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Förord 
 
Vi vill härmed tacka alla elever och våra handledare i år 1 på den skola där vi har gjort vår 
verksamhetsförlagda utbildning. De har ställt upp för oss och vår undersökning på ett positivt 
sätt. Vi vill också tacka den kamratresponsgrupp som vi har tillhört. Ni och era handledare har 
gett oss många värdefulla råd och tankar. Ett speciellt tack riktas till vår vetenskapliga 
handledare, Maria Larsson-Palo vid Luleå tekniska universitet, för alla ovärderliga synpunkter 
på vårt arbete. 
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Abstrakt 
 
Syftet med arbetet var att undersöka om kreativa arbetsmetoder kan inspirera elever i 
skrivandet. Vi avgränsade oss till att arbeta med sagor, videofilm och ämnet bild. 
Undersökningen genomfördes i en förstaklass med 18 elever under den verksamhetsförlagda 
utbildningen som varade i fem veckor. I undersökningen använde vi oss av både kvantitativa 
och kvalitativa metoder i form av enkäter och intervjuer. Enkäterna besvarades av samtliga 
elever i klassen medan intervjun endast skedde med fyra elever. Av undersökningens resultat 
kan vi inte med säkerhet säga att det skett någon större förändring. Det kan bero på den korta 
tidsperioden vi hade till vårt förfogande men även att den undersökta klassen var väldigt 
positivt inställda till skolan och skolarbete. Sammanfattningsvis tycker vi dock oss kunna se 
att kreativa arbetsmetoder har en positiv inverkan när det gäller att inspirera eleverna till att 
skriva.  
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1 Inledning 

I dagens samhälle är det en nödvändighet att kunna läsa och skriva i den vardagliga 
språkkommunikationen. Detta ställer krav på skolans pedagoger att vara väl insatta i de olika 
läs- och skrivinlärningsmetoderna som finns. Det är viktigt att se för- och nackdelar med de 
olika metoderna för att kunna anpassa och individualisera undervisningen så att varje elevs 
läs- och skrivutveckling kan tillgodoses. Eleverna ska kunna känna tillit till sin egen förmåga 
och pedagogens stora uppgift är att väcka deras nyfikenhet och lust till att lära så att de kan 
använda det skrivna språket i olika sammanhang. För att kunna stimulera, inspirera och 
motivera eleverna till goda skrivare bör elevernas skrivutveckling synliggöras som en viktig 
del i deras personliga utveckling. Att läs- och skrivinlärning går hand i hand är vi väl 
medvetna om, men har valt att fokusera mer på själva skrivinlärningen och skrivutvecklingen. 
I ett led att öka vår egen kunskap som blivande pedagoger om dessa processer och hur barnen 
kan inspireras till skrivande inriktas arbetet på hur olika läsläror1 ser på skrivinlärning och 
skrivutveckling. 

2 Syfte 

Syftet med undersökningen var att se om kreativa arbetsmetoder2 kan inspirera barn i 
skrivandet. Undersökningen avgränsas till att arbeta med sagor, videofilm och ämnet bild som 
inspirationskällor.  

3 Bakgrund 

3.1 Förankring i styrdokument 

3.1.1 Skollagen (1985:1100) 

Sveriges riksdag har stiftat den skollag som innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
utbildning inom de olika skolformerna. 
 
4 Kap Grundskolan 
 

1§ Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga 
till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet (Lärarens handbok, s. 72). 

3.1.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 

Läroplanen är en förordning och där beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag samt 
mål och riktlinjer för arbetet. 
 

                                                 
1 Läsläror menas till exempel LTG-metoden, Wittingmetoden med flera. 
2 Med kreativa arbetsmetoder menar vi att barnen ska få använda sig av skapande aktiviteter såsom klippa, 

klistra, rita och färglägga, parallellt med skrivandet. 
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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 (Lärarens 
handbok, 2001, s. 11). 
 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 
och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen (Lärarens handbok, 2001, s. 14). 

 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev 

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• Utvecklar sitt eget sätt att lära 
• Utvecklar tillit till sin egen förmåga (Lärarens handbok, 2001, s.14) 

3.1.3 Kursplan för grundskolan i svenska 

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt 
ämne.  
 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur. 
Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 
verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling (Skolverket, 2000, s. 1). 
 
Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 
samarbete med andra (Skolverket, 2000, s. 1). 
 
Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 
tillgodogöra sig och värdera texter (Skolverket, 2000, s. 1). 

 
Mål att sträva mot 
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan (Skolverket, 2000, s. 1). 

 
Språket 
 

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 förstå omvärlden växer 
(Skolverket, 2000, s. 3). 

3.2 Syntetiska och analytiska läsläror  

Björk och Liberg (2001) skriver att ”Huvudmålet för vår läs- och skrivundervisning i 
grundskolan är att utbilda intresserade och motiverade läsare och skrivare som vågar och vill 
läsa och skriva för en mängd olika syften – människor som är glada i sitt läsande och 
skrivande”. De påtalar vikten av att undervisningen ska ge eleverna så många olika läs- och 
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skrivtekniker som möjligt så att de kan ta tillvara det som passar dem bäst. Björks och Libergs 
(2001) förhoppning är att visa på att olika tekniker gynnar varandra inbördes. Människor 
tänker på olika sätt i olika situationer och därför är det viktigt att pedagogen kan använda sig 
av både helordsmetoden (analytisk) och ljudmetoden (syntetisk). Larson, Nauclér och 
Rudberg (1992) skriver att barnen börjar med att foga ihop bokstäver som motsvarar ljud till 
större enheter, stavelser eller ord och detta kallas för ljudmetoder eller syntetiska metoder. 
Utgår man från helheter (meningar eller ord) till att dela upp i mindre delar kallas det för 
helords - eller analytiska metoder. 

3.2.1 Wittingmetoden 

Wittingmetoden av Maja Witting beskrivs av Larson m.fl. (1992) vara den mest renodlade 
syntetiska läsläran i Sverige. Witting har som krav att pedagoger som väljer att arbeta efter 
hennes metod strikt ska följa hennes instruktioner som ges i handledningen och inte blanda in 
andra metoder. De som inte vill arbeta fullt ut med hennes metod ska överhuvudtaget inte 
arbeta efter den. Tanken med metoden är att arbeta väldigt systematiskt och kombinera varje 
konsonant i språket med varje vokal. I inledningen fokuseras det enbart på att matcha bokstav 
med ljud för att träna den fonologiska medvetenheten. Pedagogen börjar med att låta barnen 
träna avkodning och för att komma åt att identifiera orden matchas varje bokstav med ljud. 
Läsinlärningen inleds med att lära barnen vad som är bokstav, rad och läsriktning. De får öva 
på bokstäverna och deras ljud, de lär sig uppfatta och särskilja ljud. De lär sig även att 
kombinera ljud och bilder för att få en ordförståelse samt för att tyda innehållet i olika bilder. 
 
Witting (1998) har delat in skrivandet i två delar: en skrivteknisk del och en 
innehållsskapande del. I den skrivtekniska delen övar barnen på att överföra ordens språkljud 
till bokstäver i riktning från vänster till höger. Så småningom blir skrivandet automatiserat. 
Barnen kan nu skriva texter utan att de behöver fundera över förhållandet mellan språkljud 
och bokstäver. Den innehållskapande delen innebär att barnen kan formulera ett textinnehåll 
utifrån sina tidigare erfarenheter. Det är viktigt att barnen tränar sig i att skriva ofta för att bli 
duktiga skrivare. Denna del har också ett nära samband med läsning, ju mer barnen övar sig i 
att läsa ju bättre blir de också i att formulera sig i skrift. Ett textinnehåll är något som alltid 
kan förbättras och fördjupas och därmed kan innehållsskapandet inte automatiseras. 

3.2.2 LTG-metoden (Läsning på Talets Grund) 

Larson m.fl. (1992) skriver att LTG-metoden räknas som en analytisk inlärningsmetod, men 
den innehåller både analytiska och syntetiska moment där de analytiska momenten är 
dominerande. Lågstadieläraren Ulrika Leimar (1974) utarbetade LTG-metoden i slutet av 
1960-talet och i början av 1970-talet. Hon influerades av språkforskare och pedagoger som 
Freire, Caroll, Bruner, Bernstein och Vygotskij. LTG-metoden är mera ett arbetssätt än en 
metod och det är barnets eget språk och egna begreppsvärld som man utgår ifrån. Barnen 
återberättar en gemensam upplevelse och läraren skriver det barnen dikterar på ett 
blädderblock. När allt är nedskrivet läses det tillsammans av läraren och barnen. Texten på 
blädderblocket kopieras till alla barnen som får varsin rad eller ett ord att arbeta med. Sedan 
sätts texten ihop till en helhet igen. Det blir lättare för barnen att ”knäcka den alfabetiska 
koden” om de får utgå från ett känt sammanhang för barnet Pedagoger som använder sig av 
LTG-metoden arbetar strukturerat och varierat för att alla barn ska tillgodoses och att de utgår 
från den kunskapsnivå barnen befinner sig på. Dialogen har en viktig och central roll i 
metoden där pedagogen är öppen för barnens intressen och ger då stöd och hjälp så att barnen 
kan utveckla sina idéer. 

