägen 
kan de exempelvis börja skriva olika meddelanden hem till föräldrarna eller kom-ihåg-lappar 
och brev. Stadler betonar att stavningen varierar väldigt mycket i början för eleverna och hon 
tycker att eleverna till en början kan skriva en eller två meningar.   
 
För barn i de yngre åldrarna är det bra att ha bilder som stöd för deras skrivande. Då kan 
barnen börja med att rita en bild till sin text, där bilden har den största betydelsen. Med tiden 
utvecklas texterna och barnen behöver inte ta lika mycket stöd av bilderna och bilden kan 
istället fungera som en illustration till texten (Björk & Liberg, 1999). Vikten av att skriva till 
bilder anges också av Molloy (1996). Hon menar att varje elev har sina egna kopplingar till 
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bilderna och de kan också skriva utifrån deras egen nivå. Molloy säger vidare: ”En bild ger 
eleverna tillräckligt mycket stoff för att de inte skall känna sig utelämnade inför ett tomt 
papper” (s. 130). Hon påpekar att exakt samma bild kan användas till olika syften och 
tillfällen. Enligt Björk & Liberg (1999) finns det även andra sätt att motivera, inspirera och 
hjälpa barnen i deras skrivande, till exempel att de får prova skriva i dialogform. Eftersom 
människans egen språkutveckling inleds med dialoger, kan det till en början vara lättare för 
barn att skriva dialoger. När barn ritar bildserier eller skriver i pratbubblor kan dessa användas 
på ett bra och kreativt sätt.  
 
Ytterligare ett kreativt sätt kan vara att arbeta med dikter och enligt Molloy (1996) har 
eleverna en klar bild över hur en dikt ser ut till form och innehåll. Men om läraren säger till 
eleverna att en dikt inte behöver rimma, då har många elever svårt att veta exakt vad som är 
en dikt. Det håller även Björk & Liberg (1999) med om och de skriver att många barn tror att 
dikter måste rimma. De anser att lärare ska läsa mycket dikter som inte rimmar, för att ta bort 
tvånget. Detta poängterar också Molloy (1996) och hon framhäver vikten av att visa på 
friheten som finns när eleverna ska skriva dikter. Hon tycker att de elever som vill rimma när 
de skriver dikter ska få göra detta. Molloy tar dessutom upp om att många tror en dikt måste 
handla om känslor. Det kan leda till att till och med en van skribent får skrivkramp och 
speciellt hos pojkar kan motståndet byggas upp om dikterna måste handla om känslor. Hon 
skriver även att många tror att dikterna måste vara poetiska och svåra. De reaktioner som kan 
uppstå när läraren säger till eleverna att de ska skriva dikter kan vara många, exempelvis 
ångest och aggression. Begreppet dikt måste kanske avdramatiseras menar Molloy. 
 
Dikter är ett bra arbetssätt tycker Björk & Liberg (1999), eftersom de oftast är korta och 
koncentrerade. De menar att det är ett utmärkt tillfälle att låta eleverna renskriva dem, 
eftersom de är så pass korta. Läraren kan introducera andra diktformer för eleverna, till 
exempel namndikten. I denna diktform kan eleverna komma på ord som de annars inte skulle 
ha kommit på. Poesiläsning ska vara en rutin i klassrummet anser Lindö (2005), och hon ger 
förslag på att läraren kan använda sig av en slags dagens dikt, för att barnen ska bli bekanta 
med dikter. Det är bra att börja använda dikter som barnen känner igen och sedan öka 
svårighetsgraden på dikterna, för att eleverna ska kunna utforska och diskutera kring dessa. 
Hon ger också förslag på att en dikt kan klippas isär och sedan låter man barnen sätta ihop den 
som de tycker att den ska vara. Dikten kan sedan diskuteras gemensamt och som avslutning 
får barnen se ursprungsdikten. När barnen arbetat med dikter i olika former vill de gärna 
prova på att skriva egna dikter skriver Lindö. Ett sätt att starta upp det här skrivandet kan vara 
att eleverna får skriva fritt till musik eller att de får en bild i någon form.  

 
Att skriva för mottagare 
 
Läraren ska låta eleverna skriva anteckningar, brev och små berättelser tycker Blonskij 
(refererad i Vygotskij, 1995). Han tycker dessa skrivuppgifter är mest lämpliga för barn och 
han menar att genom dessa uppgifter skapas ett behov av att skriva. Björk & Liberg (1999) 
anser att det är viktigt att barnen får skriva mycket och skriva till sig själva och även till 
andra. De menar att om barnen vet att det finns en mottagare till texten anstränger de sig 
mycket mer. Om mottagaren finns i tankarna blir det lättare för barnen att veta hur de ska 
skriva för att andra ska förstå dem. Eleverna ska få skriva brev och Björk & Liberg anser att 
det leder till en större skrivutveckling, men också till stimulerande skrivsituationer. De tycker 
vidare att eleverna ska få läsa upp sina texter för sina klasskamrater, eftersom på det sättet får 
eleverna förståelse för att skrivandet sker för att kommunicera med andra. Dahlgren et al. 

 8



(2002) poängterar också att det är viktigt att barnen har en mottagare i sitt skrivande, det kan 
exempelvis vara brevvänner, eftersom det höjer intresset hos barnen att skriva. De anser 
vidare att fantasiberättelser är ett bra moment att arbeta med, eftersom barnen får lära sig 
arbeta med ordningen i en berättelse det vill säga inledningen, handlingen samt avslutningen. 
De anser också liksom Björk & Liberg (1999) att det är viktigt att barnen får läsa upp sina 
berättelser för andra barn, för att motivera barnen vidare i sin skrivutveckling. Vikten av 
mottagarmedvetenhet nämns också av Britton: (refererad i Bergöö, 1997) ”En av de viktigaste 
dimensionerna i skrivandet är: förmågan att sätta sig i läsarens stol, att förstå vad läsaren 
behöver få veta för att förstå vad författaren menar” (s. 23). 

 
Att ge respons 
 
Responsen är ett verktyg i skrivprocessen och ska användas som ett hjälpmedel att förbättra 
och omarbeta en text anser Renberg (2004).  Respons innebär att skribenten får veta vad andra 
tycker om det som skrivits. När andra människor läser det skrivna kommer skribenten att 
upptäcka att kreativiteten stimuleras, det vill säga det uppstår nya idéer att skriva om. 
Bristerna i sitt eget tänkande kring det som ska skrivas kan också märkas tydligare. 
Responsgivningen är viktig eftersom den kritiska medvetenheten skärps. Respondentens 
textmedvetenhet utvecklas varje gång en text granskas konstruktivt, och detta är till stor hjälp 
i den egna skrivutvecklingen. Enligt Renberg finns det tre syften med respons, det första 
syftet är att kunna få hjälp med att utveckla och bearbeta sin text. Det andra syftet är att känna 
sig motiverad att vilja utveckla sitt skrivande och det tredje syftet är att responsgivarnas egen 
mottagar- och textmedvetenhet ska utvecklas.  
 
Efterhand bör responsen riktas in mot att hjälpa skribenten bearbeta sin text. Vilket innebär att 
bearbetningen går från helheten till delar och detaljer, för att avslutas med form och innehåll. 
Till en början är det inte särskilt lätt att ge konkret respons, vilket oftast beror på ovanan att 
granska texter, men ju mer övning desto lättare kommer det vara att kunna uttrycka de 
synpunkter som finns. Renberg poängterar att responsen som sådan ska vara konkret och 
knyta an till texten, det vill säga tydligheten är viktig då det gäller att berätta om sina tankar 
och känslor kring en text. Det ska framkomma vad som är positivt men även negativt i de 
olika delarna i texten. Krashen (citerad i Bergöö, 1997) håller med Renberg om att responsen 
är viktig: ”Gensvar under själva skrivandet utvecklar skrivförmågan” (s. 34). Björk & Liberg 
(1999) anser också att det är viktigt att bemöta barns texter, exempelvis genom att skriva en 
fråga eller kommentar till texten. Detta för att barnen ska förstå att budskapet i texterna är det 
viktigaste.  
 

Att bedöma texter  
 
Forskare som Dysthe (refererad i Bergöö, 1997) anser att elever ska skriva saker utan att 
värderas, bedömas eller betygsättas. Hon anser att det är viktigt att eleverna får bli ”deltagare i 
en dialog”, och det är i denna som läraren och andra elever är deras partners. Tolstoj menar 
också att i de tidigare åldrarna ska pedagogerna inte titta på elevernas handstil, stavfel eller på 
meningsbyggnad (Vygotskij, 1995). Molloy (1996) håller med Tolstoj om detta med att rätta 
texter, och hon menar att när en text rättas betyder det att punkt sätts för den. Hon anser även 
att läraren enbart utgår från texternas brister på detta sätt och att det blir ”mer skrivning och 
mindre text”. Även Björk & Liberg (1999) håller med Tolstoj och Molloy om att barn ska få 
skriva fel utan att bli rättade, speciellt i de yngre åldrarna. Stadler (1998) menar däremot att 
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en del elever tål att felen poängteras medan andra inte gör det, därför måste läraren tänka sig 
för innan detta görs. Hon anser dock att fel som uppkommer upprepade gånger ska 
poängteras, eftersom dessa fel är svåra att vänja sig av med.  

 
Förankring i styrdokument 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 
 
I Lpo 94 poängteras det att lust att lära ska utgöra en grund i undervisningen i skolan: ”Skolan 
skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall 
utgöra en grund för undervisningen” (Skolverket, 1994, s. 4). I strävansmålen anges också 
vikten av detta och där står att läsa att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar 
nyfikenhet och lust att lära. Det poängteras också att skolans uppdrag är att eleverna ska få 
många möjligheter att skriva och utveckla sin förmåga att kommunicera och även tillit till sin 
språkliga förmåga: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 1994, s. 2).  
 
Ett av skolans mål är att varje elev efter slutförd grundskola ska behärska det svenska språket 
och kunna lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i både tal och skrift 
(Skolverket, 1994). 

 
Kursplan för grundskolan i svenska 
 
I kursplanen för svenska finns det stöd för att eleverna ska få möjlighet att använda och 
utveckla sin skrivförmåga. Det är också en av skolans viktigaste uppgifter att skapa  
möjligheter för eleverna att utveckla sin språkliga förmåga. I strävansmålen står att läsa: 
 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: 
 

• utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 
samarbete med andra, 
 

• 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 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan. 

 
Enligt kursplanen är språket viktigt för elevernas lärande och med språk menas både tal och 
skrift: ”Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp 
av språket är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt,  
granska kritiskt och värdera. Elevernas förmåga att reflektera och att förstå omvärlden växer” 
(Skolverket, 2000, s. 2). I svenskämnet innan skolår fem ska eleven ha uppnått till exempel att 
de kan producera texter med olika syften. Detta ska vara redskap för lärande och 
kommunikation. 
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Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att beskriva hur väl vi lyckats motivera eleverna till eget 
skrivande genom varierade och kreativa skrivövningar.  
 
Frågeställningar: 
 

• Hur kan pedagoger motivera eleverna till eget skrivande? 
 

• Hur ser elevernas uppfattning ut kring skrivandet? 
 
• Kan användandet av varierade och kreativa skrivövningar motivera eleverna  

till eget skrivande? 
 

Definition av begreppet uppfattning 
 
I vår undersökning blir begreppet uppfattning av stor betydelse, eftersom vi bland annat 
undersöker elevernas uppfattning till skrivande. Enligt Lind (2000) är begreppet uppfattning 
viktigt i kvalitativa undersökningar, eftersom begreppet kan ha flera olika definitioner. Lind 
definierar uppfattning som: ”Med uppfattningar av något avser man människans 
grundläggande förståelse av något. Med uppfattningar om något avser man att människan gör 
något till medveten reflektion och förenar en värdering till denna tanke.” (Lind, 2000, s. 20) 
En skillnad kan göras mellan en uppfattnings vad och hur. Det innebär skillnaden mellan vad 
som utgör objektet eller innehållet i en uppfattning och även hur det aktuella objektet 
uppfattas. Linds utgångspunkt är att informanterna kan ge uttryck för uppfattningar av skilda 
slag. Uppfattningarna kan vara konkreta och medvetna. De kan bygga på reflektion och 
eftertanke och de kan även vara spontana, inte reflekterade och genuina. Han skriver vidare 
att uppfattningar kan vara personliga samt generella. Lind menar att det förekommer många 
olika sorters uppfattningar och han anser att begreppet har en vid definition. Han skriver att 
ambitionen är att redovisa variationer, likheter och skillnader i de uppfattningar som kommer 
till uttryck. 
 
 
Metod 
 
I detta avsnitt beskriver vi vilka metoder vi använt oss av, det vill säga både kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Vi beskriver därefter vårt urval och vilket bortfall denna undersökning 
haft. 
 
Undersökningen har ägt rum vid två olika skolor i grundskolans år 3–4. Vi har vi valt att kalla 
dessa klasser för klass A och klass B. Klass A består av 20 elever och klass B av 24 elever. 
För att få reda på elevernas uppfattning till skrivandet i skolan valde vi att göra en 
enkätundersökning i början av undersökningen (bilaga 2). Vi genomförde även en intervju 
med lärarna (bilaga 4) för att bland annat få reda på hur de motiverar eleverna till skrivande.  
 
En lektionsserie (bilaga 3:1-3:5) med olika skrivuppgifter genomfördes i båda klasserna. Vår 
förhoppning med denna var att eleverna skulle känna sig motiverade till eget skrivande.  
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I slutet genomförde vi en till enkätundersökning (bilaga 5), för att se om elevernas uppfattning 
till skrivandet hade förändrats. I samband med den avslutande enkäten genomförde vi även 
intervjuer (bilaga 6) med två elever från varje klass. Detta för att få ett djupare svar på vårt 
syfte och se om det blivit någon skillnad på uppfattningen kring det egna skrivandet, det vill 
säga om de har utvecklats eller tyckt det blivit roligare att skriva än tidigare.  
 

Val av metod 
 
Undersökningen har skett genom en kvantitativ och kvalitativ studie. Dessa är två olika sätt på 
hur material som har samlats in kan genereras, bearbetas och analyseras. Kvantitativa studier 
innebär att information samlas in och sedan görs en mätning av något. Detta innebär att man 
arbetar med information som innehåller siffror och olika statistiska metoder (Patel & 
Davidson, 2003). Trost (2001) använder sig av en metafor när han talar om kvantitativa 
studier ”vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen skall jag gå ut och 
räkna dem” (s. 22). En kvalitativ studie innebär att textmaterial oftast tolkas och analyseras. 
Trost menar att om man vill ”försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller 
om man vill särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster”, då ska man använda sig av 
kvalitativa studier (s. 22). Enligt Patel & Davidson (2003) erhålls en djupare kunskap när 
kvalitativa studier används. Trost (2001) påpekar att många anser att kvantitativa studier är 
mycket finare och bättre än kvalitativa studier. Enligt Trost är dessa studier lika mycket värda 
och han anser att dessa kan kombineras. När metod väljs ska hänsyn tas till vilka hjälpmedel 
och vilken tid som finns att utföra undersökningen och syftet med den. Vi valde att göra både 
kvantitativa och kvalitativa studier för att det passade vårt syfte bäst och för att ge 
undersökningen en större reliabilitet och validitet. Den kvantitativa studien valde vi för att 
fortare kunna samla in elevernas åsikter och den kvalitativa studien för att vi skulle få djupare 
svar på våra frågor. 
 

Urval 
 
I denna undersökning har vi varit två personer som varit placerade i två olika vfu-klasser. Vi 
använde oss av ett ”icke-slumpmässigt urval” när vi valde dessa två klasser. Vi har valt att 
använda urvalet som kallas för bekvämlighetsurval. Enligt Trost (2001) innebär ett 
bekvämlighetsurval att forskaren tar det den blir tilldelad, eller ”tar det som finns tillgängligt”, 
exempelvis en lärare som låter sina elever delta i en enkätundersökning. Vi intervjuade 
klasslärarna i respektive klass, eftersom det är de som i huvudsak har all undervisning med 
eleverna. Vi intervjuade även elever och urvalet till dessa har vi gjort genom att dra lott 
separat mellan flickorna och pojkarna, det vill säga ett slumpmässigt urval. Detta för att det 
skulle bli så rättvist som möjligt för båda könen och att ingen elev skulle känna sig förbisedd.  
Intervjuerna skedde enbart med fyra elever, eftersom det hade tagit alldeles för lång tid att 
intervjua alla eleverna i klasserna.  

 
Bortfall 
 
När enkät 2 genomfördes var en elev frånvarande från klass A och en från klass B. Enstaka 
elever har varit frånvarande när lektionsserien har genomförts.  
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Genomförande 
 
Under denna rubrik beskrivs hur undersökningen genomförts, det vill säga genom 
gruppenkäter och intervjuer. Avsnittet avslutas med rubrikerna material och tidsplan. 

 
Enkäter 
 
Det första mätinstrument vi använt oss av är enkäter, det vill säga frågeformulär. Med enkäter 
kan bland annat människors beteende, åsikter och känslor mätas. 
 
Vi använde oss av en gruppenkät då dessa oftast förekommer i skolsammanhang, eftersom 
alla elever är samlade på en och samma plats under ett lektionstillfälle. Det som är specifikt 
enligt Svenning (2003) med en gruppenkät är att undersökaren väntar medan den fylls i. På 
detta sätt förhindras att barnen pratar om enkäten innan alla har hunnit besvara den. Det hade 
inte varit aktuellt för oss att dela ut enkäten på något annat sätt. Enkäterna har hög grad av 
standardisering, eftersom den är formulerad på exakt samma sätt till alla svaranden. De har 
också fått svara under lika förhållanden, det vill säga i ett klassrum. Enkäterna har varit 
relativt strukturerade, eftersom majoriteten av frågorna har haft fasta svarsalternativ där 
eleverna har kunnat kryssa i vid passande alternativ. Vi valde att utforma svarsalternativen i 
många av frågorna så att eleverna kunde kryssa i vid passande alternativ. Vi har försökt 
begränsa svarsalternativen för att eleverna lättare ska kunna besvara enkäten. En enkät kan 
utformas som en graderad skala och genom den går det lättare att göra jämförelse mellan 
exempelvis elevers uppfattning i enkät 1 och 2. Dock kände vi att detta hade varit alltför svårt 
att överblicka för eleverna och eventuellt svårt att fylla i eftersom eleverna var så pass unga.  
I enkäten har vi dessutom försökt placera frågorna i en speciell ordning som varit lämplig, och 
på det sättet har vi fått en röd tråd från den första frågan till den sista.  
 
För att öka enkäternas reliabilitet har vi försökt tänka på vilket språk vi har använt oss av, det 
vill säga inte använda svåra ord eller för långa och svåra frågeformuleringar. Detta för att 
förebygga missförstånd från elevernas sida när de skulle fylla i dessa. Vi gick igenom alla 
frågorna innan eleverna besvarade denna, eftersom vi ville slippa missförstånd och felaktiga 
svar och vikten av detta påpekas dessutom av Trost (2001). Vi poängterade också att 
enkätfrågorna handlar om elevernas inställning till skrivandet i skolan och inte exempelvis på 
fritiden. Förutom i enkät 1 på fråga 5 ”Vad tycker du om att skriva”, där fick eleverna tänka 
på skrivandet i allmänhet. 
 
I den avslutande enkäten, enkät 2, tog vi fasta på Trosts råd om att ställa en avslutande fråga 
som är öppen och kravlös. Detta för att få reda på om det fanns något som den svarande skulle 
vilja tillägga som inte hade framkommit. Fördelarna med enkäter är att under ganska kort tid 
får vi veta flera personers åsikter, och det är inte lika tidskrävande som intervjuer kan vara. 
Nackdelarna kan vara att inga djupgående svar kan fås, och även inte någon djupare förståelse 
för hur den som svarar resonerar och tänker (Ibid). 
 

Intervjuer 
 
Intervjuer är en teknik som bygger på att samla information genom att ställa frågor. Vi gjorde 
intervjuer med lärare (bilaga 4) i början av vfu-perioden för att exempelvis ta reda på deras 
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uppfattning till skrivande och hur de motiverar eleverna till eget skrivande. Vi valde att göra 
dessa intervjuer innan vi påbörjade vår lektionsserie, eftersom vi inte ville att deras svar skulle 
påverkas av det vi gör i klassen. I slutet av vfu-perioden gjorde vi intervjuer med elever 
(bilaga 6) för att få en djupare förståelse för deras uppfattning till skrivandet. 
 
Våra intervjuer är standardiserade, eftersom vi har skrivna frågor som ska gås igenom i den 
ordning som de är satta i. En intervju som är av hög standardisering har ingen variation och 
frågorna ska läsas i exakt den ordning som de är placerade (Trost, 2001). En förklaring ska 
inte heller ges till endast en person utan då ska alla få en förklaring (Trost, 2005). Vi har valt 
att börja intervjuerna med lite neutralare frågor som kanske inte är så relevanta mot syftet, och 
sedan går vi in på mer specifika frågor. Patel & Davidson (2003) menar att det är vanligt att 
börja med de bakgrundsvariabler som intervjuaren vill ha svar på. De menar att detta kan ses 
som en slags ”tratt-teknik”, det vill säga börja med stora öppna frågor och sedan gå in på det 
mer specifika. 
 
Vi har använt oss av öppna frågor, det vill säga utan fasta svarsalternativ. Vilket medför att 
intervjuerna får en relativt låg grad av strukturering. Med strukturering menas vilket 
svarsutrymme intervjupersonen får. En helt strukturerad intervju lämnar litet utrymme för 
intervjupersonen att svara och vid låg grad av strukturering har intervjupersonen ett stort 
utrymme att formulera svaren (Ibid). 
 
När barn intervjuas ska konkreta frågor ställas och Trost (2005) tycker att detta är A och O. 
Därför har vi försökt tänka på vårt språk när vi formulerat frågorna, det vill säga att frågorna 
inte ska vara alltför långa eller komplicerade. Han fortsätter med att skriva att barn har svårt 
att koncentrera sig och sitta stilla längre stunder, och det kan leda till att intervjuerna blir 
korta. Därav kände vi att det är viktigt att ställa korta men konkreta frågor. Trost poängterar 
även vikten av att ställa frågor som barnet kan svara på och relatera till. Han nämner dessutom 
vikten av att ställa enkla och raka frågor, och han tar upp att en fråga ska vara en fråga och 
inte två.  
 
Trost nämner vikten av att intervjun ska äga rum i en så ostörd miljö som möjligt och att det 
inte ska finnas åhörare. Därför valde vi att göra alla intervjuerna i ett grupprum, där vi visste 
att vi skulle få vara ostörda. Endast en person utförde intervjuerna, eftersom vi under vår vfu-
period var placerade i två olika skolor och årskurser. Vi intervjuade eleverna en åt gången, på 
grund av att den enskilda personens åsikter skulle komma fram (Ibid). 
 
Vi har valt att göra fortlöpande anteckningar under intervjuernas gång, och efter intervjuernas 
slut har vi kompletterat dessa med minnesanteckningar. När intervjuer görs kan bandspelare 
användas, dock är nackdelarna med detta att det tar lång tid att skriva ut dessa. Enligt Trost 
kan en del personer bli besvärade och hämmade av att bli inspelade. Om bandspelare inte 
användas kanske fler personer ger mer spontana svar och därför valde vi att göra fortlöpande 
anteckningar istället. De nackdelar som enligt Trost kan finnas med fortlöpande anteckningar 
är att intervjupersonen kan känna sig störd av detta. Det kan också kännas misstänksamt när 
anteckningarna görs och den intervjuade kan börja fundera på vad som var intressant eller 
konstigt som de sa just då. En annan nackdel kan också vara att den som utför intervjun 
missar att få med allt viktigt som sägs under den. Detta eftersom denne både ska hinna visa 
intervjupersonen att den verkligen lyssnar och är intresserad av vad han/hon har att säga, 
samtidigt ska det intervjupersonen säger hinna skrivas ned (Ibid). Patel & Davidson (2003) 
poängterar att talspråk och skriftspråk inte är samma sak, det vill säga när intervjun skrivs ner 
försvinner gester, betoningar och kroppsspråk.  
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Kvale (1997) anser att redan före utskriftsstadiet ska namnen på dem som intervjuas döljas, 
eftersom intervjupersonerna kan vara lätta att känna igen. Han menar att de intervjuade kan få 
en chock då de läser intervjun i efterhand, samt även tycka att det de sagt enbart är ett 
förvirrat tal. 

 
Material 
 
Brev till föräldrar (bilaga 1) 
Enkät 1 (bilaga 2:1-2:2) 
Lektionsserie (bilaga 3:1-3:5) 
Lärarintervju (bilaga 4) 
Enkät 2 (bilaga 5) 
Elevintervju (bilaga 6) 
Cd skiva: ”Dana Dragomir – Panflöjtsfavoriter”  
 

Tidsplan 
Vårterminen 2006 
 
Vecka 5 · PM seminarium 
 
Vecka 6  · PM inlämnat 
 
Vecka 7 · Vfu perioden startar 

· Utlämning av brev till föräldrar i båda klasserna (bilaga 1) 
 

Vecka 8  · Utlämning av enkät 1 – förstudie i båda klasserna (bilaga 2) 
· Lektionsserien inleds med uppgift 1 brev till oss lärarstudenter i båda                       
  klasserna (bilaga 3:1)  
· Intervju med lärare genomförs i klasserna (bilaga 4) 

  · Uppgift 2 stafettskrivning genomförs i klass A och B (bilaga 3:1) 
· Uppgift 3 sammansatta ord genomförs i klass A och B (bilaga 3:1-3:3) 

  · Uppgift 4 skriv till bild genomförs i klass B (bilaga 3:3) 
   
Vecka 9 · Sportlov i klass B  

· Uppgift 4 skriv till bild genomförs i klass A (bilaga 3:3) 
· Uppgift 5 tio punkter genomförs i klass A (bilaga 3:3) 
· Uppgift 6 skriv fritt till musik genomförs i klass A (bilaga 3:3) 

 
Vecka 10 · Sportlov i klass A 
  · Uppgift 5 tio punkter genomförs i klass B (bilaga 3:3) 
  · Uppgift 6 skriv fritt till musik genomförs i klass B (bilaga 3:3) 
Vecka 11 · Uppgift 7 dikter genomförs i klass A och B (bilaga 3:4) 
  · Uppgift 8 jag om 15 år genomförs i klass A och B (bilaga 3:5) 
  · Uppgift 9 dialoger genomförs i klass A och B (bilaga 3:5) 
 
Vecka 12  · Utlämning av enkät 2 - efterstudie i klasserna (bilaga 5) 
   · Intervju med elever genomförs i klasserna (bilaga 6) 
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Bearbetning, analys och tolkning av informationsmaterial 
 
Det är viktigt att bearbeta och analysera materialet från datainsamlingen. Det kan göras på 
olika sätt, exempelvis genom att använda sig av statistiska metoder eller tolka textmaterial. 
De statistiska metoderna kallas för kvantitativa metoder och bearbetning av textmaterial kallas 
oftast för kvalitativa metoder.  
 