 



 4

Larson, m.fl., (1992) skriver att Leimar anser att samtalet är grunden för all språkutveckling 
och det har blivit LTG:s huvudprincip. I en så kallad händelsebok ritar barnen egna bilder 
som de sedan skriver texter till. Det får de göra redan från skolstarten. Barnen samtalar med 
pedagogen utifrån sin bild och då får de som inte kan skriva själv stöd av pedagogen. Att 
forma bokstäverna korrekta är till en början inte så viktigt. Barnen uppmuntras också att 
skriva meddelanden så de tidigt förstår att de kan kommunicera med andra via skriften. 
Arbetet med bokstavsinlärningen pågår parallellt med både läsinlärningen och det fria 
skrivandet. Hur bokstäverna ska formas finns beskrivet på planscher i klassrummet där barnen 
fritt får välja vilken bokstav de vill arbeta med. Barnens bokstavskännedom kollas upp av 
pedagogen med jämna mellanrum. 

3.2.3 Bornholmsmetoden 

Jørgen Frost är utbildad lärare, skolpsykolog och är den som startade Bornholmsprojektet 
1985. Han har disputerat i läspedagogikens grunder. Under många år var han knuten till 
Psykologisk-Pedagogisk rådgivning på Bornholm. Nu arbetar han som utredare och forskare 
vid Bredvets kompetnasesenter i Oslo (Växjö Universitet, Institutionen för pedagogik, 2004). 
 
Tanken med Bornholmsmodellen, som är en analytisk metod, är att barnen på ett metodiskt 
och vetenskapligt sätt ska stimuleras och förbättra sin språkliga medvetenhet inför 
läsinlärningen. Pedagogerna använder sig regelbundet av språklekar som läggs upp på så sätt 
att barnen ska få en gemensam upplevelse av språket. Rim och ramsor används ofta där 
pedagogen vänder barnets uppmärksamhet mot rytmen. På så vis får barnen leka sig in i 
språket på ett lustfyllt sätt. Ett preventivt arbete med språklekar i förskolan kan förebygga 
senare läs- och skrivsvårigheter. Bornholmsmaterialet ingick under fyra år i en stor 
vetenskaplig undersökning på Bornholm och Jylland. I undersökningen studerades främst 
barn som låg i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Det visade sig att dessa 
barn gynnades i allra högsta grad av arbetssättet (Frost, 1989, svensk översättning av Ingrid 
Häggström). 

3.2.4 Läsinlärning med språket som bas 

Larson m.fl. (1992) skriver att lågstadieläraren och talpedagogen Siv Hagnäs har utformat en 
analytisk metod som heter Läsinlärning med språket som bas. Det är egentligen inte en metod 
utan mer ett arbetssätt där eleverna ges möjlighet att spontant utveckla sina språkliga 
funktioner, läsning och skrivning. Som läromedel används Anna-materialet som bland annat 
består av läseböcker med tillhörande arbetsböcker. Till materialet finns även lärarhandledning 
och videofilmer. Vidare skriver Larson, m.fl. att tanken med arbetssättet är att pedagogen ska 
utgå från hela talade uttryck där meningarna läses i talhastighet för att förtydliga 
satsintonationen som i sin tur kan underlätta läsförståelsen. Arbetsformen har ingen 
ljudinlärning, eftersom fonemen i sig inte har någon betydelse. Dessutom låter de olika 
beroende på de omgivna fonemen. Däremot är det vanligt att barnen själva börjar ljuda när de 
har blivet mer språkligt utvecklade. För att barnen ska bli medvetna om ords stavelser så 
använder pedagogen sig av en trumma, vilket gör att rytmen i orden markeras ytterligare. Det 
är viktigt för barnen att kunna urskilja den betonande stavelsen i ord inför den kommande 
skrivinlärningen. Texterna i läseboken används sedan som utgångspunkt för skrivträning 
genom att barnen får plocka fram olika bokstavskombinationer ur minnet. Syftet med den 
tekniska träningen av skrivning är, enligt Larson m.fl., att få den automatiserad för att sedan 
kunna koncentrera sig på den fortsatta skrivverksamheten. 

 



 5

3.2.5 Whole Language 

Alleklev och Lindvall (2003) skriver att de i Nya Zeeland arbetar efter professor Mary Clays 
metod Whole Language som också räknas som en analytisk metod eller ett analytiskt 
arbetssätt. Den går ut på att pedagogen arbetar med hur barnen lär sig och ger barnen hjälp till 
självhjälp. De utgår från det som barnet kan och var det befinner sig kunskapsmässigt. Barnen 
på Nya Zeeland börjar skolan samma dag som de fyller fem år. Tanken med detta är att 
pedagogen då kan ägna mera tid åt det enskilda barnet än om alla i samma ålder börjar 
samtidigt. Barnet sätts hela tiden i centrum och tilltron till barns egen vilja och förmåga att 
lära är stor. Whole Language har tre metoder när det gäller läs- och skrivinlärning. Dessa tre 
metoder mixas ihop av pedagogen så att det passar varje enskilt barn. Läsintresset hos barn 
ökar när pedagogen läser för dem, med dem och när barnet har möjlighet att läsa själv. 
Detsamma gäller skrivutvecklingen. Barnen får välja att läsa den skönlitteratur och 
facklitteratur som intresserar dem och i alla aktiviteter finns läsning och skrivning med. 
Skrivutvecklingen inleds med att skriva på lek. Barnen kan se hur deras skriftspråk hela tiden 
utvecklas och skrivning bidrar dessutom till att barnen blir goda läsare eftersom de 
uppmärksammar texten som skrivs. 

3.2.5.1 Listiga Räven 
Alleklev och Lindvall (2003) startade under vårterminen 1994 ett tre årigt läs- och 
skrivprojekt i förorten Rinkeby i Stockholm. Projektet döptes till Listiga Räven och de 
arbetade efter den nyzeeländska metoden Whole Language. Projektklassen bestod av barn 
med invandrarbakgrund och de deltog i två stora tester, i svenska och i matematik 
Projektklassen fick ett betydligt bättre resultat än de övriga klasser i Stockholmsområdet som 
deltog. Alleklev och Lindvall hade ett nära samarbete med biblioteket i Rinkeby och en gång i 
månaden besökte klassen biblioteket. Bibliotekarien hade en betydelsefull roll när hon 
berättade om olika böcker. Därmed inspirerade hon barnen och väckte deras intresse för att 
låna böcker. Redan från första skoldagen fylldes klassrummet med böcker. Alleklev och 
Lindvall anser att de nyckelord som ska genomsyra undervisningen är läs, skriv, berätta, 
dramatisera, rita/måla.  

3.3 Lustfyllda skrivsituationer 

Björk och Liberg (2001) anser att barnen bör erbjudas roliga, engagerande och meningsfulla 
skrivsituationer för att utveckla sitt skriftspråk. Skrivning är något som ska ingå som en 
naturlig del i allt skolarbete och barnen bör skriva mycket, i många olika situationer och med 
hjälp av olika skrivmaterial. Dessa skrivsituationer kan påbörjas redan från skolstart och då är 
det viktigt att inte ställa krav på ordens stavning eller bokstävernas utformning. Kraven på 
detta kommer senare i undervisningen när pedagogen ser att barnen är mer mottagliga för det. 
Till en början är det viktigaste att barnen upplever skrivglädje i de olika skrivsituationerna  
 
Vidare säger Björk och Liberg att barnen kan få tillverka egna små böcker av vanliga vita 
papper som de viker och häftar ihop. Pärmarna kan göras lite exklusivare med hjälp av finare 
och färgat papper. I dessa böcker kan de skriva ned berättelser, sagor och händelser som de 
har varit med om. Att beskriva händelser i berättande form övar upp barnens skicklighet att 
tänka och skriva i kronologisk följd. 
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3.3.1 Sagans didaktiska möjligheter  

Rigmor Lindö (1998) skriver att utifrån en mängd olika syften så kan sagor berättas. Hennes 
egen sagoforskning har visat att den fasta sagokompositionen utvecklar barnens 
berättelseschema. Det i sin tur stimulerar både läsförståelse samt det muntliga och skriftliga 
berättandet. Vid den grundläggande läs- och skrivundervisningen har Lindö använt sig av 
sagor där barnen har fått återberätta en saga och sedan har de tillsammans skrivit ner det 
barnen återberättat. Lindö säger att: 
 

Genom att lyssna till sagoberättande och annan litteratur, samtala och återberätta, skapas så 
småningom goda förutsättningar för att barnen skall kunna bygga upp egna 
berättelsestrukturer i den fria skrivningen (s. 135). 

Vidare säger Lindö att barnen blir bekanta med vår kultur genom sagolyssning och där den 
vuxne i samspel med barnen socialiserar in dem i en kulturell beredskap som gör att de senare 
i livet kan tillägna sig skönlitteratur. Att arbeta tematiskt med sagor ger barn ifrån andra 
kulturer en bra möjlighet att integrera det svenska språket och kultur med sin egen sagokultur. 
Lindö menar att sagor är ett globalt kulturarv som alla kan känna sig delaktig i oavsett vilket 
land de kommer ifrån. 

Dahlgren, Gustavsson, Mellgren & Olsson (2002) anser att det är viktigt att pedagogen läser 
böcker och sagor som barnen sedan får dramatisera på olika sätt. Sagors tydliga struktur gör 
att barn lätt kommer ihåg handlingen. På så vis utmanas och inspireras barnen att utveckla 
sagan i sina lekar. Vidare säger Dahlgren m.fl. att: 

Genom att tematisera sagor får man in både bildskapande, dramatisering, stoff till barnens 
lek, meningsfullt textskapande, klippning, återberättande (struktur i en berättelse) och 
distanserat språk (s. 144).  

3.4 Skrivutveckling 

Björk & Liberg (2001) och Dahlgren, m.fl. (2002) menar att redan mycket små barn har 
påbörjat sin skriftspråksutveckling samt har idéer om hur de ska läsa och skriva. Barnen 
iakttar vuxna när de läser och skriver, de ritar bokstäver och frågar vad det står samt de 
berättar sagor utantill och anser därmed att de läser. Många barn som kommer till skolan idag 
kan redan läsa och skriva i viss omfattning vilket gör att de har kommit olika långt i sin 
skriftspråksutveckling. Därför är det viktigt att en pedagog har en bred repertoar av strategier 
att använda sig av i sin undervisning när barn ska tillägna sig ett skriftspråk. Barns behov av 
stöd ser väldigt olika ut och sker dessutom vid olika tidpunkter i deras skrivutveckling. 
 
Vidare skriver Dahlgren m.fl. att i den svenska skolan ingår för det mesta skrivundervisningen 
som en del av läsundervisningens metoder. Därför förekommer särskilda skrivläror och 
metoder väldigt återhållsamt Att tala och lyssna är två sidor av det talade språket på samma 
sätt som det skrivna språket är uppdelat i att skriva och läsa. Dessa båda sidor går hand i hand 
och förutsätter varandra. Skrivandet, liksom talet, är en utåtriktad process, något som kan 
iakttas och hanteras. För att komma igång med sitt skrivande bör barnen ha förstått principen 
av hur skriftspråket är konstruerat, inte bara kunna en massa bokstäver eller att kunna ljuda.  
 
 

 



 7

Enligt Dahlgren m.fl. (2002) innebär det stor lycka för de barn som ”knäcker koden” och de 
övar flitigt på sitt skrivande. De barn som däremot inte ”knäcker koden” hur mycket de än 
anstränger sig upplever en stor frustration när de inte lyckas. Det är svårt för dessa barn att se 
sina kamrater bli skrivare samtidigt som de själv inte kommer vidare med sitt skrivande  
 
Björk och Liberg (2001) menar att Vygotskij anser att det är viktigt att ha kunskap om barns 
tidiga skrivutveckling och hur de via ett visuellt språk försöker kommunicerar. Detta för att 
effektivt kunna stödja barnen när de ska utveckla sitt skrivande.  

3.4.1 Skrivandets olika faser 

3.4.1.1 Lekskrivning 
Denna fas kallar Stadler (1998) för lekskrivning och påpekar att det är en vanlig företeelse i 
småbarnsåldern. Liberg (1993) menar att den tidiga skrivutvecklingen börjar med att barnen 
preskriver, det vill säga, låtsasskriver krumelurer och bokstavsliknande tecken. Barnet gör 
heller ingen skillnad mellan bokstäver och siffror till en början. Den förmågan växer fram så 
småningom. I och med preskrivandet tränas barnet i att använda sig av papper och penna som 
skrivredskap. Det är ett naturligt steg i utvecklingen att barn ofta härmar sina föräldrar eller 
andra i sin omgivning genom att låtsasskriva. På detta sätt har de flesta barnen redan en 
förkunskap i att skriva när de börjar skolan vilket är en värdefull grund för lärarna att utgå 
ifrån. 

3.4.1.2 Logografiskt skrivande  
När barnen har nått denna fas menar Stadler (1998) att bokstäverna var för sig inte har någon 
egen innebörd utan är kopplade till en visuell ordbild. Barnen kan skriva logografiskt3 utan att 
de har lärt sig bokstäverna till exempel genom att de känner igen skyltar av olika slag. Barnen 
känner igen ord som har en personlig innebörd för dem och det kan vara allt från ordet glass i 
glasskiosken till namn på personer i deras omgivning. Liberg (1993) kallar denna fas för 
situationsskrivande och anser att den är ett effektivt sätt att komma vidare i sin 
skrivutveckling.  

3.4.1.3 Alfabetiskt skrivande 
Stadler (1998) menar att barnen nu har lämnat den logografiska skrivtekniken bakom sig. 
Bokstäverna är inte längre bara former och kännetecken i ordbilder utan de har börjat koppla 
ihop bokstav med ljud. Enligt Siv Ögren (2001) innebär den tredje fasen att barnen nu har 
börjat skriva och de kopplar ihop ljud och bokstav. När barnen går igenom denna process från 
logografiskt skrivande till alfabetiskt-fonemiskt4 skrivande är det vanligt att många skriver en 
konsonantskrift. De hör inte alla vokalerna utan utelämnar vissa av dem, till exempel 
”NGOBÄ HÄMINGRANÄ” som ska utläsas ”EN GUBBE HAN ÄR MIN GRANNE.”  
 
Dahlgren m.fl. (2002) säger att när barnen har nått denna fas tar de fasta på första och sista 
hörbara bokstaven i ett ord och utelämnar mellanliggande bokstäver. Oftast utelämnas 
vokalerna eftersom konsonanterna hörs bättre. De markerar inte mellanrum mellan orden. Vad 
gäller skrivriktningen så varierar den och de är inte konsekventa.  

                                                 
3 Kännetecknas av att varje tecken motsvarar ett ord. 
4 Alfabetisk skrift återger vart och ett fonemen (språkljuden) i ett språk med ett eller flera skrivtecken 

(Nationalencyklopedin, 2000) 
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Vidare säger Dahlgren m.fl. (2002) att barnen ofta fortsätter att skriva i en lång obruten följd 
även om raden tar slut. De använder sig oftast av versaler och börjar inte använda sig av 
gemener förrän de har uppnått skolåldern. 

3.4.1.4 Ortografiskt skrivande 
Stadler (1998) menar att när barnen har nått denna fas innebär det att skrivandet är helt 
utvecklat och att de behärskar det utan ansträngning. De har nu förvärvat ett ordförråd som 
består av ortografiska bilder i långtidsminnet som gör att de inte behöver fundera på hur orden 
stavas. Böjningar, ändelser och förstavelser kommer automatiskt och de skriver utan att de 
behöver analysera varje bokstav var för sig. Övning, överinlärning och automatisering krävs 
för att bli skickliga skrivare. Liberg (1993) kallar denna fas för effektivt läsande och 
skrivande. När barnen har nått hit så har de utvecklat ett flyt i sitt läsande och skrivande. 