Det som framkom ur enkätundersökningen, det vill säga rådata bearbetades och 
sammanställdes till stapeldiagram. Dessa har underkommentarer som sammanställer det som 
kan utläsas i diagrammen.  
 
Enligt Patel & Davidson (2003) finns det ingen bestämd metod att bearbeta kvalitativ 
information, utan det är upp till varje forskare att välja ett passande arbetssätt som leder till en 
läsbar text. Vi har valt att använda oss av meningskoncentrering enligt Kvale (1997), vilket  
innebär att de meningar intervjupersonen säger formuleras om till korta och koncisa 
meningar. Med meningskoncentration kan långa kommentarer krympas ner till korta 
kommentarer. Då tas enbart det viktigaste som sagts med och detta formuleras om i korta 
meningar. På detta sätt kan större intervjutexter göras om till kortare och koncisare text.  
 
Det är viktigt att försöka skriva in några citat från intervjupersonen, eftersom läsaren själv ska 
ha en chans att bedöma tolkningens trovärdighet tycker Patel & Davidson (2003). 
 

 
Resultat 
 
Resultaten av enkäterna redovisas i form av stapeldiagram med underkommentarer. 
Lärarintervjuerna sammanställs i form av löpande text, medan elevintervjuerna redovisas 
fråga för fråga i en sammanhängande text. Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning av 
enkäterna och intervjuerna.  

 
Enkäter 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning genomförde vi två olika enkäter vid två olika 
tillfällen. Den första enkätundersökningen (bilaga 2) genomfördes under den andra vfu-
veckan och den andra enkätundersökningen (bilaga 5) under den femte och sista veckan.  
Den första enkäten genomfördes eftersom vi var intresserade av att veta elevernas allmänna 
uppfattning kring skrivande. Enkät nummer två genomfördes för att se om det skett någon 
positiv eller negativ förändring av elevernas uppfattning efter vi genomfört vår lektionsserie.  
 
Elevantalet vid enkäternas genomförande: 
 
  Antal enkät 1       Bortfall enkät 1  Antal enkät 2       Bortfall enkät 2
Klass A  20   0   19   1 
Klass B  24   0   23   1 
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Enkät 1 
 
Ur den första enkätundersökningen har vi valt ut frågorna 1-8, eftersom vi anser dem vara 
mest relevanta för vår undersökning. Den sista frågan i enkäten har vi använt som hjälp till att 
utforma skrivuppgifter till eleverna. Därav redovisas den inte i resultatet. 
 
 
 
 

1. Tycker du att det är roligt att skriva?
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Figur 1 visar om eleverna tycker det är roligt 
att skriva.

A
nt

al
 e

le
ve

r

Klass A

Klass B

 
Av diagrammet framgår det att de flesta eleverna i båda klasserna tycker det är roligt att 
skriva och många elever tycker skrivning är roligt ”ibland”.  
 
 
 

2. Tycker du att det är svårt att skriva?
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Figur 2 visar om eleverna anser det vara svårt 
att skriva.
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Diagrammet visar att majoriteten av eleverna i klass B inte tycker det är svårt att skriva, 
samtidigt som ett fåtal av eleverna anser att det kan vara svårt att skriva ”ibland”. I klass A är 
svaren relativt jämfördelade, där 11 elever av 20 svarade ”nej” och nio svarade ”ibland”. 
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3a. Tycker du att det är svårt att komma igång att skriva?
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Figur 3 visar om eleverna tycker det är svårt att 
komma igång att skriva.
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Diagrammet visar att den största spridningen bland eleverna finner vi mellan alternativen 
”ibland” och ”nej”, när det gäller om det är svårt att komma igång att skriva. Det är endast tre 
elever av 20 från klass A och en elev av 24 från klass B som tycker det är svårt att påbörja 
skrivandet. 
 

3b. Vad beror det på?
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Figur 4 visar varför eleverna har svårt att komma igång att skriva.
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På denna fråga fick eleverna möjlighet att ange flera svarsalternativ. I diagrammet kan vi 
utläsa orsakerna till att det är svårt att komma igång att skriva. Det beror till stor del på att 
eleverna tycker att det är surrigt i klassrummet, samt att de har bristande fantasi. Dessutom 
kan vi konstatera att ett flertal elever tycker skrivuppgifterna är svåra och tråkiga. De som 
angav ”annat” som svarsalternativ har svarat att det kan bero på att de är trötta, hungriga eller 
har brist på energi. 
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4. Tycker du att det är lätt att hitta på vad du ska skriva 
om?
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Figur 5 visar ifall eleverna tycker det är lätt att hitta 
på vad de ska skriva om.
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Detta diagram visar att majoriteten av eleverna anser att det ”ibland” är lätt att hitta på vad de 
ska skriva om. Sex elever av 20 i klass A och sju elever av 24 i klass B tycker att det är lätt att 
hitta på vad de ska skriva om. Endast en elev från vardera klass tycker det är svårt att hitta på 
vad de ska skriva om. 
 
 

5. Vad tycker du mest om att skriva?

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Berättelser

Brev

Dikter

Dagbok

E-post

Annat

Figur 6 visar vad eleverna tycker mest om 
att skriva.
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På denna fråga fick eleverna möjlighet att ange flera svarsalternativ. Av detta diagram kan vi 
tydligt utläsa att det som är populärast bland eleverna i respektive klass är att skriva 
berättelser och brev. De som angav alternativet ”annat” svarade att de tycker mest om att 
skriva sms, sånger, skrivstil, brev till olika högtider, chatta på Internet, skriva i skrivböcker 
samt skriva på datorn. 
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6. Tror du att det är viktigt att skriva?
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Figur 7 visar om eleverna tror det är viktigt att 
skriva.
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I detta diagram kan vi tydligt utläsa att alla elever, utom en elev i klass A, anser att det är 
viktigt att skriva. 
 
 
 
 
 
 

7. Tror du att man kan bli bättre på att skriva, om man övar 
på det?
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Figur 8 visar om eleverna anser att man kan bli 
bättre på att skriva om man övar på att skriva.
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Diagrammet visar klart och tydligt att eleverna i båda klasserna anser att man kan bli bättre på 
att skriva om man övar på det. 
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8. Tycker du att skrivuppgifterna i skolan är varierade?
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Figur 9 visar om eleverna tycker att skrivuppgifterna 
i skolan är varierade.
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Diagrammet visar att majoriteten av eleverna tycker att de skrivuppgifter som de arbetar med 
i skolan är varierade, endast två elever från vardera klass tycker inte att skolans skrivuppgifter 
är varierade. 

 
Enkät 2 
 
I enkät 2 redovisar vi alla frågor, eftersom vi anser dem vara relevanta för vår undersökning. 
 

1. Tycker du att det har blivit roligare att skriva, efter de 
senaste veckornas skrivövningar?
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Figur 1 visar om eleverna tycker att det har blivit 
roligare att skriva under veckorna lektionsserien 

utfördes.
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Diagrammet visar att den största spridningen bland eleverna finner vi mellan alternativen ”ja” 
och ”ingen skillnad”, när det gäller om det har blivit roligare att skriva efter de senaste 
veckornas olika skrivövningar. Ur diagrammet får vi också fram att det endast är en elev från 
respektive klass som inte tycker att det blivit roligare att skriva efter de senaste veckornas 
skrivövningar. 
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2a. Tycker du att det har varit svårt att komma igång att 
skriva?

0
2
4
6
8

10
12
14

Ja Nej Ibland

Figur 2 visar om eleverna har haft svårt att 
komma igång att skriva.

A
nt

al
 e

le
ve

r
Klass A

Klass B

 
Detta diagram visar att majoriteten av eleverna inte anser att de haft svårt att komma igång att 
skriva. Samtidigt kan vi konstatera att det ”ibland” varit svårt för eleverna att komma igång 
med skrivandet. Här får vi dessutom information om att åtta elever av 19 i klass A angav detta 
alternativ och tio av 23 elever i klass B. Vi kan även konstatera att det är en elev från varje 
klass som fortfarande tycker att det varit svårt att komma igång att skriva.  

 

2b. Vad har det berott på?
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Figur 3 visar varför eleverna har haft svårt att komma igång 
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På denna fråga fick eleverna möjlighet att ange flera svarsalternativ. Av detta diagram kan vi 
tydligt utläsa att brist på fantasi är den största anledningen till att eleverna i klass B har haft 
svårt att komma igång att skriva. I klass A var den största anledningen att det var surrigt i 
klassrummet, men även att det var svåra uppgifter. En elev från klass B angav annat som 
svarsalternativ och denne svarade ”trött”.   
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3. Tycker du att du har utvecklats/blivit bättre på att skriva, 
efter de senaste veckornas skrivövningar?
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Figur 4 visar om eleverna tycker att de utvecklats/blivit 
bättre i sitt skrivande under dessa veckor.
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I detta diagram kan vi utläsa att majoriteten av eleverna tyckte att de har utvecklats/blivit 
bättre på att skriva efter de senaste veckornas skrivövningar. Det finns elever som tycker att 
det inte har blivit någon skillnad i jämförelse med tidigare. I klass A tycker fyra elever av 19 
att det inte blivit någon skillnad och i klass B tycker åtta elever av 23 detta. Vi kan konstatera 
att det endast är två elever från klass A och en elev från klass B som inte tycker att de blivit 
bättre eller har utvecklats i sitt skrivande efter de senaste veckornas skrivövningar.  
 
 
 

4. Vill du fortsätta arbeta med liknande skrivövningar som 
vi gjort under de senaste veckorna?
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Figur 5 visar om eleverna vill fortsätta arbeta med 
liknande skrivövningar.
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Diagrammet visar tydligt att majoriteten av eleverna vill arbeta med liknande skrivövningar 
som vi har gjort under dessa veckor. Endast en elev av 19 från klass A och fyra elever av 23 
från klass B ville inte fortsätta arbeta med liknande skrivövningar. 
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5. Vad tycker du om övningarna vi gjort?
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Figur 6 visar vad eleverna i klass A tycker om 
övningarna de arbetat med.
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Diagrammet visar att alla övningarna i klass A överlag har varit roliga. Den övning som är 
både rolig och tråkig är övningen ”Tio punkter”. De övningar som varit populärast i klassen är 
”Dikter” och ”Dialoger”. 
 

 
 

5. Vad tycker du om övningarna vi gjort?
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Diagrammet visar att alla övningarna i klass B överlag har varit roliga. Den övning som har 
varit både rolig och tråkig är övningen ”Tio punkter” samt övningen ”Dikter”. De populäraste 
övningarna i klassen var ”Brev” och ”Jag om 15 år”. 

 
Fråga 6 - Övriga kommentarer 
 
De övriga kommentarer som framkom från klass A var att de tyckte allt var kul, förutom 
övningen ”Tio punkter”. En person svarade att det hade varit ”blä!”.  
 
De kommentarer som framkom från klass B var att elva elever tyckte det hade varit ”jättekul” 
att arbeta med alla skrivövningar och en elev ansåg att det har varit ”bra”. 
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Intervjuer 
 
Under vår vfu-period genomförde vi intervjuer med lärare och elever. Vi intervjuade en lärare 
från respektive klass, och denna intervju genomfördes under andra veckan. Under den sista 
vfu-veckan intervjuade vi två elever från respektive klass.  

Lärarintervju 
 
Vi har intervjuat två kvinnliga lärare som arbetar i våra vfu-klasser. Vi har namngett läraren i 
klass A för Lisa och läraren i klass B för Eva och namnen som anges är påhittade. 
 
Läraren Lisa i klass A anser att styrdokumenten bestämmer hur skrivundervisningen läggs 
upp under läsåret och hon menar att dessa har hon alltid i bakhuvudet. För att utveckla 
elevernas skrivande ökar hon svårighetsgraden på övningarna allt eftersom eleverna utvecklas 
i sitt skrivande och tar bort övningar som de redan kan. Hon tycker att läraren måste titta på 
vad eleverna redan kan, eftersom alla elever är olika. Därför måste undervisningen 
individualiseras så långt det går. Kraven på eleverna ska ökas eftersom och läraren ska göra 
eleverna uppmärksamma på deras egen skrivutveckling.  
 
När frågan om vilka typer av skrivövningar hon använder sig av ställs, svarar hon att hon 
tycker att eleverna i de yngre åldrarna ska lära sig använda hela meningar och träna mycket på 
att använda stor och liten bokstav. Hon säger vidare att: ”barn gillar att skriva sagor”. Hon 
använder sig av många olika typer av skrivövningar i sin undervisning och hon ger många 
exempel på detta. Eleverna ska få: 

• öva på att skriva hela meningar 
• berätta sagor (så eleverna får använda fantasin) 
• skriva veckobrev 
• skriva dagbok 
• lära sig skriva skrivstil 
• skriva dikter 
• skriva ordspråk 
• skriva till bilder 
• skriva ”Måndagsbok” (i boken ska eleverna skriva vad de gjort under helgen och den 

stegras med åldern, från en mening till minst tre meningar i årskurs 3) 
• pröva olika övningar för att förbättra deras handstil 

 
När läraren Eva får frågan om hur hon lägger upp läsårets undervisning berättar hon att hon 
tycker att de olika skrivmomenten ska spridas ut under veckan, till exempel skrivövningar 
som är fördelade på två lektionstillfällen på vardera 80 minuter. Hon använder övrig 
lektionstid i svenskundervisningen till att eleverna får öva bokstavsljud och grammatik-
övningar. Eva nämner vikten av att eleverna ska få fantisera och utveckla sitt tänkande: 
”Eleverna ska ges möjlighet att fantisera och utveckla sitt eget tänkande, genom att till 
exempel gå in i en figurs roll”. Hon anser att ju äldre eleverna blir desto svårare skrivövningar 
ska läggs in i undervisningen.  
 