3.5 Skrivprocessen 

Strömquist (1993) skriver att den processorienterade skrivundervisningen i Sverige har 
inspirerats av angloamerikanska pedagoger som förespråkar en syn på skrivandet som en 
omfattande arbetsprocess. Dessa pedagogers skrivhandböcker visar på en uppfattning om att 
denna arbetsprocess faller tillbaka på den klassiska retorikens textbildningsmodell. Den 
klassiska retorikens begrepp har betydelse för talare och skribenter än idag och textens 
utformning delas in i fem faser. En talare måste ta hänsyn till talets genre och de speciella 
krav som ställdes på honom innan han skrev sitt tal och detta arbetsmoment kallades för 
intellectio. Det arbetsmoment där texten skulle bearbetas och förbättras kallades för 
emendatio. 
 
De fem faserna är:  

• Inventio - vilket innebar ett stoffsamlande 
• Disposito – stoffet disponerades 
• Elocutio – det insamlade och strukturerade stoffet får sin språkliga utformning 
• Memoria – innebar att talaren memorerade talet 
• Pronuntiatio/actio – talaren planerade framförandet 

 
Vidare beskriver Strömquist hur retorikens faser inventio, disposito och intellectio stämmer 
överens med det de amerikanska skrivpedagogerna i sin pedagogik kallar för pre-writing och 
elocutio motsvaras av writing. Retorikens emendatio motsvarar postwriting. De två 
sistnämnda faserna, memoria och pronuntiatio/actio, hör mer till det muntligt framförda talet. 
Det är värdefullt att i dagens skrivundervisning ta del av de lärdomar om 
textbyggnadsprocessen som den antika retoriken har att ge. 
 
Med skrivprocessen menas, enligt Strömquist, den utveckling som sker när vi skriver. Att 
skriva är en slitsam arbetsprocess med olika faser som skribenten måste ta sig igenom. 
Skrivandet innebär att först förbereda sig mentalt på olika sätt vilket medför att skribenten 
tänker på den kommande skrivuppgiften i olika sammanhang. Det börjar med att skribenten 
samlar stoff som sedan bearbetas om och om igen för att slutligen bli en färdig produkt  
 
Strömquist visar på en pedagogisk schematisering av skrivprocessen där hon delar in den i 
förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. I förstadiet analyseras skrivuppgiften, det vill säga vad 
skribenten ska skriva om, för vem och i vilket syfte. Sedan sker en insamling, sovring och 
strukturering av stoffet de vill skriva om. Andra stadiet, skrivstadiet, innebär att skribenten nu 
ska översätta sina tankar till skrift. I efterstadiet sker en bearbetning av texten där ett första 
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utkast bearbetas och revideras för att slutligen bli en färdig text. Strömquist (1993) skriver att 
den pågående forskningen ser på skrivandet som en kognitiv process5 där skrivandet är en 
komplicerad och krävande sysselsättning. Skrivprocessens arbetsgång är inte så schematisk 
som den kan framstå utan den har ett cykliskt förlopp Att undervisa i processinriktat 
skrivande går ut på att tillägna sig ett grundläggande synsätt till skrivandet som sådant. 
Genom att arbeta processinriktat får eleverna möjlighet att uttrycka sig expressivt6 i olika 
ämnen och då blir skrivandet ett redskap för tänkande och inlärning. Om eleverna få skriva 
för en mottagare, eventuellt för varandra, så stärks deras skrivlust samtidigt som skrivandets 
kommunikativa funktion växer. Oavsett stadium kan ett processinriktat synsätt, rätt tillämpat, 
vara språkutvecklande och prägla hela klassrumsundervisningen. 
 
Allard och Sundblad (1986) menar att så snart skribenten får en idé om vad hon/han vill 
skriva om så har skrivprocessen startat. Vägen från tanke till skrivna ord är lång och slingrig 
och det kan vara svårt att hitta de rätta orden för att uttrycka tankarna. Innan en text är färdig 
så bearbetas den genom att den läses igenom, ändras, rättas, text tas bort eller läggs till. För 
den egna förförståelsen är det nödvändigt att skribenten själv läser igenom texten för att 
kunna arbeta vidare med den. Vidare menar Allard och Sundblad: 
 

Att skriva är alltså inte bara att sätta ner några ord på ett papper, på ett språkligt korrekt sätt. 
Att formulera ett budskap är en komplex process som kräver tankeutrymme för att bli till 
och som behöver bearbetas för att ge, om inte en njutbar, så i alla fall en löpande, 
stimulerande och begriplig läsupplevelse för den som ska ta emot budskapet (s. 78).  

4 Metod 

Undersökningen har genomförts i år 1 i grundskolan där barnen har kommit olika långt vad 
gäller skrivandet. Ett brev (bilaga 1) delades ut till föräldrarna där det klargjordes vilka vi var 
och vad syftet med undersökningen var. Föräldrarna informerades om att barnen skulle bli 
intervjuade och att de då givetvis är anonyma.  
 
Eleverna har genomfört olika skrivuppgifter där förhoppningen var att sagor, videofilm och 
ämnet bild kunde användas som inspirationskällor för att eleverna skulle kunna känna 
motivation och glädje inför skrivandet. För att få en uppfattning om vad eleverna tycker om 
olika skrivuppgifter genomfördes två enkäter (bilaga 2 och 3) samt en intervju (bilaga 4). 
Frågorna i intervjun och enkäterna var ställda utifrån vårt syfte att se om kreativa arbetssätt 
kan inspirera eleverna till skrivande.  

4.1 Urval 

Skolan där undersökning har ägt rum är en byskola i Kalix kommun som har cirka 160 elever 
från förskoleklass upp till år 6. De elever som deltog i undersökningen gick i år 1 och klassen 
bestod av sammanlagt 18 elever, 9 flickor och 9 pojkar. Valet på intervjuobjekt baserades på 
att klassen var indelad i två lika stora grupper och därmed valdes två elever (en flicka och en 
pojke) från vardera gruppen, eftersom det hade tagit för lång tid att intervjua samtliga 18 
elever. 
                                                 
5 Hur informationen inhämtas, hur den bearbetas och hur den används eller utnyttjas (Lars-Göran Nilsson, 

Nationalencyklopedin, 2000). 
6 Målande, uttrycksfullt. 
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4.1.1 Bortfall 

När enkät 2 genomfördes var en elev frånvarande. 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Genomförande av enkät 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning genomförde vi två enkäter, en i början och en i 
slutet. Den första enkäten genomfördes för att ta reda på vad eleverna tycker om olika 
skrivuppgifter. Syftet med att genomföra den andra enkäten var att se om elevernas 
uppfattning hade förändrats positivt eller negativt. Patel och Davidson (1994) anser att två 
aspekter bör tas hänsyn till vid utformning av enkäter nämligen grad av standardisering och 
grad av strukturering. Väljer man hög grad av strukturering och hög grad av standardisering 
på enkäten innebär det att enkäten har fasta svarsalternativ som inte ger något utrymme för 
egna kommentarer. I undersökningen har vi valt att använda oss av enkäter med hög grad av 
standardisering och strukturering eftersom enkäten skulle ge oss en bild av vad klassens 
elever i allmänhet tyckte om olika skrivuppgifter.  
 
Kvale (1997) och Patel & Davidson (1994) anser att det är viktigt att klargöra syftet med 
enkäten samtidigt som det påpekas att de medverkande är konfidentiella. Av denna anledning 
klargjordes syftet och att de är anonyma, det vill säga att det bara är vi som vet vilka de är i 
undersökningen. En introduktion av enkäterna utfördes och en ordentlig genomgång av 
frågorna och respektive svarsalternativ skedde innan de fick fylla i enkäterna.  
 
Klassen har skolsamverkan med fritidspersonalen och är vid dessa tillfällen indelade i 
halvklass. Enkäterna utfördes i halvklass för att kunna gå igenom dem samt att ha mer tid att 
hjälpa de barn som behövde stöd med sin läsning. Eleverna satt inte bredvid varandra vid 
utförandet, detta för att de inte skulle lockas att kika på bänkgrannen. När grupperna växlade 
klassrum gavs inget tillfälle för eleverna att diskutera enkäten dem emellan eftersom det inte 
var någon rast mellan lektionerna.  

4.2.2 Genomförande av intervju 

Enligt Patel och Davidson (1994) har en intervju hög grad av standardisering när identiska 
frågor ställs i exakt samma ordning till varje intervjuperson. En intervju som har öppna 
frågor, det vill säga att den inte har några fasta svarsalternativ, ger den intervjuade utrymme 
att svara mer fritt. Det innebär att intervjun har låg grad av strukturering. I undersökningen 
har vi valt att använda oss av en intervju med hög grad av standardisering och låg grad av 
strukturering eftersom vi mer utförligt ville få fram elevernas åsikter eller tankar kring de 
olika skrivuppgifterna. 