Eva använder sig bland annat av dessa skrivövningar i undervisningen: 

• Berättelser med en given rubrik och givet tema 
• Träning av det skrivna språket, exempelvis dubbelteckning, synonymer och talstreck 
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Läraren Eva arbetar mycket med olika skrivtips, till exempel inspirationsord så som ”havets 
djup”. Hon låter eleverna skriva gemensamma tankekartor utifrån det givna ordet som de 
sedan använder som grund till sina berättelser. Hon tycker eleverna ska ges möjlighet att göra 
avslut på sina berättelser, så de kan känna sig nöjda med det de skrivit. Eva arbetar mycket 
med synonymer för att utveckla språket och skrivandet hos eleverna. Eleverna får också lära 
sig dela in den skrivna texten i olika stycken. Detta för att eleverna ska få en uppfattning om 
förändringen som sker från en text som helt saknar styckeindelning till en text som innehåller 
styckeindelningar. Hennes förhoppning är att eleverna genom litteraturläsning får idéer om 
hur texter och böcker är uppbyggda. 
 
På frågan om vilken inställning eleverna har till skrivning i klassen svarar läraren Lisa i klass 
A att eleverna i klassen har en bra relation till skrivandet. Det finns några skrivsvaga elever i 
klassen. Hon tycker att ju äldre eleverna blir desto torftigare skriver de och hon menar att de 
inte orkar skriva så mycket. Läraren Eva berättar att några elever i klassen älskar att skriva, 
medan några har svårt för det. Hon anser dock att eleverna överlag har en positiv inställning 
till skrivande. 
 
När vi ställer frågan om hur de försöker motivera eleverna till att skriva svarar Lisa: ”Om 
eleverna fastnar i sitt skrivande måste man försöka motivera dem att skriva genom att ge dem 
ledande frågor till berättelser”. Hon fortsätter vidare med att säga att om eleverna inte vill 
skriva beror det på sammanhanget och situationen hur läraren gör, men i första hand måste 
den prata med eleven och undersöka vad det beror på. Läraren Eva svarar att det är viktigt att 
ge respons på elevernas texter, så eleverna ska bli motiverade att skriva och dessutom 
utvecklas i sitt skrivande. Läraren Lisa tycker också att eleverna ska få mycket respons och 
kommentarer som höjer deras självförtroende och hon anser att respons leder till större 
motivation och till en bättre skrivutveckling. På frågeställningen om de tycker att eleverna får 
större intresse för skrivning genom varierade skrivövningar svarar båda lärarna att detta är 
helt självklart.  

 
Elevintervjuer 
 
Fråga 1: Tycker du om att skriva? 
 
Flickan i klass A svarade att hon tycker om att skriva en massa olika saker, till exempel brev, 
dikter och berättelser. Pojken svarade att han tycker det är roligt att skriva. 
 
I klass B svarade flickan att hon tycker om att skriva fria berättelser och hon använder helst 
skrivstil när hon skriver, eftersom då får hon chansen att vidareutveckla sin skrivstil. Pojken 
tycker det är roligt att skriva berättelser och han säger: ”då får man använda sin fantasi”.  
 
Fråga 2: Tror du att det är viktigt att skriva?  
 
I klass A tycker flickan att det är viktigt att skriva. Flickan ger exempel på att hon måste 
kunna skriva om hon ska gå hemifrån när ingen är hemma, för då kan ett skriftligt 
meddelande lämnas om vart hon är. Pojken tycker också det är viktigt att kunna skriva och 
han ger brev som ett exempel. 
 
Flickan i klass B tycker det är viktigt att kunna skriva. Hon menar att möjligheten till att träna 
upp sin handstil ges när hon skriver. Hon säger: ”Om man inte gillar att skriva kan man skriva 
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lite grann och sen när intresset ökar börjar man skriva mer och mer”. Pojken tycker också det 
är viktigt att skriva och han säger att han blir bättre på att skriva hela tiden och de som har 
slarvig handstil får chansen att öva på den så att den blir bättre. 
 
Fråga 3: Hur känns det när du läser upp det du skrivit? 
 
I klass A känner sig flickan pirrig i magen och nervös när hon ska läsa upp det hon skrivit. 
Detta på grund av att hon är rädd för att göra fel och hon är också orolig att hon skrivit något 
konstigt. Pojken tycker det är roligt, men om han inte skrivit bra tycker han att det känns 
jobbigt. 
 
I klass B anser flickan att det känns bra och hon tycker det är roligt att läsa upp det hon skrivit 
för andra. Pojken tycker det är både roligt och pirrigt på samma gång. 
 
Fråga 4: Hur känns det när andra läser det du skrivit? 
 
I klass A säger flickan att hon inte tänker på detta. Pojken tycker det känns ”ok”, ibland lite 
pinsamt men inte så jobbigt. 
 
Flickan i klass B tycker det känns bra och hon blir glad om andra gillar det hon skrivit. 
Pojken tycker det känns jobbigt om andra läser upp det han skriver. Han tycker det känns 
bättre att få läsa upp det själv. 
 
Fråga 5: Tycker du att det har varit roligt att skriva de senaste veckorna? 
 
Flickan i klass A tycker allting har varit lika roligt att skriva, men hon tycker kanske dikterna 
har varit roligast. Pojken tycker också det har varit roligt och han hade velat skriva 
stafettskrivning igen. 
 
Flickan i klass B tycker det har varit roligt och enkelt att skriva. Hon tyckte uppgiften ”Skriv 
till musik” var ”jätterolig”. Pojkens åsikt var att det varit roligt och han sa även: ”Vi har fått 
göra saker som vi aldrig tidigare gjort och därför har det varit extra roligt”. Han hade två 
favoriter, dessa är ”Skriv till bild” och ”Skriv till musik”. 
 
Fråga 6: Tycker du att du blivit bättre på att skriva under den här tiden?  
 
I klass A tror flickan inte att det blivit någon skillnad, men hon tycker att hon lärt sig lite nytt, 
till exempel skriva dialoger. Pojken tror alla kan bli bättre på att skriva genom övning. 
 
Flickan i klass B tycker hon blivit lite bättre på att skriva. Hon menar att hon fått möjlighet att 
träna på att skriva skrivstil snabbt, eftersom det har varit flera olika skrivövningar. Pojken 
tycker han har blivit bättre på att skriva. Han tycker också det går lättare att komma på vad 
han ska skriva om när han får en bild eller en rubrik. 

 
Sammanfattning av enkäter och intervjuer 
 
Det vi kan sammanfatta från enkäterna är att eleverna i båda klasserna tycker om att skriva, 
men att det ”ibland” kan vara svårt att komma igång att skriva. Dock har andelen minskat från 
enkät 1 till enkät 2. I enkät 1 svarade tre elever av 20 i klass A och en elev av 24 i klass B att 
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det är svårt att komma igång att skriva. I klass A tyckte tio elever att det ”ibland” är svårt att 
komma igång att skriva och 13 elever i klass B ansåg också detta. Medan i enkät 2 svarade en 
elev från vardera klassen att det har varit svårt att komma igång att skriva. I klass A ansåg åtta 
elever av 19 att det ”ibland” varit svårt att komma igång att skriva. I klass B var det tio elever 
av 23 som ansåg att det varit svårt ”ibland”. Många av eleverna anser att de har utvecklats i 
sitt skrivande och de vill gärna fortsätta arbeta med liknande skrivövningar. Den lektionsserie 
som vi gjorde i klasserna tyckte många elever var rolig, vilket vi också har kunnat se ur deras 
övriga kommentarer.  
 
Av intervjuerna kan vi utläsa att lärarna i båda klasserna anser att svårighetsgraden ska ökas 
stegvis för eleverna, för att eleverna ska utvecklas i sitt skrivande. De har även tankar om hur 
eleverna ska motiveras och hur de som har det svårt att komma igång att skriva ska hjälpas, 
exempelvis genom att komma med idéer så att det ska vara lättare att börja skriva. Vikten av 
att ge eleverna respons nämns av båda lärarna. De anser att respons höjer självförtroendet och 
responsen ger dessutom större motivation och en bättre skrivutveckling. Båda lärarna tycker 
eleverna får större intresse för skrivning om varierade skrivövningar används. 
 
Det vi kan sammanfatta från elevintervjuerna är att alla elever i intervjun tycker om att skriva, 
framförallt tycker de om att skriva berättelser. I intervjuerna framkom det att alla fyra 
eleverna tycker det är viktigt att kunna skriva. Anledningarna till att det är viktigt är 
exempelvis att kunna skriva meddelanden, brev och att de får möjlighet att öva upp sin 
handstil. Det är blandade känslor när de ska läsa upp det de har skrivit. En del elever tycker 
det är roligt och känns bra att läsa upp det de skrivit, medan andra tycker det känns pirrigt och 
nervöst, eftersom de är rädda för att de gjort fel eller skrivit något konstigt. Alla eleverna 
tycker det har varit roligt att skriva de veckorna vi har haft dessa skrivövningar och vissa av 
eleverna har även nämnt vilka övningar de tyckte bäst om. Eleverna uppger att de har blivit 
bättre på någonting och haft lättare att komma igång att skriva. De nämner vidare att de lärt 
sig något nytt, exempelvis dialoger.   
 

 
Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens tillförlitlighet och giltighet. Vi granskar även vår 
undersökning kritiskt och vi lyfter fram både styrkor och svagheter. Avsnittet avslutas med 
egna reflektioner, samt tankar om det framtida läraryrket och fortsatt forskning. 

 
Undersökningens reliabilitet och validitet 
 
Med undersökningens reliabilitet menas undersökningens tillförlitlighet. Den som utför 
undersökningen vill uppnå så hög reliabilitet av resultatet som möjligt. En tillförlitlig 
undersökning ska vara så stabil som möjligt och inte påverkas av exempelvis slumpinflytande, 
eller att en intervjuperson har fått andra fördelar, utan allt ska vara likadant för alla. Detta 
innebär att om reliabiliteten ska bli hög måste situationen vara standardiserad, det vill säga 
lika för alla. För att höja reliabiliteten ytterligare kan enkla frågor med ett enkelt språk 
användas, eftersom färre eventuellt missuppfattar frågorna då (Trost, 2001). 
 
Med validitet menas giltigheten, det vill säga att forskaren verkligen mäter det den avsett att 
mäta. Validiteten kan påverkas av att enkät- och intervjufrågorna är felaktigt utformade. Den 
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kan också påverkas av att forskarens egna åsikter kommer fram i till exempel intervjuerna och 
därefter påverkar intervjun i stort (Ibid).  
 
I denna undersökning har vi använt oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den 
kvantitativa delen bestod av två enkäter, som genomfördes vid två olika tillfällen. Dessa 
enkäter är standardiserade, det vill säga att de är formulerade på exakt samma sätt till alla 
svaranden och de har alla fått svara under lika förhållanden, det vill säga i ett klassrum.  
Patel & Davidson (2003) anser att enkätens utformning, formulering och introduktion är av 
stor betydelse. Den ska vara lätt att besvara och det ska inte gå att missuppfatta 
formuleringarna av frågorna. Enligt Patel & Davidson kan vi inte kontrollera enkätens 
tillförlitlighet i förväg utan detta kan endast göras efter att den besvarats. Det enda vi kan göra 
är att försäkra oss om att de som besvarar den uppfattar den på det sättet vi hade tänkt oss. Vi 
gick igenom enkäten tillsammans med eleverna för att höja reliabiliteten. För att öka 
reliabiliteten ytterligare har vi använt oss av enkla formuleringar i enkäterna och detta har i 
sin tur inte lett till att eleverna har kunnat missuppfatta frågorna som vi ställt. Vi kan inte med 
säkerhet veta att eleverna och lärarna i enkäterna och intervjuerna har förstått frågorna som vi 
tänkt oss, utan vi kan enbart anta och hoppas på det. Vi kan inte heller veta att de svarar som 
det verkligen är i enkäterna eller intervjuerna, men vi får helt enkelt lita på att lärarna och 
eleverna gjort detta. Vi tror vidare att eleverna svarat på enkäterna och intervjuerna utifrån sin 
egen förmåga.  
 
När det gäller enkäternas utformning kan vi i efterhand konstatera att på grund av tidsbrist 
stämmer inte frågorna helt överens alla gånger. Om vi hade haft mer tid innan vi gick ut på 
vår vfu, skulle vi ha hunnit tänka igenom frågorna och svarsalternativen ytterligare och på det 
sättet utvecklat dem vidare. Detta har kunnat påverka vår validitet, men vi anser ändå att 
undersökningen har god validitet eftersom vi har mätt det vi avsåg att mäta. När vi 
introducerade enkäterna påpekade vi för eleverna att de ska tänka på att det handlar om 
skrivning i skolan, men att de även i enkät 1 på fråga 5: ”Vad tycker du mest om att skriva?”, 
kan tänka på skrivning i det stora hela. Vi kan inte med säkerhet veta att alla elever uppfattat 
att det enbart gäller skrivning i skolan. Vi hade kunnat förtydliga frågorna i enkäterna, genom 
att skriva att de flesta frågorna gäller skrivning i skolan. Reliabiliteten för vår undersökning 
kan ha sänkts, men vi tror inte att det har haft någon större betydelse eftersom vi påpekat detta 
muntligt.  
 
I våra svarsalternativ i enkäten kunde vi inte använda oss av svåra ord som ”motivera” och 
”motivation”, eftersom eleverna är så pass unga och de förstår kanske inte innebörden av 
dessa. Därför valde vi att använda oss av ord som ”roligare”, som fick symbolisera orden 
”motivera” och ”motiverade”. Vi kan också konstatera att enkät 2 skulle ha varit ännu mer lik 
enkät 1, för att kunna jämföra resultaten bättre. Vi kan inte göra några individuella 
jämförelser mellan enkät 1 och 2 på grund av att vissa elever inte ville skriva sitt namn på 
enkäterna och vi ville inte tvinga dem till detta, utan vi valde att respektera att de vill vara 
anonyma. En annan utformning av våra enkäter hade kunnat vara graderade skalor, för att 
lättare kunna jämföra dessa svar. Dock valde vi bort detta från början för att vi inte tyckte att 
den skulle vara passande för vår undersökning.  
 
I enkät 1 och 2 kan svarsalternativet ”ibland” vara en aning svårtolkat och alternativet kan 
tolkas på olika sätt. Eleverna kan tycka att det kan vara roligt att skriva ”då och då”, ”ja, för 
det mesta”, men det kan vara svårt/tråkigt att skriva ”vid vissa tillfällen”. Vi har från 
alternativet ”ibland” dragit slutsatsen att eleverna tycker det kan vara riktigt roligt att skriva i 
vissa sammanhang och tråkigt i andra. Vi tror eleverna själva har vetat vad de menat med 
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alternativet ”ibland”, däremot kan vi inte få reda på hur ofta ”ibland” är. Detta hade kunnat 
förtydligas genom att ha en öppen fråga till svarsalternativet ”ibland”. Vi hade enbart kunnat 
ha alternativen ”ja” och ”nej” på en del frågor och helt utesluta alternativet ”ibland”. Detta för 
att begränsa svaren och eventuella missförstånd som kan uppstå. Några fler svarsalternativ 
överlag på frågorna i enkäterna hade inte varit bra, då det hade kunnat uppfattas som krångligt 
bland eleverna. Det hade i sin tur kunnat påverka reliabiliteten negativt. Det misstag vi också 
upptäckt från vår sida är att vi inte skrivit i enkäten att eleverna får fylla i flera svarsalternativ 
på vissa frågor. Dock poängterade vi detta i den muntliga genomgången och därefter har det 
inte kunnat påverka den höga reliabiliteten i enkäten.  
 
Den kvalitativa delen bestod av lärar- och elevintervjuer och dessa har varit standardiserade. 
När en intervju är standardiserad ger den en relativt god reliabilitet och därför anser vi att 
intervjuerna har en hög reliabilitet. Patel & Davidson (2003) anser att för att öka reliabiliteten 
kan två personer utföra intervjun. Då kan båda notera svaren och sedan kan svaren jämföras 
mellan varandra. Nackdelarna med att vi har gjort intervjuerna enskilt kan således vara att vi 
har missförstått eller missat något intervjupersonerna sagt. Om vi hade haft en 
samarbetspartner under intervjuerna hade den ena kunnat koncentrera sig på att ställa frågorna 
och den andre hade kunnat fokusera på att skriva ner intervjun. Eftersom vi har gjort 
intervjuerna enskilt har vi varit tvungna att visa intresse för vad den intervjuade sagt och 
samtidigt ge feedback på detta. Genom att vi har varit ensamma när vi har genomfört 
intervjuerna har vi missat vissa bitar av de intervjuades miner och kroppsspråk, vilket vi hade 
kunnat uppmärksamma på ett annat sätt om vi hade varit två vid intervjutillfällena. 
Dock hade det inte varit möjligt för oss att utföra intervjuerna två och två, eftersom vi gjorde 
dessa långt ifrån varandra och i två olika skolor och årskurser. Även om vi hade varit två som 
utfört intervjuerna hade det i det här fallet kunnat påverka reliabiliteten till det negativa, 
eftersom eleverna inte skulle ha känt den ena av oss. Kvale (1997) menar att olika intervjuare 
kan få olika svar på frågor trots att de använder sig av samma frågor och formuleringar. I våra 
intervjuer valde vi att göra fortlöpande anteckningar under intervjuernas gång och dessa 
kompletterades efteråt med minnesanteckningar. Användandet av bandspelare kan leda till en 
högre reliabilitet, eftersom chansen att gå tillbaka och lyssna flera gånger finns. Dock gjorde 
vi inte detta eftersom vi ansåg att lärarna och eleverna skulle bli besvärade och att vi kanske 
inte skulle få lika spontana svar. Trost (2005) poängterar också i sin bok att användandet av 
bandspelare kan leda till att intervjupersonen kan känna sig besvärad och hämmad. 
 
Till elevintervjuerna valde vi ut sammanlagt fyra stycken elever, vilket kan upplevas som 
ganska få. Men vi tror att vi skulle ha fått ett positivt resultat överlag om vi hade intervjuat 
alla eleverna. Detta kan vi konstatera efter att ha jämfört enkät 2 med elevintervjuerna, 
eftersom många hade svarat positivt i enkät 2, drar vi även slutsatsen att de hade svarat 
likadant i intervjuerna. Underlaget för lärarintervjuerna var inte större än två lärare, eftersom 
det var uteslutande dessa lärare som hade eleverna. Hade vi däremot intervjuat andra lärare på 
skolorna om hur de arbetar med bland annat att motivera eleverna hade vi med stor 
sannolikhet fått ett större underlag att utgå ifrån när vi sammanställt och diskuterat utifrån 
dessa. Det hade i sin tur kunnat stärka vår reliabilitet och validitet ytterligare. Dock var vi 
enbart intresserade av dessa två lärare eftersom de var kopplade till klassen där vi utförde 
lektionsserien. Resultaten i intervjuerna och enkäterna är inte generaliserbara, utan de gäller 
endast i dessa två klasser, eftersom vi inte vet med säkerhet om detta arbetssätt och 
skrivövningar kommer att fungera i exakt alla klasser vi kommer att möta i framtiden. 
Generaliserbarhet är inte heller syftet med kvalitativ forskning.  
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Vi har haft ett väldigt litet bortfall i vår undersökning. När enkät 2 genomfördes var en person 
från respektive klass frånvarande, samt under lektionsserien har det varit enstaka bortfall. I 
klass A var det nio elever av 20 och i klass B var sex elever av 24 som varit frånvarande vid 
enstaka tillfällen under lektionsseriens gång. Eftersom bortfallet är så pass litet tror vi inte att 
det har påverkat vår undersökning eller resultat.  
 
Syftet med vår undersökning är att beskriva hur väl vi lyckats motivera eleverna till eget 
skrivande genom varierade och kreativa skrivövningar. I undersökningen har vi använt oss av 
två mätinstrument, det vill säga både enkäter och intervjuer. Vi har dessutom utfört en 
lektionsserie i vfu-klasserna. På grund av att vi har använt oss av så många olika sätt har vi 
lättare kunnat besvara våra forskningsfrågor. Vi kan konstatera att vi har mätt det vi avsåg att 
mäta, därför anser vi att vår undersökning har en god validitet. 

 
Resultatdiskussion 
 
Genom denna undersökning har vi hoppats på att få svar på våra forskningsfrågor. Vi har 
också fått större kunskap om att olika varierade och kreativa skrivövningar kan stimulera 
elevers motivation för eget skrivande. Undersökningen har skett genom både en kvantitativ 
och kvalitativ studie, för att försöka få en högre reliabilitet och validitet. Den kvantitativa 
delen bestod av två enkäter som utfördes vid två olika tillfällen. Den kvalitativa delen bestod 
av lärar- och elevintervjuer. Tanken med intervjuerna var att vi skulle få djupare och 
utförligare svar på frågorna vi ställde än om vi lät informanterna fylla i en enkät kring dessa 
frågor. Vi utförde även en lektionsserie i klasserna, med förhoppning om att dessa varierade 
och kreativa skrivövningar skulle motivera eleverna till eget skrivande. I rapporten ”Att läsa 
och skriva” (Myndigheten för skolutveckling, 2003) står det att barnen ska få prova på att 
skriva i olika genrer, eftersom de då utvecklar språket bättre. Därför valde vi ut olika 
skrivövningar till eleverna efter att ha läst litteratur om skrivande och skrivutveckling. De 
flesta skrivövningar vi valt ut till lektionsserien har haft förankring i litteraturen. Vi har valt 
att använda andra skrivövningar utöver dessa, på grund av att vi ansåg dem vara lämpliga att 
ha med i vår lektionsserie.  
 
På frågeställningen om hur pedagoger kan motivera eleverna till eget skrivande har vi fått 
många olika idéer från många forskare (litteratur) och dessutom några exempel av 
pedagogerna. Vi fick inte lika djupa svar som förväntat på en del frågor som vi ställde i 
intervjuerna, bland annat på frågan om hur de försöker motivera eleverna till att skriva och 
hur de får elever som inte vill skriva till att skriva. Det gavs istället ganska allmänna och korta 
svar på frågorna. 
 
När det gäller elevers motivation hålls den uppe enligt Imsen (2000) av att de är intresserade 
av saken, handlingen eller lärostoffet och detta kan vi hålla med om. Det finns olika sorters 
motivation och en av dem är prestationsmotivation. Personer med hög prestationsmotivation 
gör uppgiften oavsett om belöning väntar eller inte. Imsen visar på Maslows behovshierarki 
där steget ”uppskattning” finns och den kan kopplas ihop med att personer med låg 
prestationsmotivation exempelvis vill ha en belöning för att utföra något. Det vi kan 
konstatera utifrån vår lektionsserie är att eleverna inte har fått någon belöning av oss och 
därför kan de inte ha varit yttre motiverad till en början. Det innebär att många elever måste 
ha haft en hög prestations- och inre motivation. De första gångerna de skrev visste de inte 
heller att de skulle få respons på texten. Dock har de vetat detta i ett senare skeende, vilket 
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kan ha lett till att några skrivit bättre för att få denna respons av oss, och därav varit yttre 
motiverade.  
 
Texterna ska vara meningsfulla och intressanta för att motivera eleverna anser Björk & Liberg 
(1999). Lpo94 poängterar att nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden i undervisningen 
(Skolverket, 1994). Vikten av detta poängteras också av lärarna i intervjuerna och de anser att 
eleverna får större intresse för skrivning genom varierade skrivövningar. Ett behov ska även 
skapas av att skriva och en lärare kan använda övningar som till exempel brev tycker Blonskij 
(refererad i Vygotskij, 1995). Eleverna i intervjuerna verkar veta varför de måste kunna skriva 
och ger exempel på att skriva meddelanden och brev. I enkäterna på frågan: ”Vad tycker du 
mest om att skriva” svarade även många att det tycker om att skriva brev. Anledningen till 
detta kan vara att eleverna skriver mycket brev på sin fritid eller att de har brevkompisar. I en 
av klasserna hade alla elever brevkompisar i en annan stad som de skrev till ibland under 
lektionstid. Strömquist (2005) och även Lpo 94 poängterar att det skrivs bland annat för att 
kommunicera och detta verkar åtminstone de intervjuade eleverna veta, eftersom de anger 
både brev och meddelanden. Både Björk & Liberg (1999) och Dahlgren et al. (2002) anser att 
eleverna anstränger sig mer att skriva om de har en mottagare att skriva till. Det märktes att 
eleverna i våra vfu-klasser lade ner mycket mer tid och energi på exempelvis brevet de skrev 
till oss än vissa andra skrivövningar. Även när vi gjorde skrivövningen ”Stafettskrivning” 
ansträngde eleverna sig exempelvis att skriva läsligt för att de andra skulle kunna läsa detta. 
Vi tror att anledningen till att de skrev läsligt var att de visste att det fanns en given mottagare 
av både brevet och stafettskrivningen och därför kände eleverna sig mer motiverade till att 
skriva. 
 
Molloy (1996) och Björk & Liberg (1999) anser att en del barn kan tycka det är lättare att 
skriva en text om de får en bild att skriva om. Detta poängteras också av en pojke i 
elevintervjun. Vi upptäckte att när en del av eleverna inte själv får välja sina bilder kan det 
leda till att de inte vill skriva något, bland annat på grund av att de har svårt att relatera till 
bilden de fick. Det här problemet uppstod i båda undersökningsklasserna i uppgiften ”Skriv 
till bild”, där några elever, framförallt pojkar, inte kunde relatera till bilden som föreställde 
det motsatta könet. Dock slutförde dessa pojkar uppgiften men texten blev väldigt kort och 
koncentrerad. Flickorna hade inga problem att skriva oavsett vilken bild de fick. Detta kan 
bland annat bero på att pojkarna kanske var rädda för att de måste redovisa denna uppgift högt 
och låtsas vara en flicka. Det kan kanske vara känsligt i denna ålder särskilt för pojkar. 
De tror kanske att övriga klasskamrater kommer att reta dem, eftersom inte alla pojkar fick en 
bild av det motsatta könet. Om vi hade gett alla pojkar en bild på en flicka och tvärtom hade 
kanske den här situationen inte uppstått.  
 