Kvale (1997) och Patel & Davidson (1994) menar att vid intervjuerna är det viktigt att syftet 
klargjorts och att intervjupersonerna har blivit informerade om att de är konfidentiella. Det är 
också viktigt att de har gett sitt samtycke till att bli intervjuade. De utvalda eleverna 
tillfrågades om de ville bli intervjuade och samtliga samtyckte till detta. Eftersom det hade 
tagit för lång tid att intervjua samtliga 18 barn intervjuades endast fyra barn. Intervjuerna 
skedde i slutet av den verksamhetsförlagda utbildningen. Klassen är indelad i två lika stora 
grupper och genom lottdragning valdes fyra elever ut, en flicka och en pojke från varje grupp. 
Intervjuerna genomfördes en och en i det intilliggande grupprummet för att få mer avskildhet. 
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En av oss genomförde alla intervjuerna för att skapa samma förutsättningar vid varje tillfälle. 
Vid intervjutillfällena visades elevernas egna arbetsuppgifter som de gjort tidigare 
tillsammans med oss. Detta gjordes för att underlätta för eleverna att komma ihåg vilka 
uppgifter som efterfrågades.  

Patel & Davidson (1994) menar att en bandspelares närvaro kan påverka intervjupersonerna 
att försöka framstå som mer logiska och förnuftiga än vad de egentligen är. Nackdelen med 
att inte använda sig av bandspelare är att intervjupersonernas svar inte blir exakt registrerade. 
För att få så spontana svar som möjligt kan intervjuaren föra egna noteringar. Direkt efter 
intervjun är det viktigt att intervjuaren tydliggör sina noteringar. För att situationen skulle 
kännas mer naturlig och för att få mer spontana svar så användes ingen bandspelare utan 
svaren antecknades för hand i vår undersökning.  

4.2.3 Arbetets gång 

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomfördes vid påsktid och därför valde vi att arbeta 
med ett tema om den högtiden. Tanken var att visa eleverna den kristna aspekten av 
påskfirandet och anledningen till varför vi i Sverige firar påsk. Vid några lektionstillfällen 
fick de genomföra olika skrivuppgifter som ibland integrerades med ämnet bild. För att 
stimulera elevernas kreativitet och fantasi fick de måla till musik, lyssna på högläsningsbok 
och klassiska barnsagor. Meningen med skrivuppgifterna var att se vilken typ av uppgifter 
som eleverna tyckte var roliga och stimulerande.  
 
Temaarbetet inleddes med en fortsättning på det temat som klassen hade arbetat med vid 
jultid. För att eleverna skulle få en bild om vem Jesus var och hur hans barndom såg ut så 
började vårt arbete med ”Flykten till Egypten”. Vi läste om den händelsen ur Barnens Bibel 
och sedan fick eleverna göra en rit- och skrivuppgift där de fick återberätta händelsen med 
hjälp av tre meningar. Innan de började gick vi igenom berättelsen tillsammans och 
antecknade stödord på tavlan som eleverna sedan kunde ha till sin hjälp vid skrivandet.  
 
Vid det andra arbetstillfället pratade vi om hur landet Palestina såg ut och var det låg i 
förhållande till Sverige. Eleverna fick färglägga en karta som visade var berg, hav, sjöar och 
floder låg. Sist av allt markerades städerna Betlehem, Nasaret och Jerusalem ut, eftersom de 
var viktiga i Jesus liv. De visar var han föddes, var han växte upp och var han dog. Dessutom 
fick de klippa och klistra ihop ett hus så som det såg ut på Jesus tid. Högläsning ur Barnens 
bibel skedde mellan skrivuppgifterna för att eleverna skulle få en förståelse om Jesus liv och 
det som så småningom ledde fram till hans död vid påsken. 
 
En tecknad videofilm om Jesu liv och död visades vid det tredje arbetstillfället. Efter 
visningen samtalade vi om filmen och eleverna fick utföra en skrivuppgift (bilaga 5) där fyra 
färdiga bilder skulle färgläggas. Eleverna skulle också skriva en mening som anknöt till 
vardera bilden. Som avslutning på temaarbetet samtalades det om hur påsken firas idag. 
Eleverna fick komma på så många påskord som möjligt som skrevs ned på tavlan. Därefter 
fick de klippa ut påskbilder som skulle klistras in i tomma rutor. Framför varje ruta stod ordet 
påsk och genom att klistra in bilden av till exempel ett ägg så fick de ordet påskägg och så 
vidare (bilaga 6). 
 
Övriga skrivuppgifter som har genomförts är bland annat att skriva i Händelseboken, som de i 
den här klassen kallar för Måndagsboken, varje vecka. En utställning om hur mycket socker 
det finns i olika produkter visades i skolans matsal. Vi tog tillfället i akt att låta eleverna först 
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få göra en rit- och skrivuppgift om sin ”Önskefrukost”. Därefter fick de titta på utställningen 
och sedan göra en ny uppgift, ”Min nyttiga frukost”. Vi läste även klassiska sagor som till 
exempel Rödluvan och vargen, Törnrosa och Hans och Greta. Till den sistnämnda fick 
eleverna till uppgift att rita och skriva i tre rutor (bilaga 7). De fick rita fritt men de skulle 
ändå tänka på att händelserna skulle var i kronologisk ordning.  

4.3 Material 

Föräldrabrev, bilaga 1 
Enkät 1, bilaga 2 
Enkät 2, bilaga 3 
Intervjufrågor, bilaga 4 
Skriv/bilduppgifter bilagor 5 - 7 
Videofilm om påsken 
Barnens Bibel och Klassiska sagor 

4.2 Tidsplan 

Vårterminen 2005  
v.5  Inlämning av PM 
v.7  Första handledarträffen 
v.10  Lärde känna klassens barn 
v.11  Genomförande av enkät 1 och skrivuppgift 
v.12  Genomförande av skrivuppgifter 
v.13   Påsklov 
v.14  Genomförande av skrivuppgifter 
v. 15  Slutförande av ofärdiga skrivuppgifter, genomförande av intervju och enkät 2  
v.16-20 Tre handledarträffar med kamratrespons 
v.21  Inlämning av examensarbetet 
v.22  Opponering samt respondering 

5 Resultat 

Resultaten av enkäterna kommer att redovisas i ett stapeldiagram med en analyserande text 
till. Intervjuerna redovisas i löpande och analyserande text.  

5.1 Enkät 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning genomfördes två enkäter vid två olika tillfällen. 
Tanken med den första enkäten var att undersöka vad eleverna tyckte om att skriva i olika 
situationer. Enkät 2 genomfördes för att se om det skett någon positiv eller negativ förändring 
efter det att vi utfört de olika skrivuppgifterna tillsammans med eleverna. Endast vid 
enkättillfälle två var en elev frånvarande.  
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Figur 1 visar vad eleverna tycker om att skriva bokstäver. 
stor spridning på elevernas åsikter vid båda tillfällena men tyngdpunkten 
oliga hållet. Vid enkättillfälle två är det dock ingen elev som tycker att det 
riva bokstäver.  

0

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

Jättelätt Ganska lätt Ganska svårt Jättesvårt

Enkät 1

Enkät 2

fä
le
le
Figur 2 visar vad eleverna tycker om att skriva hela meningar. 
llena var det en övervägande del av eleverna som tyckte att det var 
r ganska lätt att skriva hela meningar. Vid det andra enkättillfället var det 
v som tyckte att det var jättesvårt. 
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Figur 3 visar hur eleverna tycker att det är att komma på 
vad de ska rita och skriva i Måndagsboken. 

 
 
 
Av diagrammet kan vi utläsa att vid enkättillfälle två tycker fler elever att det är ganska svårt 
att komma på vad de ska rita och skriva i Måndagsboken jämfört med enkättillfälle ett. Vid 
första tillfället låg tyngdpunkten av elevernas åsikter åt det lätta hållet medan det vid andra 
tillfället är åtta av eleverna som anser att det är ganska svårt och en elev som anser att det är 
jättesvårt.  
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 Figur 4 visar hur eleverna tycker att det är att rita en bild och 

sedan skriva egna meningar till bilden.  
 
Av detta diagram går att utläsa att spridningen på elevernas åsikter var relativt stor vid första 
enkättillfället dock med en liten tyngdpunkt åt det roliga hållet. Vid enkättillfälle två, efter 
genomförande av de olika skrivuppgifterna, var den tyngdpunkten än tydligare. Tre elever 
ansåg vid enkättillfälle ett att det var jättetråkigt medan det vid det andra enkättillfället inte 
var någon elev som tyckte detta.  
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 Figur 5 visar om eleverna brukar skriva egna berättelser eller 

sagor hemma på sin fritid.  
 