Flera av eleverna upplevde att det var väldigt roligt att skriva dialoger, eftersom de aldrig 
hade arbetat med det. Vi hade uppmärksammat att i en av klasserna hade eleverna börjat 
prova på att skriva i dialogform i deras ”skrivläxbok” (i denna skrev de en gång i veckan en 
valfri berättelse i läxa), innan den som gjorde vfu i klassen tog upp detta. Däremot hade 
eleverna ingen kunskap om hur talstreck ska användas och hur dialoger ska vara uppbyggda. 
Det märktes under lektionen att eleverna tyckte det var roligt att skriva dialoger. De tyckte det 
var roligt att läsa upp dessa inför de andra i klassen, och många skratt och roliga kommentarer 
kom fram under denna lektion. Flera elever kom fram och sa att de hade velat arbeta mer med 
detta. I klassen där denna ”skrivläxbok” finns poängterade den av oss som gjorde vfu där att 
de kan försöka sig på att skriva dialoger i den eller när de skriver egna berättelser.  
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Många elever tror dikter måste rimma skriver Molloy (1996) i sin bok. Vi uppmärksammade 
även detta i våra vfu-klasser. Vissa elever blev väldigt förvånade när vi poängterade att dikter 
inte behöver rimma. De frågade oss vid upprepade tillfällen om det verkligen stämmer, 
exempelvis när de utförde skrivövningen ”Kylskåpspoesi”. Då var en del elever bekymrade 
över att det inte går att rimma med orden de hade framför sig. Kan detta hänga ihop med att 
eleverna tycker att dikter måste rimma och att de fått denna bild under de första åren i skolan 
när de uteslutande kanske arbetat med dikter som rimmar? Vi upplevde att nästan alla elever 
var väldigt positiva till att arbeta med dikter. Det var inte heller förväntat från vår sida utan vi 
hade förväntat oss att de skulle bli mer negativa uppfattningar än det blev. Lindö (2005) 
menar att när barnen arbetat med olika dikter vill de gärna prova på att skriva egna dikter. 
Många av eleverna i våra vfu-klasser ville fortsätta skriva mer dikter efter dessa lektioner, 
vilket vi upplever som positivt och detta kan ses som ett tecken på motivation. 
 
Läraren kan låta eleverna renskriva korta och koncentrerade texter tycker Björk & Liberg 
(1999). Vi lät eleverna renskriva ”Femstegsdikten” och ”Namndikten”, eftersom dessa är just 
korta och koncentrerade. De fick också renskriva texten ”Jag om 15 år”, eftersom de skulle 
spara den i sin bok/mapp så att de ska kunna gå tillbaka till denna text senare i livet och läsa 
vad de tänkte just då. Grunden i skrivutvecklingen är enligt Björk & Liberg (1999) att uppnå 
ett flyt i skrivandet. Det innebär att andra ska förstå texterna som skrivs och slutligen ska 
texterna bli formellt korrekta. Tolstoj (refererad i Vygotskij, 1995) hade en helt annan åsikt 
och han menade att handstilen inte ska kontrolleras i de tidigare åldrarna. Detta kan vi hålla 
med om till viss del, det vill säga när eleverna just börjat skriva ska detta inte påpekas.  
Läraren kan börja poängtera elevers handstil när de har uppnått ett flyt i skrivandet, vilket de 
allra flesta hade gjort i de årskurser vi utförde denna undersökning i. Vi tror att påpekande av 
elevers handstil för tidigt kan leda till att hämma elevers skrivutveckling och motivation för 
skrivning. Det vi kan utläsa av elevintervjuerna är att handstilen verkar vara väldigt viktig för 
en del elever och det beror kanske på att lärarna arbetar aktivt med att förbättra den. Läraren 
Lisa påpekade att hon arbetar med övningar för att förbättra handstilen men inga elever i 
hennes klass angav vikten av det. Det var enbart i Evas klass som barnen i intervjun 
poängterade detta, dock sa Eva själv inget om det i intervjun. Vår slutsats är att vi tror att även 
Eva arbetar med handstilen med tanke på att eleverna var så medvetna om den.  
 
Dysthe (refererad i Bergöö, 1997) anser att det informerande skrivandet är vanligast i skolan, 
det vill säga att skriva exempelvis referat och sammanfattningar. Vi kan inte riktigt hålla med 
om detta, i alla fall inte i de lägre åldrarna i skolan. Enligt enkätundersökning 1 framkom det 
att eleverna tycker mest om att skriva berättelser och brev. I elevintervjun framkom det också 
att de gillar att skriva berättelser och dikter. Ingen av lärarna i intervjuerna nämner heller det 
informerande skrivandet, utan enbart berättelser, dikter och olika grammatiska övningar. 
Därför kan vi konstatera att det expressiva och skönlitterära skrivandet är vanligast i dessa två 
klasser.  
 
Av enkäterna kan vi utläsa att elevernas uppfattning till skrivande överlag är positiv. De flesta 
eleverna tycker det är roligt att skriva och vissa anser att det är roligt att skriva ”ibland”.  
När det gäller elevintervjuerna och inställningen till skrivande har alla eleverna vi intervjuat 
tyckt det varit roligt att skriva. Många elever i enkäten ansåg även att det hade blivit roligare 
att skriva efter de senaste veckornas skrivövningar. I klass A svarade 14 elever av 19 att det 
blivit roligare och i klass B var det 12 elever av 23 som tyckte detta. Vi kan dock inte vara 
säkra på att eleverna kommer ihåg vad de gjort tidigare, men vi får förutsätta att de minns det.  
Många av dem ansåg sig också ha utvecklats/blivit bättre på att skriva. Vi hade inte förväntat 
oss ett så positivt resultat i enkät 2 när det gäller om de anser att det blivit roligare att skriva 
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eller om de utvecklas under dessa veckor. Det positiva resultatet kan bero på att båda 
klasserna i grunden var väldigt positivt inställda till att skriva och lära sig nya saker, och det 
poängterade även klasslärarna för oss. Eleverna hade inte hunnit bekanta sig med många av de 
skrivövningar som vi utförde i klassen, vilket kan vara en av orsakerna till det positiva 
resultatet. Detta nämns också av en elev i intervjun: ”Vi har fått göra saker som vi aldrig 
tidigare gjort och därför har det varit extra roligt.” Vi hade förväntat oss att eleverna skulle 
svara att vissa uppgifter var tråkiga, och därför kändes det inte överraskande för oss när de 
svarade att till exempel uppgift ”Tio punkter” och ”Jag om 15 år” var tråkig. Uppgiften ”Tio 
punkter” kan ha fått ett dåligt resultat på grund av att många elever tyckte att de redan kan 
detta och därför blir den tråkig. När det gäller uppgiften ”Jag om 15 år” kan det ha varit svårt 
att skriva om vad de tror de gör om många år, därför kanske de upplevde denna som tråkig 
och svår.   
 
På frågan om det varit svårt att komma igång att skriva i enkät 2 har andelen elever minskat, 
vilket vi anser är väldigt positivt. Vi kan även utläsa att det inte var lika många som ansåg att 
det varit ”surrigt i klassrummet” samt att alternativen ”svåra och tråkiga uppgifter” hade 
minskat, vilket är väldigt positivt. Däremot var fortfarande andelen hög på svarsalternativet 
”brist på fantasi”. Den största andelen elever i klass B har svarat på enkät 1 och 2 att det är 
”brist på fantasi” som är orsaken till att det är svårt att komma igång att skriva. Brist på 
fantasi nämns också som orsak av elever i klass A, dock inte lika stor andel. Vygotskij 
menade att fantasin ligger till grund för de kreativa aktiviteterna och gör skapandet 
genomförbart. I kursplanen i svenska står det att eleven ska utveckla sin fantasi och lust att 
skapa med hjälp av språket både individuellt och i samarbete med andra och det poängterar 
läraren Eva också i intervjun. En pojke i elevintervjun menar även att de får chans att använda 
sin fantasi när de skriver berättelser. Vygotskij (1995) anser att fantasin är mest utvecklad 
under barndomen och att den också är beroende av barnens erfarenheter. Vygotskijs påstående 
att ”fantasin är mest utvecklad i barndomen” stämmer inte i vår enkätundersökning, eftersom 
att många ansåg sig ha ”brist på fantasi”.  
 
Det resultat som var mycket förvånade för oss var att 42 av totalt 44 elever i enkät 1 tyckte att 
skrivövningarna i skolan var varierade. Vi hade förväntat oss att många skulle svara på det 
sättet, men vi hade inte förväntat oss att så många skulle tycka de var varierade. Vi drar 
slutsatsen att denna stora andel kan bero på att lärarna bland annat i intervjuerna kunde ge 
exempel på väldigt många olika skrivövningar de arbetar med och att eleverna på detta sätt får 
en väldigt varierad undervisning. Vi hade i enkät 2 kunnat ha med frågan om de ansett att våra 
skrivuppgifter varit varierade, dock drar vi slutsatsen att de har varit det, på grund av att så 
många har upplevt denna lektionsserie som rolig.  
 
Vi har fått många exempel på hur lärarna arbetar i de olika klasserna, vilka övningar de 
använder sig av och hur de utvecklar elevernas skrivande. De använder sig bland annat av 
synonymer för att utveckla språket och berättelser. Vi kan inte veta om lärarna tycker dessa 
sätt motiverar eleverna till att skriva, eftersom vi valde att ställa en mer allmän fråga i 
lärarintervjun till skrivande. Denna löd: ”Vilka typer av skrivövningar använder du dig av i 
undervisningen” och vi frågade även lärarna hur de lägger upp läsårets skrivundervisning. 
I stora drag kan vi av lärarintervjuerna utläsa att det finns många likheter mellan lärarna när 
det gäller hur de uppfattar vilken relation deras elever har till att skriva. De tycker att eleverna 
överlag har en positiv inställning till skrivandet. De verkar också ha samma tanke när det 
gäller hur de arbetar för att utveckla elevernas skrivande och där gav båda lärarna exempel på 
att de gäller att höja förväntningarna på eleverna. Björk & Liberg (1999) menar att det är 
viktigt att barnen får berätta om sin skrivprocess, det vill säga hur de gör och hur de tänker när 
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de skriver. Detta håller läraren Lisa med om, hon anser att det är viktigt att uppmärksamma 
eleverna om deras egen skrivutveckling. Renberg (2004) menar att responsen gör skribenten 
motiverad till att utveckla sitt skrivande. Han anser att skribenten utvecklar sin egen 
textmedvetenhet varje gång de granskar sina texter konstruktivt. Båda lärarna i intervjun 
nämner vikten av respons och Björk & Liberg (1999) poängterar också i sin bok att respons är 
viktigt. Respons har vi varit noga med att ge eleverna, dels i form av skriftliga kommentarer 
och frågor till skrivövningarna, men även muntligt när de högläst någon text. På detta sätt får 
eleverna en bekräftelse på det de skrivit och kan känna sig nöjda med den text de producerat 
och detta var mycket uppskattat bland eleverna. I samband med att eleverna läst upp någon av 
texterna har vi låtit eleverna ge varandra muntlig respons, för att de ska träna sig på denna del 
av responsgivning. Vi anser därför att respons ger motiverade elever och att variation och 
kreativitet leder till motivation. Renberg (2004) nämner att texten ska bearbetas, det vill säga 
gå från helhet till detaljer. Dock tycker vi inte att det ska göras när eleverna är så pass unga 
samt inte fullfjädrade skribenter, utan den huvudsakliga responsen ska vara positiv.  
 
Barn ska lära sig i en social gemenskap betonar Björk & Liberg (1999) och rapporten ”Att 
läsa och skriva” (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Det är viktigt att låta eleverna läsa 
upp texterna för varandra, då det på det sättet visas att de skriver för att kommunicera. I 
Maslows behovshierarki (Imsen, 2000) finns steget ”sociala behov” som kan kopplas till det 
Björk & Liberg och likaså rapporten från Myndigheten för skolutveckling säger, det vill säga 
att barnen ska lära sig i en social gemenskap. Vi håller med om att barnen ska lära sig i en 
social gemenskap och ska få möjligheter att läsa och skriva tillsammans. Eleverna utvecklas 
på detta sätt och får även lättare att framföra saker inför andra och blir kanske mindre och 
mindre nervösa. Självförtroendet stärks varje gång de ges möjlighet att arbeta tillsammans 
med andra. De får också bekräftelse på att alla kan prestera något trots att det ibland kan 
upplevas svårt att arbeta med andra och det kan vara lättare att få nya idéer till vad de ska 
skriva om då arbetet sker parvis eller i grupp. Därför har vi valt att variera de olika 
skrivövningarna mellan enskilda och gruppuppgifter under vår lektionsserie och eleverna har 
också fått läsa upp många av sina texter. Men vi kan samtidigt ur elevintervjuerna konstatera 
att det ibland kan kännas nervöst och pirrigt för eleverna att läsa upp det som de har skrivit. 
Eleverna är oroliga för hur de andra eleverna i klassen ska uppfatta det som eleverna har 
skrivit. Det verkar som att eleverna allmänt sett tycker att det känns ”okej”, ”bra” eller 
”roligt” när någon annan läser det de har skrivit. En del poängterade också att det kan känns 
lite pinsamt ibland.  
 