Diagrammet visar tydligt att det är ytterst få elever som skriver ofta på sin fritid vid båda 
enkättillfällena. Det går också att utläsa att ungefär hälften av eleverna skriver ibland och 
andra hälften skriver aldrig vid det första enkättillfället medan det i det andra enkättillfället 
går att skönja en liten positiv förändring.  

5.2 Intervju 

Intervjuerna har genomförts med fyra elever, två flickor och två pojkar. Den text som är 
kursiverad direkt under frågan är följdfrågor. Fråga två till sju har ansikten (bilaga 4) där 
eleverna får kryssa i den mun som de anser passar bäst till deras åsikter i frågan. Barnens 
namn som nämns i resultatdelen är fingerade. 
 
Fråga 1: Kan du berätta för mig varför det är viktigt att lära sig skriva? 
 
Pelle svarade att det är för att man kan skriva några ord och sedan lära sig att läsa. Lisa 
svarade att det är bra att kunna skriva när man ska skriva brev till någon. Olle svarade att det 
är för att man ska kunna skriva sin adress och saker som man vill att föräldrarna ska göra. Det 
kan vara bra att lära sig. Anna svarade att det är för att man ska kunna söka jobb när man blir 
stor. Då måste man kunna skriva mycket. 
 
Fråga 2: Hur känns det när du ska skriva i Mångdagsboken?  
 Är det lätt eller svårt att komma igång/att hitta på något att skriva om? 
 Kan du berätta för mig vad det är som är lätt/svårt? 
 
Pelle kryssade i den glada munnen och svarade att det kändes bra att skriva i Måndagsboken. 
Han tyckte det var lätt och att han alltid direkt kommer på vad han ska skriva om. Lisa valde 
också den glada munnen och tyckte att det var roligt. Att komma på vad hon ska skriva om 
kan ibland vara både lätt och svårt. Olle kryssade i den neutrala munnen och tycker alltså att 
det är mittemellan. Han tyckte inte att det var så svårt att komma på vad han skulle skriva om, 
bara han kom ihåg vad han hade gjort under helgen. Anna kryssade i den glada munnen och 
tyckte att det var kul att skriva och komma ihåg alla saker som man har gjort när man tittar 
tillbaka i boken. Hon tyckte också att det var lätt att skriva om det hon har gjort. 
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Fråga 3: Hur tycker du att det känns att skriva meningar till färdiga bilder?  
Ex när ni fick skriva om Jesus sista vecka innan han dog på korset. 
(Vi har med oss elevens arbete). 

 Varför tycker du att det är lätt/svårt/tråkigt/roligt?  
 
Pelle valde att kryssa i den ledsna munnen och tyckte att det kändes jobbigt, det var lättare om 
han fick rita bilderna själv. Lisa kryssade i den neutrala munnen och tyckte att det var lite 
svårt att komma på meningar som hon skulle skriva till bilderna. Olle kryssade i den glada 
munnen och tyckte att det var kul att skriva, ibland kan det vara svårt men oftast tycker han att 
det är kul och lätt. Anna valde också den glada munnen och tyckte att det kändes bra för då 
var det nästan lite som att hon har målat bilden själv. 
 
Fråga 4: Hur tycker du att det känns att skriva meningar till en bild som du själv får 
rita? 

Ex Jesus flykt till Egypten. (Vi har med oss elevens arbete). 
 Varför tycker du att det är lätt/svårt/tråkigt/roligt? 
 
Pelle kryssade i den glada munnen och tyckte att det var ganska lätt eftersom han fick rita 
bilderna själv. Han tyckte att det var lättare att hitta på vad han skulle skriva om när han hade 
ritat bilderna själv. Lisa valde också att kryssa i den glada munnen och tyckte att det var 
jättelätt. Hon tyckte att det var roligt att rita och ansåg också att det var både lättare och 
roligare att hitta på egna meningar. Olle kryssade i den neutrala munnen. Han tyckte att det 
var både lätt och svårt att hitta på meningar till en bild. Om det fanns stödord tyckte han att 
det kändes lättare att skriva. Om det inte fanns stödord så försökte han komma på egna eller 
bad kompisarna om hjälp. Anna valde att kryssa i den glada munnen och tyckte att ”det känns 
bra för det är så kul att måla och skriva så mycket som är sant”.  
 
Fråga 5: Hur känner du dig när du ritar?  
 Vad är det som gör att du känner dig så? 
 
Alla barnen valde att kryssa i den glada munnen och tyckte att det kändes bra och att det var 
kul att rita egna bilder. Anna tillade dessutom att hon tyckte jättemycket om skolan, att det var 
kul att gå i skolan.  
 
Fråga 6: Kan du berätta för mig hur du tycker att det är att rita och skriva vad du själv 
vill?  
 
Pelle kryssade i den glada munnen och tyckte att det kändes jättebra, och att det var så kul. 
Lisa kryssade i den neutrala munnen och tyckte att det kändes både roligt och tråkigt när hon 
får hitta på själv. På fredagarna, efter en hel vecka i skolan, känner hon sig ofta trött och då 
tyckte hon att det var lite jobbigt att hitta på saker själv. Olle valde att kryssa i den glada 
munnen och tyckte att det kändes bra och att det var kul. Han tillade att oftast är det fröken 
som säger vad de ska göra men att han tycker att det är roligare om han får välja själv. Även 
Anna kryssade i den glada munnen och tyckte att det var kul när hon fick skriva vad hon vill 
för då kan hon skriva sagor. 
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Fråga 7: Kan du berätta för mig hur du tycker att det är att skriva/rita något som 
någon annan bestämt att du ska göra?  
 
Pelle valde den ledsna munnen och tyckte inte att det var roligt om någon annan ska 
bestämma vad han ska rita. Lisa valde också i den ledsna munnen och tyckte inte att det 
kändes bra eftersom det ibland var svårt att komma på vad hon skulle rita. Då blir det också 
svårt att hitta på meningar. Olle kryssade i den neutrala munnen och tyckte att ”ibland kan det 
vara roligt eller mittemellan, men det är aldrig tråkigt”. Anna kryssade också i den neutrala 
munnen och tyckte ”att det är lite roligt för att du, (hon menar Anki), bestämde vad jag skulle 
rita. Då blev jag lite ledsen för jag ville rita något annat”.  
 
Fråga 8: När brukar du skriva? 
 Om du skriver hemma vad brukar du skriva då? 
 
Pelle svarade att han brukar räkna och läsa i böcker som han har hemma. Mamma, pappa eller 
storasyster brukar hjälpa honom att skriva eftersom han tycker att han inte kan så många ord. 
Lisa berättade att hon ibland brukar skriva om vad som har hänt under dagen, till exempel när 
det var julbord på skolan så skrev hon om det i sin dagbok. ”Jag har fyra, nej fem stycken. Det 
är ganska många”. Olle svarade att han inte brukar skriva så mycket eller så ofta hemma. 
Vidare berättade han att: ”bara när jag gör paket eller skriver en lapp då gör jag som man 
brukar skriva, vanligt”. Anna svarade att hon skriver jätteofta hemma i sin dagbok och då 
brukar hon skriva sagor och om saker som hon har gjort.  
 
Fråga 9: Brukar din mamma eller pappa skriva? 
 Vet du vad de brukar skriva för något? 
 
Pelle svarade: ”nej, det är bara jag som skriver. De säger hur jag ska skriva, och de skriver 
bara i kontaktboken”. Lisa svarade: ”nej men när vi var till Luleå skrev mamma lite grann när 
vi kom hem därifrån”. Olle svarade: ”joo, det brukar de göra ofta. De brukar jätteofta skriva 
sådana där brev och så brukar de skriva på datorn”. Anna svarade ”ibland. Mamma brukar 
skriva vad hon ska göra på jobbet och när hon får räkningar”.  

5.2.1 Sammanfattning av intervju 

Vår tanke med intervjuerna var att mer utförligt få fram elevernas tankar och åsikter kring de 
olika skrivuppgifterna som vi hade genomfört. Vi ville även ta reda på vad de tyckte om att 
skriva i olika situationer och hur ofta de brukade skriva hemma. På den första frågan, varför 
det är viktigt att kunna skriva, kan vi utläsa att eleverna var väl medvetna om att det är något 
som de behöver kunna, dels för att klara skolgången och dels när de blir vuxna. På frågan hur 
det känns att skriva i Måndagsboken svarar tre elever att det kändes bra medan en elev 
upplevde att det inte var några problem, bara han kom ihåg vad han hade gjort under helgen. 
På den tredje frågan svarade eleverna lite olika. Det framkom dock att två av eleverna tyckte 
att det kändes jobbigare att skriva till ”färdiga” bilder medan det inte spelade någon större roll 
för de andra två eleverna. 
 
På den fjärde frågan upplevde tre av eleverna att det var roligare och lättare att rita bilder själv 
och sedan hitta på meningar till dessa. En elev tyckte däremot att det var lättare om han fick 
ha stödord till sin hjälp. Alla eleverna svarade på den femte frågan, att det kändes bra och att 
det var kul att rita. När eleverna besvarade den sjätte frågan, kan vi se att tre elever tyckte att 
det var kul att själv få bestämma vad de skulle rita medan en elev tyckte att det oftast var kul. 
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Däremot tyckte hon att det var jobbigt i slutet av vecka för då var hon trött. Två av eleverna 
svarade på den sjunde frågan, att de inte tyckte att det kändes bra att någon annan bestämde 
vad de skulle rita/skriva. De två andra eleverna tyckte att det kändes lite roligt. På den näst 
sista frågan svarade endast en elev att hon ofta brukade skriva hemma. På frågan om 
elevernas föräldrar brukar skriva svarade alla olika. Det framkom dock att alla föräldrar skrev 
mer eller mindre.  

6 Diskussion 

6.1 Undersökningarnas reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (1994) menar att reliabiliteten i en undersökning beror på hur tillförlitliga 
de mätmetoder man har använt sig av är och hur de kan motstå olika faktorer som kan inverka 
på resultatet. Med validitet åsyftas tillförlitligheten i mätinstrumenten, att de mäter det som 
man avser att mäta. I vår undersökning har vi valt att använda oss av både kvalitativa och 
kvantitativa metoder. I den kvantitativa delen av undersökningen har vi använt oss av en 
standardiserad enkät som uppvisar en hög reliabilitet. En enkäts tillförlitlighet kan inte 
kontrolleras i förväg enligt Patel och Davidson utan det ser vi först när den har blivit 
besvarad. Hur enkäten utformas, formuleras och introduceras är viktigt för att den inte ska 
missförstås av dem som ska besvara den. Vi anser att enkäten uppfyller dessa krav för att den 
ska få en hög reliabilitet.  
 
I den kvalitativa delen av undersökningen har vi använt oss av standardiserade intervjuer 
vilket kan antas ge en förhållandevis god reliabilitet. Kvale (1997) menar att olika intervjuare 
kan få olika svar även om de använder sig av samma frågor. Därför har vi i undersökningen 
valt att inte dela upp intervjuarbetet mellan oss utan en av oss har genomfört alla fyra 
intervjuer. Enligt Patel och Davidson (1994) kan flera faktorer påverka reliabiliteten i en 
undersökning. En faktor som kan ha betydelse för reliabiliteten i vår undersökning var att det 
bara var en av oss som intervjuade eleverna. För att öka reliabiliteten vid en intervju kan 
ytterligare en person registrera svaren för att se om svaren överensstämmer med varandra. I 
intervjun valde vi dock att bortse från detta eftersom vi ansåg att de intervjuade skulle kunna 
känna sig i underläge. Dessutom ville vi skapa samma förutsättningar vid varje 
intervjutillfälle. En annan faktor kan vara att endast ett fåtal intervjuer genomförts. 
Tidsperioden som fanns till vårt förfogande kändes för kort för att genomföra intervjuer med 
alla elever i klassen.  
 
Patel och Davidson (1994) anser att andra aspekter som bör tas hänsyn till är att vid intervju 
av barn kan de tolka in saker i frågorna som intervjuaren inte har förväntat sig. De kan även 
svara på ett sådant sätt som de förmodar att vi förväntar oss att de ska göra. Intervjufrågorna 
har vi försökt att ställa på ett sådant sätt att de inte kan missförstås eller vara ledande och det 
anser vi i efterhand att vi har lyckats med. Vidare menar Patel och Davidson att en 
bandspelares närvaro kan påverka intervjupersonerna att framstå som mer logiska och 
förnuftiga än de verkligen är. Om en intervju genomförs utan bandspelare bör intervjuaren 
direkt efter intervjun förtydliga sina anteckningar. Vi valde att anteckna svaren för hand 
eftersom vi ville få så spontana svar som möjligt. Avslutningsvis anser vi, precis som Patel 
och Davidson att undersökningens tillförlitlighet ökar eftersom vi har använt oss av både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Dagens samhälle kräver goda läsare och skrivare och detta ställer också stora krav på dagens 
pedagoger. De bör vara väl insatta i de olika läs- och skrivinlärningsmetoder som finns för att 
kunna individualisera och anpassa undervisningen till varje enskild elevs behov. Läroplanen, 
Lpo 94, säger att varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera genom att 
samtala, läsa och skriva. I kursplanen för grundskolan i ämnet svenska står det att eleverna 
ska utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt uppleva och lära av 
skönlitteratur. Att utveckla elevernas språkutveckling är därför ett av skolans viktigaste 
uppdrag. Undersökningens syfte var att se om kreativa arbetsmetoder kan inspirera barn i 
skrivandet. Vi avgränsade oss till att arbeta med sagor, videofilm och ämnet bild som 
inspirationskällor. Lindös (1998) egen sagoforskning har visat att sagoberättande har 
stimulerat elevers läsförståelse samt deras muntliga och skriftliga berättande.  
 
Den kvantitativa delen av undersökningen bestod av två enkäter. Vi hade hoppats på en 
tydligare positiv förändring vad gäller deras upplevelse av skrivuppgifterna än vad enkät två 
visade. Vi kan inte med säkerhet säga om det kan bero på den relativt korta tidsperioden som 
fanns till förfogande för undersökningen eller enkätens utformning. De olika 
svarsalternativen, det vill säga skillnaden mellan exempelvis jätteroligt och ganska roligt, kan 
trots ordentlig genomgång ha varit svårdefinierade för eleverna. En avgörande betydelse för 
att skillnaden blev så låg kan också ha varit att enkäten genomfördes av så få elever. 
 
Vid den kvalitativa delen av undersökningen, intervjuerna, ville vi mer ingående ta reda på 
vad eleverna tyckte om de skrivuppgifter som genomförts i klassen. Det som går att utläsa av 
svaren var att skrivuppgifterna hade gett ett övervägande positivt intryck. Eleverna upplevde 
det lättare att skriva meningar när de hade bilder oavsett om de hade ritat dem själv eller om 
de fick ”färdiga” bilder av oss. Intervjuerna skedde endast med fyra elever men vi tror att 
samma positiva resultat skulle ha uppnåtts även om alla elever i klassen hade intervjuats. Vi 
upplevde att eleverna i denna klass, år 1, överlag var väldigt positivt inställd till skolan och 
skrivandet. Vi anser att vårt syfte till viss del har uppnåtts i och med att eleverna blev 
inspirerade att skriva.  

6.2.1 Egna reflektioner 

Under vår utbildning har det talats mycket om elevers läsinlärning men inte lika mycket om 
deras skrivinlärning och skrivutveckling. Därför ville vi med detta examensarbete öka vår 
egen kunskap i ämnet och då titta närmre på hur olika läsläror ser på skrivinlärningen. Vi har 
insett att som pedagog behöver man vara väl insatt i de olika läs- och skrivinlärningsmetoder 
som finns idag. Det är också viktigt att se för- och nackdelar med dessa för att kunna 
tillgodose alla elevers olika behov vid inlärning. Vi håller inte riktigt med Witting (1998) att 
man strikt måste följa hennes instruktioner och inte blanda in andra metoder i undervisningen. 
Vi kan i stället se en fördel med att kunna arbeta med de olika metoderna eftersom barns 
inlärning ser olika ut. Det är pedagogens uppgift att se vilken inlärningsmetod som lämpar sig 
bäst  
 
Alleklev och Lindvall (2003) beskriver professor Mary Clays metod, Whole Language, som 
vi tycker verkar intressant att arbeta utifrån. I Nya Zeeland börjar barnen skolan samma dag 
som de fyller fem år. Tanken med detta är att pedagogen då kan ägna mer tid åt det enskilda 
barnet än om alla i samma ålder börjar samtidigt. Detta tycker vi verkar vara kloka tankar 
även om vi hellre skulle se att barnen börjar när de fyller sex år eftersom vi tycker att det är en 
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lämplig ålder för skolstart. Vi anser dessutom att förskolan i Sverige har en bra pedagogik för 
barn upp till fem år. I Alleklevs och Lindvalls projekt ”Listiga Räven” arbetade de efter 
metoden Whole Language. Det nära samarbete som de hade med bibliotekarien har väckt vårt 
intresse och det samarbetet är något som vi skulle vilja utveckla i vår yrkesverksamma roll.  
 