Vi anser att vårt syfte med undersökningen har uppnåtts, det vill säga beskriva hur väl vi har 
lyckats motivera eleverna till eget skrivande genom varierade och kreativa skrivövningar. 
Vi har använt oss av varierade och kreativa skrivövningar och genom dessa har vi lyckats 
motivera många elever till skrivande. Om vi däremot använt oss av enbart en eller två olika 
sorters skrivövningar och dessutom inte haft ett kreativt arbetssätt hade det varit betydligt 
svårare att motivera eleverna till att skriva. Detta på grund av att eleverna inte hade upplevt 
någon större förändring på uppgifterna vilket vi anser är viktigt att tänka på. Många av 
eleverna tyckte att det varit roligt och att de utvecklats/blivit bättre på att skriva, vilket vi 
tolkar som att eleverna har fått motivation till eget skrivande. De flesta av eleverna vill 
fortsätta arbeta med liknande skrivuppgifter och poängterade också att de vill göra om vissa 
uppgifter. Resultatet av detta visar ett tydligt tecken på att många elever känt sig motiverade 
och känner sig motiverade inför framtiden. Vi kan dock inte med säkerhet veta att det blir en 
bestående motivation, men under denna korta tidsperiod har vi dock lyckats med detta. Vår 
förhoppning är dock att motivationen är bestående. 
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Egna reflektioner 
 
Med vårt examensarbete ville vi få en större kunskap om hur pedagoger kan motivera elever 
till att skriva. Själva syftet med undersökningen var att beskriva hur väl vi lyckades motivera 
eleverna till eget skrivande. Vi har fått väldigt många nya insikter och dessutom fräschat upp 
en del gamla under detta examensarbete, genom vår litteraturstudie och undersökningarna i 
vfu-klasserna. Vi har lärt oss att genom varierade och kreativa skrivövningar kan vi motivera 
eleverna till eget skrivande, åtminstone i de lägre årskurserna där de inte hunnit prova så 
många olika skrivövningar. Vi vet dock inte om denna motivation är bestående, men vår 
förhoppning är att den ska bestå i framtiden. 
 
Eftersom vi lever i ett kunskapssamhälle kräver samhället att individerna i det kan läsa och 
skriva bra i många situationer och sammanhang. Detta förutsätter att de som går i skolan får 
en så bra utbildning som möjligt och att elever som inte kan läsa och skriva eller som har 
bristfälliga kunskaper i detta släpps igenom. Vi anser att det är skolans ansvar att se till att det 
inte händer och i Lpo 94 poängteras också detta. Där står att läsa att eleverna efter 
grundskolan ska behärska språket och de ska aktivt kunna läsa och uttrycka tankar i både tal 
och skrift (Skolverket, 1994). Likaså i kursplanen för svenska kan det läsas att: ”Språket, i 
såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet” (Skolverket, 2000, s. 2). Det 
betyder att det är av största vikt att alla lärare är insatta i hur barns läs- och skrivinlärning och 
utveckling ska gå till. Detta förutsätter goda kunskaper i de olika läs- och skrivinlärnings- 
metoderna. En metod kanske inte passar in på alla elever som finns i klassen, utan då måste 
läraren individualisera undervisningen för dessa. I de klasser vi gjorde denna undersökning i 
såg vi inte någon av dessa metoder, eftersom de gick i årskurs 3–4 och redan hade passerat 
detta stadie. Dock såg vi olika idéer för att utveckla det egna språket ytterligare, det vill säga 
de fick träna på olika saker, exempelvis olika grammatiska inslag som att träna på 
bokstavsljud, dubbelteckning och stor och liten bokstav.  
 
Det är viktigt att skrivandet har en aktiv funktion genom hela skolgången. Detta arbete ska 
inte enbart pågå i de yngre åren och under vissa tidsperioder, utan detta ska fortlöpa under alla 
år och ständigt vara aktivt. Stadler (1998) anger vikten av att prioritera läs- och 
skrivundervisningen under de första skolåren. Det kan vi hålla med om, men utvecklingen ska 
även fortgå senare och inte avstanna eller lämnas i skymundan.  
 
Vi håller med Stadler (1994) om att det är viktigt att den första läs- och skrivkontakten i 
skolan ska vara lyckad, eftersom det är denna som bestämmer hur den fortsatta läs- och 
skrivutvecklingen kommer att gå. Vi tror att motivationen och intresset till att vilja läsa och 
skriva beror på hur dessa verktyg blir presenterade. Det är viktigt att uppmuntra och lyssna på 
barnen när de gör sina första skrivförsök, i form av till exempel låtsasskrivning, eftersom det 
leder till en större skrivutveckling. Detta poängteras också av bland annat Britton och Smith 
(refererade i Bergöö, 1997), de tar upp vikten av att barnen ska känna sig som läsare och 
skrivare innan de kan dessa förmågor. Som lärare är det viktigt att ge eleverna olika verktyg 
till skrivandet, samt visa på olika sätt och områden. På liknande sätt tar rapporten ”Att läsa 
och skriva” (Myndigheten för skolutveckling, 2003) upp vikten av att barnen får prova på att 
skriva inom olika områden, eftersom barnen utvecklar språket bättre. Det är viktigt som lärare 
att tänka på att barnen också lär sig i en social gemenskap, därför bör det finnas skrivuppgifter 
som kan utföras parvis och/eller i grupp.  
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Vygotskij (1995) ansåg att barn inte har ett inre behov av att skriva och en del kanske inte 
förstår varför de måste skriva. Vi anser därför att då är det ännu viktigare att försöka motivera 
eleverna till skrivande och visa på glädjen med detta, vilket också poängteras i rapporten ”Att 
läsa och skriva” (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Det är också viktigt att visa att 
skrivandet kan ha olika funktioner och Strömquist (2005) tar upp exempel på dessa i sin bok. 
Det är inte självklart att alla barn växer upp i läsande och skrivande miljöer, och det betonas 
också av Stadler (1994). Det kan behövas en yttre påverkan för att barnen ska få upp 
motivationen för läsning och skrivning. Det är viktigt att som lärare försöka hålla elevernas 
motivation vid liv. Det är också viktigt att visa på att skrivandet kan vem som helst lära sig 
och att de inte enbart behöver ha en talang för det. Genom detta kan alla elever i klassen 
känna större trygghet för sitt skrivande. Det är viktigt att tala om för eleverna att alla någon 
gång kommer att misslyckas i skrivandet. Läraren ska också poängtera att detta inte gör något, 
till och med författare och andra skribenter misslyckas. Detta för att eleverna ska känna sig 
trygga med situationen som kan uppstå. 
 
I dagens skola kan nytta fortfarande dras av vad äldre forskare sagt, eftersom de har mycket 
bra tankar, åsikter och idéer. Som lärare kanske det upplevs som att nya idéer måste komma 
fram hela tiden, istället för att dra nytta av de saker som de äldre forskarna framfört. Många 
nya och gamla forskare tar upp att elevers texter inte ska värderas, bedömas eller rättas, bland 
annat Dysthe (refererad i Bergöö, 1997) och Tolstoj (refererad i Vygotskij, 1995). De betonar 
bland annat att läraren inte ska titta på elevernas stavfel. Molloy (1996) har också åsikter 
kring detta, och hon menar att om en text rättas betyder det att punkt sätts för denna och att 
läraren då enbart utgår från bristerna i texten. Vi håller med om det och tycker att speciellt i 
de yngre åldrarna ska läraren inte rätta texter, eftersom barnen är i början av sin 
skrivutveckling. Detta kan göra mer skada än nytta och Björk & Liberg (1999) håller också 
med om det. Däremot poängterar Stadler (1998) att fel som uppkommer upprepade gånger ska 
rättas, eftersom det kan vara svårt att vänja sig av med dem i ett senare skeende. Läraren 
känner sina elever väl och vet på vilket sätt de kan gå in i en text och rätta och poängtera fel. 
Däremot gäller det att vara försiktig med de individer som kanske tar mer skada än nytta av 
detta, speciellt om de är relativt i början av sin skrivutveckling. Men under ett senare skeende 
när eleverna börjar bli äldre är det viktigt att de blir uppmärksamma på felen de gjort.  
 
Det är viktigt att framhäva textens positiva sidor, inte bara negativa sidor, för att eleverna ska 
kunna bygga på sin text. På detta sätt kommer vikten av respons in, som är ett viktigt verktyg 
i skrivprocessen. Med hjälp av responsen utvecklar eleverna sin skrivförmåga och de får hjälp 
att komma vidare i skrivutvecklingen. Detta finner vi stöd för hos till exempel Renberg (2004) 
och Björk & Liberg (1999). Vi upplevde till en början att det var svårt att ge respons på 
elevernas texter, eftersom vi inte arbetat särskilt mycket med detta, men med tiden gick det 
mycket lättare. Det kan vara svårt för oss som lärarstudenter att veta exakt hur mycket vi 
vågar poängtera i deras texter, på grund av att vi inte kände eleverna väl sedan tidigare. Vid 
arbete i en klass faller det sig naturligt att poängtera vad som är bra, respektive mindre bra i 
en text, eftersom läraren känner eleverna på ett annat sätt än vad en lärarstudent hinner göra 
under den korta tidsperioden de är i klassen. Även Renberg (2004) håller med om att det till 
en början inte är lätt att ge respons, vilket beror på ovanan att granska texter. Desto mer 
personen övar på det, desto lättare blir det. Det är viktigt att eleverna får tala om sin 
skrivprocess, om hur de gör och hur de tänker. Läraren kan visa eleverna hur en ”riktig” 
skrivprocess ser ut med alla dessa stadier som Strömquist (2005) och Dahlgren et al. (2002) 
tar upp, men först när eleverna är lite äldre. 
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Vår undersökning i de båda klasserna gav ett väldigt positivt utslag, ingen av oss hade 
förväntat oss ett så pass positivt resultat. Vi hade inte förväntat oss att alla elever skulle tycka 
att det blivit roligare eller att de utvecklas/blivit bättre på att skriva, vilket resultatet inte heller 
blev. Men det blev en större ökning än förväntat från vår sida. Dessa klasser var överlag 
väldigt positiva till att skriva och speciellt till att få prova nya saker. Många av de 
skrivövningar vi introducerade för dem var helt nya. De var väldigt nyfikna på vad de skulle 
få göra innan lektionerna och poängterade flera gånger att de vill skriva vissa saker flera 
gånger.  

 
Tankar om det framtida läraryrket 
 
Eftersom skrivandet utgör en stor del av skolans verksamhet, men även centralt i samhället är 
det viktigt att vi som svensklärare arbetar aktivt med att motivera eleverna att skriva. Detta 
kan vi göra genom att arbeta på ett motiverande, varierande och kreativt sätt, exempelvis 
genom att försöka väcka deras inspiration och fantasi. På det här sättet blir skrivutvecklingen 
god, det vill säga att eleverna inte stannar i sin utveckling. Därför är det viktigt att vi 
svensklärare ger eleverna rätt verktyg i skrivandets olika situationer. Responsen är även den 
ett viktigt inslag i skrivundervisningen, eftersom eleverna får en bekräftelse på sitt skrivande 
genom att läraren ger en skriftlig eller muntlig kommentar till det eleverna skrivit. Det är 
viktigt att visa på de positiva sidorna i texterna och inte enbart de negativa. Kamratresponsen 
är också viktig och i denna ges eleverna möjlighet att träna sig på att både ge och ta emot 
respons från andra, vilket i sin tur utvecklar dem som skribenter. Det är viktigt att vi lärare är 
lyhörda och flexibla samt ser till att eleverna får en varierad och kreativ skrivundervisning. 
Detta för att eleverna ska bevara sitt skrivintresse upp i de högre åldrarna i skolan och inför 
vuxenlivet. Det är också av största vikt att eleverna får skriva i meningsfulla situationer, både 
enskilt och tillsammans med andra. 

 
Fortsatt forskning 
 
Denna undersökning hade varit intressant att utföra under en längre tidsperiod, eftersom 
skrivandet är en process som fortlöper under en lång tid. Det skulle också ha varit intressant 
att studera elevernas skrivutveckling under en längre period. För att hänga med fullt ut i 
elevernas skrivutveckling vore det intressant att vara med från start, det vill säga årskurs 1. 
En idé hade kunnat vara att använda ”tankebok” eller ”måndagsbok” där eleverna skriver 
kontinuerligt varje vecka eller några gånger i veckan. Genom denna bok hade man kunnat 
registrera elevernas skrivutveckling mycket bättre. I tankeboken kan både läraren och eleven 
följa med tydligare i elevens skrivutveckling, eftersom man då kan gå tillbaka och titta i den. 
I de högre åldrarna (från år 4 och uppåt) skulle det ha varit intressant att arbeta med 
grammatik på ett roligt och kreativt sätt. Om vi hade haft mer tid för vår undersökning hade 
det varit spännande att utöka lektionsserien med ytterligare skrivuppgifter, och det hade även  
varit roligt att ge eleverna möjlighet att fortsätta arbeta vidare med en del av skrivövningarna. 
Det skulle dessutom ha varit intressant att undersöka vilka läs- och skrivinlärningsmetoder 
lärarna på olika skolor använder sig av. Hade undersökningen varat en längre tidsperiod  
skulle det också vara av intresse att arbeta mer med responsdelen, eftersom respons är ett 
viktigt moment när det gäller skrivning. En slags respons som skulle kunna arbetas med är 
”kamratrespons”, för att eleverna ska få utvecklas i att ge men även att ta emot respons från 
andra.  
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Hejsan föräldrar!        Bilaga 1  
 
Vi är två lärarstudenter som läser till lärare för grundskolans tidigare år (årskurs 1–6), vid 
Luleå tekniska universitet. Vi kommer att göra vår praktik i två olika årskurser och skolor 
under 5 veckors tid, vecka 7-12 (med uppehåll för sportlov).  
 
Under denna tid kommer vi att göra en undersökning som ligger till grund för vårt 
examensarbete. Denna går ut på att vi ska försöka motivera eleverna till att tycka det är roligt 
att skriva. Detta kommer vi försöka göra genom att arbeta med olika skrivövningar i de olika 
klasserna. Eleverna kommer även att få delta i enkätundersökningar och intervjuer. Elevernas 
namn kommer inte att nämnas i resultatet utan dessa uppgifter behandlas konfidentiellt.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar kring detta hör gärna av er. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Ann-Charlott Niemelä              Jeanette Nilsson    
annnie-2@student.ltu.se           jeanio-0@student.ltu.se   
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Enkätundersökning om skrivande nr. 1   Bilaga 2:1 
 
 
Namn:         Årskurs:  
 
 
1. Tycker du att det är roligt att skriva? 
 
Ja   □   Nej   □             Ibland   □    
 
 
2. Tycker du att det är svårt att skriva? 
 
Ja   □     Nej   □      Ibland   □    
 
 
3 a. Tycker du att det är svårt att komma igång att skriva? 
 