Vygotskij anser, enligt Björk och Liberg (2001), att det är viktigt att kunskap om barns tidiga 
skrivutveckling, vilket vi till fullo instämmer i. Dessutom anser vi att det är viktigt att 
synliggöra elevers skrivutveckling genom att till exempel använda sig av händelseboken 
redan från skolstart. Vi ser gärna att en sådan typ av bok följer dem genom hela skoltiden så 
att de kan se och följa sin egen skrivutveckling.  
 
Även om vi inte i resultatet kunde utläsa någon större positiv förändring gällande 
skrivuppgifterna, om kreativa arbetsmetoder har fungerat som inspirationskälla, så tror vi att i 
ett längre perspektiv så kan det ha en positiv inverkan. Däremot verkade barnen tycka att 
skrivövningarna var varierande och roliga. Vi har upplevt att en varierad skrivundervisning 
med spännande och kreativa inslag kan göra att barnen ser skrivande mer positivt. Vi tror att 
till exempel sagor kan väcka elevernas lust och inspiration till att både läsa och skriva. 
Liksom Lindö (1998) så anser vi att den fasta kompositionen som finns i sagor utvecklar 
barnens berättelseschema, det vill säga att de lär sig skriva berättelser med en kronologisk 
handling där den ”röda tråden” löper genom hela berättelsen. Det gäller som pedagog att 
medvetet anpassa litteratur och skrivuppgifter efter elevernas förkunskaper, ålder och intresse.  

6.2.2 Tankar om det framtida läraryrket 

För att väcka elevernas intresse för att skriva bör vi stimulera, inspirera och motivera eleverna 
på ett tidigt stadium. Det krävs att vi som pedagoger är flexibla och lyhörda och kan erbjuda 
eleverna en varierad och lustfylld undervisning. Detta kan i sin tur stimulera dem till att bli 
goda läsare och skrivare samt bibehålla en läs- och skrivlust upp i de högre åldrarna. Det är 
viktigt att pedagoger själv läser mycket barn- och ungdomslitteratur för att hålla sig 
uppdaterad för att kunna råda eleverna till att välja böcker anpassade till deras intresse. 
Eleverna bör också få ta del av texter som vi pedagoger producerat. Det är bra dels för att de 
kan få inspiration till sitt skrivande och dels för att de då ser att det inte bara är eleverna själva 
som ska producera texter. På det sättet kan vi fungera som förebilder för eleverna i deras 
fortsatta läsande och skrivande.  

6.2.3 Fortsatt forskning 

Vi skulle vilja fortsätta arbeta med olika kreativa arbetsformer för att se om det kan stimulera 
och inspirera eleverna till ett fortsatt skrivande. Med det menar vi att vi vill integrera 
skrivandet med ämnen som bild, musik, drama med mera, inte bara använda litteratur som 
inspirationskälla. För att få ett mer tillförlitligt resultat i vår undersökning skulle det ha varit 
intressant att studera detta i fler skolor, bland fler elever i olika åldrar och under en längre 
tidsperiod.  
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  Bilaga 1 

Hej föräldrar! 
 
Vi är två studenter från Luleå Tekniska Universitet och vi heter Ann-Katrin Hansson och 

Jenny Schjölberg-Gamnes. Vi läser till lärare inom grundskolans tidigare år (0-12 år) och 

kommer att göra vår slutpraktik i ert barns klass v. 10-15. Examensarbetet som vi skriver 

handlar om pojkars och flickors inställning till skrivande. Dessutom kommer vi att undersöka 

om sagor kan stimulera eleverna så att en positiv skrivutveckling sker. Vi kommer att 

använda oss av intervjuer för att kunna ta reda på barnens tankar och åsikter om skrivandet. 

Givetvis kommer barnen att vara anonyma i vår undersökning.  

 

Vi ser fram emot att få lära känna era barn och tillbringa dessa fem veckor i denna klass. Om 

ni har frågor eller funderingar som rör detta så är ni välkomna att ta kontakt med någon av 

oss.  

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Ann-Katrin Hansson   Jenny Schjölberg-Gamnes 

XXXX – XX XX XX   XXXX - XXX XX 

anahan-1@student.luth.se   jensch-1@student.luth.se 
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  Bilaga 2 
Namn:     

Enkät om skrivning 
1. Hur tycker du att det är att skriva bokstäver? 

 
 
 
 

    
jätteroligt ganska roligt ganska tråkigt jättetråkigt 
 
 
2. Hur tycker du det är att skriva hela meningar? 

 
 
 
 

    
jättelätt ganska lätt ganska svårt jättesvårt 
 
 
3. Hur tycker du att det är att komma på vad du ska rita och skriva i Måndagsboken? 

 
 
 
 

    
jättelätt ganska lätt ganska svårt jättesvårt 
 
 
4. Hur tycker du att det är att rita en bild och sedan skriva egna meningar till bilden? 

 
 
 
 

    
jätteroligt ganska roligt ganska tråkigt jättetråkigt 
 
 
5. Brukar du skriva egna berättelser eller sagor hemma på din fritid? 
 

    
ofta  ibland sällan aldrig 
 
Tack för din medverkan!!   Jenny & Anki
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  1(2)  Namn:     

Enkät om skrivning 
1. Hur tycker du att det är att skriva bokstäver? 

 
 
 
 

    
jätteroligt ganska roligt ganska tråkigt jättetråkigt 
 
 
2. Hur tycker du det är att skriva hela meningar? 

 
 
 
 

    
jättelätt ganska lätt ganska svårt jättesvårt 
 
 
3. Hur tycker du att det är att komma på vad du ska rita och skriva i Måndagsboken? 

 
 
 
 

    
jättelätt ganska lätt ganska svårt jättesvårt 
 
 
4. Hur tycker du att det är att rita en bild och sedan skriva egna meningar till bilden? 

 
 
 
 

    
jätteroligt ganska roligt ganska tråkigt jättetråkigt 
 
 
 
5. Brukar du skriva egna berättelser eller sagor hemma på din fritid? 
 

    
ofta  ibland sällan aldrig
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6. Hur tycker du att det är att skriva egna meningar till färdigritade bilder? 
 
 
 
 

    
jätteroligt ganska roligt ganska tråkigt jättetråkigt 
 
 
Tack för din medverkan!! 
 
Jenny & Anki 
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Intervjufrågor 
 

1) Kan du berätta för mig varför det är viktigt att lära sig att skriva? 

 

2) Hur känns det när du ska skriva i Måndagsboken?  
 Är det lätt eller svårt att komma igång/att hitta på något att skriva om? 
 Kan du berätta för mig vad det är som är lätt/svårt? 

 

3) Hur tycker du att det känns att skriva meningar till färdiga bilder? 

Ex: när ni fick skriva om Jesus sista vecka innan han dog på korset. (Vi har med oss 

elevens arbete). 

 Varför tycker du att det är lätt/svårt/tråkigt/roligt? 

 

4) Hur tycker du att det känns att skriva meningar till en bild som du själv får rita? 

Ex: Jesus flykt till Egypten. (Vi har med oss elevens arbete). 

 Varför tycker du att det är lätt/svårt/tråkigt/roligt? 

 

5) Hur känner du dig när du ritar? 

 Vad är det som gör att du känner dig så? 

 

6) Kan du berätta för mig hur du tycker att det är att rita och skriva vad du själv vill? 

 

7) Kan du berätta för mig hur du tycker att det är att skriva/rita något som någon annan  

    bestämt att du ska göra? 

 

8) När brukar du skriva? 

 Om du skriver hemma vad brukar du skriva då? 

 

9) Brukar din mamma eller pappa skriva? 

 Vet du vad de brukar skriva för något? 
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Intervju frågor 
 
2)  
 
 
 
 

     
       
3)  
 
 
 
 
 

     
       
4) 
 
 
 
 
 

     
       
5) 
 
 
 
 
 

     
       
6) 
 
 
 
 
 

     
       
7) 
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• 

 

Skriv en mening till varje bild. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. 

3. 

4. 

1. 
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påsk- påsk- 

 
 
 
 
 
 

 
 påsk- påsk-  
 
 

 
 
 
 
 
 

påsk- påsk- 

 
 
 
 
 
 
 

 

påsk- påsk- 
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MUST 
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