Ja   □     Nej   □     Ibland   □    
 
3 b. Vad beror det på? 
 
Surrigt i klassrummet   □      
Brist på fantasi   □     
Svåra uppgifter   □ 
Tråkiga uppgifter  □     
 
Annat, vad? 
 
 
4. Tycker du att det är lätt att hitta på vad du ska skriva om? 
 
Ja   □                  Nej   □      Ibland   □ 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Vad tycker du mest om att skriva?     Bilaga 2:2 
 
Berättelser    □    
Brev    □    
Dikter   □    
Dagbok  □    
E-post □    
 
Annat, vad?  
 
 
6. Tror du att det är viktigt att skriva? 
 
Ja   □                  Nej   □    
 
 
7. Tror du att man kan bli bättre på att skriva, om man övar på det? 
 
Ja   □                  Nej   □                  
 
 
8. Tycker du att skrivuppgifterna i skolan är varierade? 
 
Ja   □                  Nej   □       
 
 
9. Finns det några skrivövningar du skulle vilja jobba med i skolan?  
 
Ja   □                  Nej   □       
 
Om ja, ge exempel: 
 
 
 
 
  
 

 
Tack för att du svarat på våra frågor! 

Ann-Charlott & Jeanette 
 

 



Lektionsserie                           Bilaga 3:1 
 
1.  Brev till lärarstudent 
Under vår första vfu dag fick eleverna skriva varsitt brev till oss lärarstudenter. I brevet fick 

de berätta lite om sig själva, bland annat deras fritidsintressen och om sin familj. Syftet med 

denna övning var att vi ville lära känna eleverna lite bättre. Ytterligare en tanke från vår sida 

var att de skulle få göra en skrivuppgift där eleverna visste att vi studenter var mottagarna. 

 

2. Stafettskrivning  
I denna övning var eleverna indelade i små grupper, med cirka 4-5 personer i varje grupp. 

De fick varsitt papper och en rubrik till exempel:  

• Rockstjärnan som inte kunde rocka 

• Myran som besegrade elefanten 

• Den hemlighetsfulla kistan 

Rubriken skrev de på sitt eget papper och sedan skrev varje person en början på berättelsen. 

Vi samtalade om hur viktigt det är att skriva fint och läsligt, eftersom alla i gruppen kommer 

läsa varandras handstil. Efter 4-5 minuters skrivande bytte de berättelser mellan varandra och 

innan bytet vek de undan all skriven text utom den sista raden. Sedan fortsatte de med att 

skriva på varandras berättelser och till slut hade alla i gruppen skrivit ett varsitt stycke på allas 

berättelser. Efter några byten fick de tillbaka sin egen berättelse och då fick de läsa igenom 

berättelsen. Uppgiften avslutades med att eleverna fick en chans att läsa upp sina berättelser, 

och få respons på dessa av sina klasskamrater och av oss lärarstudenter. 

 

3. Sammansatta ord 
Genomförande i klass A: 

Denna övning inleddes under en halvklass timme. Eleverna fick meningen ”en rödhårig 

sjuksköterska”. Meningen skulle de enskilt rita och måla på ett papper och de skulle även 

skriva dit meningen. Under den andra halvklass timmen fick nästa grupp meningen ”en röd 

hårig sjuk sköterska” och samma procedur följde här, rita och måla meningen och skriva 

meningen. Nästa lektion var hela klassen samlad och jag skrev upp båda meningarna på 

tavlan. De fick se skillnaden i skriven text, men jag berättade inte varför det var skillnad.  

Sedan fick eleverna gå runt och visa upp sina bilder för varandra och även samtala om dessa.  

              

 



Bilaga 3:2 

Därefter gick vi igenom meningarna tillsammans och samtalade om hur det kunde bli 

skillnad. Vi pratade även om att det är viktigt att inte särskriva ord och att de kan bli väldigt 

galet om man gör det.  

 

Under en ny halvklasstimme fortsatte arbetet med att eleverna fick bilder på olika saker och 

av dessa bilder skulle de bilda sammansatta ord.  

Exempelvis: 

                                                   
  mask                               ros                    maskros 

 

Eleverna var indelade i små grupper med 3-4 personer i varje grupp. De fick tillsammans i 

gruppen leta paren och skriva upp de sammansatta orden på ett papper. När detta var klart fick 

de tidningar och utifrån dessa skulle de hitta ännu mer sammansatta ord. Sedan gick vi 

igenom vilka och hur många ord varje grupp hade lyckats få ihop. Denna lektion genomfördes 

på samma sätt i den andra gruppens halvklass timme. 

 

Genomförande i klass B: 

Denna lektion genomfördes under ett 80 minuters pass. Som inledning av arbetsuppgiften fick 

eleverna se ett exempel på hur ett sammansatt ord kan se ut med hjälp av bilder på en oh-bild. 

                                                   
          sol                   ros                           solros 

 

Sedan fick eleverna arbeta två och två och försöka para ihop bilderna och även skriva upp 

dem i sitt häfte. De fick även möjlighet att se om det fanns några andra ord som de kunde 

bilda utöver de som var skrivna i häftet. Den andra delen av arbetet bestod av att de fick se 

exempel på andra former av sammansatta ord på whiteboardtavlan, exempelvis: tandkräm + 

tub =tandkrämstub och panna + kaka= pannkaka 

 



            Bilaga 3:3 

Jag berättade för eleverna att i vissa fall måste man lägga till en bokstav eller plocka bort en 

bokstav för att det ska bli ett sammansatt ord. Efter genomgången på tavlan arbetade eleverna 

enskilt med ett arbetsblad som hade 20 ord som i exemplet ovan. Detta för att eleverna själva 

skulle träna på att komma in i hur man tänker för att bilda sammansatta ord.    

 

4. Skriv till bild  
Eleverna fick varsin bild som föreställde en person eller ett djur, till exempel en häst, flicka, 

pojke eller ko. De skulle låtsas vara denna figur och skriva och berätta lite om ”sig själv”, till 

exempel hur gamla de var, vad de hette och vad de hade för fritidsintressen. Dessa texter 

lästes upp under ett senare tillfälle i klass B och då fick de även respons på texten. På grund 

av tidsbrist fanns det inte tid att läsa upp dessa i klass A. Vi samlade in elevernas texter i båda 

klasserna och gav dem skriftlig respons. 

 

5. Tio punkter 
En grammatikövning där eleverna fick två korta berättelser vid två olika tillfällen. Det 

saknades 10 stycken punkter i varje berättelse, och eleverna fick försöka sätta ut dessa på rätt 

ställe. De skulle även skriva ett avslut till berättelsen. Denna uppgift valdes eftersom många 

av eleverna var osäkra på var det skulle vara punkt i meningarna. 

 

6. Skriv fritt till musik          

I denna skrivövning fick eleverna fantisera helt fritt. Tiden de hade till sitt förfogande var 

cirka 30 minuter. Vi studenter hade tips på rubriker ifall eleverna inte kom på någon själv. 

Exempel på dessa:  
• Min osynliga dag 

• När jag fick en ny vän      

• Ett rop på hjälp          

• När jag var rektor en dag 

Under tiden eleverna skrev hade vi på musik i bakgrunden. Musiken vi valt var Dana 

Dragomir – Panflöjtsfavoriter. Vi samlade in elevernas berättelser och gav skriftlig respons på 

dessa. 

 

 

 



7. Dikter           Bilaga 3:4 

Femstegsdikt 

Denna uppgift genomfördes enbart i klass B, eftersom klass A inte hade börjat arbeta med 

ordklasser. Eleverna skrev denna dikt i fem olika steg. Jag berättade inte för dem att det skulle 

bli en dikt i slutändan, utan gick fram steg för steg i denna övning, det vill säga alla gjorde 

allting samtidigt. 

1. skriv ett substantiv 

2. två adjektiv 

3. tre verb 

4. en mening om substantivet 

5. en synonym till substantivet 

Under denna övning måste läraren påminna eleverna om vilka de olika ordklasserna är.  

I slutändan kan eleverna tillfrågas om vad de tror de har skrivit. En del gissar nog rätt, det vill 

säga dikt. 

 

Namndikt 

Denna uppgift genomfördes i klass A och den ersatte uppgiften ”Femstegsdikt”. 

I uppgiften fick eleverna skriva en dikt utifrån sitt eget namn exempel namnet ANNA: 

A-lltid glad 

N-yfiken 

N-aturälskare 

A-rbetsam 

Både ”Femstegsdikten” och ”Namndikten” fick eleverna smycka med fina bilder och dessa 

lästes upp i klasserna och hängdes sedan upp på väggen. 

  

Kylskåpspoesi           

Eleverna fick en dikt som var klippt i delar och varje del bestod av ett ord. I denna övning fick 

eleverna arbeta i par. De skulle bilda en egen dikt av den ursprungliga dikten: 

”Kärlek är rysk kaviar och bröllopstårta och jordgubbar med vispgrädde. Kärlek är 

champagne! Vänskap är nybakat bröd, riktigt smör, lagrad ost och en kanna te.  

En kombination av båda är naturligtvis bäst. Men vänskap är nyttigare för magen.” 

        (Pam Brown, f. 1928) 

Dikterna lästes upp i klasserna och hängdes därefter upp på väggen.

 



8.  Jag om 15 år          Bilaga 3:5 

Här fick eleverna skriva om vad de tror de gör om 15 år, till exempel var de bor, vad de har 

för yrke, familj, fritidsintressen och så vidare. Uppgiften fick de i skrivläxa på grund av 

tidsbrist. Denna uppgift fick de sedan renskriva i skolan och i klass A fick eleverna klistra in 

den i sin bok ”Boken om mig själv”, medan klass B förvarade den i sina mappar. 

 

9. Dialoger  
I uppgiften fick eleverna arbeta i grupp med cirka 3-4 personer i varje. Uppgiften inleddes 

med samtal om vad dialoger är och hur de är uppbyggda. Sedan fick eleverna prova på att 

skriva två olika dialogformer som vi valde att kalla för ”teaterversionen” och 

”berättelseversionen”. I ”teaterversionen” skulle eleverna skriva namn framför talstrecken 

exempelvis: 

Kalle - Vad heter du? 

Nils - Jag heter Nils. 

Medan i ”berättelseversionen” fick eleverna skriva talstreck och sedan skriva in exempelvis: 

- Vad ska du göra idag, frågade Lisa.  

Grupperna fick läsa upp sina dialoger för varandra. Till denna uppgift hade de cirka 60 

minuter till sitt förfogande. 

 
 

 



Lärarintervju        Bilaga 4 
 
1) Vilka typer av skrivövningar använder du dig av i undervisningen? 

 

2) Hur lägger du upp läsårets skrivundervisning? 

 

3) Vilken relation har eleverna i klassen till skrivning? 

 

4 a) Hur försöker du motivera eleverna till att skriva? 

 

4 b) Hur får du eleverna som inte vill skriva, att skriva? 

 

5) Hur arbetar du för att utveckla elevernas skrivande? 

 

6) Tycker du att eleverna får större intresse för skrivning genom varierade 

skrivövningar? 

 



Enkätundersökning om skrivande nr. 2   Bilaga 5:1 
 
 
Namn:         Årskurs:  
 
 
1. Tycker du att det blivit roligare att skriva, efter de senaste veckornas 
skrivövningar? 
 
Ja   □   Nej   □             Ingen skillnad   □    
 
 
2 a. Tycker du att det har varit svårt att komma igång att skriva?  
 
Ja   □     Nej   □      Ibland   □    
 
 
2 b. Vad har det berott på? 
 
Surrigt i klassrummet   □      
Brist på fantasi   □     
Svåra uppgifter   □ 
Tråkiga uppgifter  □     
 
Annat, vad? 
 
 
3. Tycker du att du har utvecklats/blivit bättre på att skriva,  
efter de senaste veckornas skrivövningar? 
 
Ja   □   Nej   □             Ingen skillnad   □    
 
 
 
4. Vill du fortsätta att arbeta med liknande skrivövningar som vi har gjort 
under de senaste veckorna? 
 
Ja   □   Nej   □  
 
 
 

 



5. Vad tycker du om övningarna vi gjort?      Bilaga 5:2 
 
     Rolig   Tråkig Inte gjort den 
Brev       □      □   □ 
Stafettskrivning    □      □   □ 
Skriv till bild     □      □   □ 
Sammansatta ord     □      □   □ 
Tio punkter      □      □   □ 
Skriv fritt till musik   □      □   □ 
Dikter      □      □   □ 
Jag om 15 år     □      □   □ 
Dialoger      □      □   □ 
 
 
6. Övriga kommentarer 
 
 
 
 
  
 
 
 

Tack för att du svarat på våra frågor! 
/Ann-Charlott & Jeanette 

 



Elevintervju          Bilaga 6 
 
1. Tycker du om att skriva?  
 
2. Tror du att det är viktigt att skriva?   
 
3. Hur känns det när du läser upp det du skrivit? 
 
4. Hur känns det när andra läser det du skrivit? 
 
5. Tycker du att det har varit roligt att skriva de senaste veckorna? 
 
6. Tycker du att du blivit bättre på att skriva under den här tiden?  
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