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hjälp. 
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Abstrakt 
Syftet med vår undersökning var att få mer insikt i om det går att hjälpa eleverna att finna 
skrivlust med hjälp av skrivövningar som stimulerar till fantasi och kreativitet. Vi genomförde 
sex skrivövningar som kopplades till olika teman, bland annat sagor och dikter. Dessa 
skrivövningar genomfördes i en årskurs fyra med arton elever. De metoder som användes för 
att mäta resultat var loggfrågor och observationer som genomfördes i hela klassen. Intervjuer 
genomfördes även på sex utvalda elever. Till de populäraste skrivövningarna, saga och 
spökhistoria, använde vi högläsning och musik, varpå man kan anta att dessa tillvägagångssätt 
kan stimulera skrivlusten. Genom loggfrågorna och intervjuerna kunde vi se att skrivlusten 
ökat hos en majoritet av eleverna efter genomförd undersökning. Vi fann även att skrivande 
där eleverna kan relatera till sig själva skapade ett positivt skrivklimat. 
 

 



INNEHÅLL 
FÖRORD 

ABSTRAKT 

INNEHÅLL 

1. BAKGRUND         1 
1.1. SKRIVANDET GENOM TIDERNA     1 

1.2. ATT SKRIVA ÄR ATT TÄNKA     2 

1.3. ELEVERNAS FANTASI      2 

1.4. SKRIVSITUATIONEN I DAGENS SKOLA    3 

1.5. BEDÖMNING AV ELEVERS TEXTER     4 

1.6. HUR FÅR MAN ELEVER ATT SKRIVA?    4 

1.7. FÖRANKRING I STYRDOKUMENT     5 

2. SYFTE          6 

3. METOD          6 
3.1. LOGGBOK        6 

3.2. UPPLÄGG AV INTERVJUER      6 

         3.2.1 Urval av intervjupersoner     7 

             3.3. UPPLÄGG AV OBSERVATIONER     7 

3.4. FÖRSÖKSPERSONER       7 

3.5. URVAL VID LOGGFRÅGOR OCH OBSERVATIONER   7 

3.6. BORTFALL        7 

3.7. GENOMFÖRANDE       7 

3.7.1. Tidsplan      8 

4. RESULTAT         9 
4.1. LOGGFRÅGOR       9 

4.2.  INTERVJUER       13 

4.2.1. Intervju 1      13 

4.2.2. Intervju 2      14 

4.3. OBSERVATIONER       14 

5. DISKUSSION         15 
5.1. VALIDITET OCH RELIABILITET     15 

5.2. RESULTATDISKUSSION      15 

5.3. FORTSATT FORSKNING      17 

6. KÄLLFÖRTECKNING        18 

BILAGOR



    1

1. Bakgrund 
Under vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att det finns ett visst motstånd 
bland många elever till att skriva egna texter. Ofta har man fått höra att de inte kan skriva eller 
att de inte vet vad de ska skriva om. Andra elever har helt enkelt motiverat sitt motstånd med 
att det är tråkigt att skriva. Vikten av att kunna uttrycka sina tankar och fantasier i skrift anser 
vi vara stor. Av den orsaken blev vi intresserade av att studera hur man kan utveckla 
skrivlusten hos elever, eftersom skrivlust är en förutsättning för att utveckla sitt skrivande i 
stort. Att behärska konsten att skriva, att kunna använda skriften i olika sammanhang är 
viktigt i dagens samhälle. Bergöö menar i sin bok att talet har de flesta barn lärt sig när de 
kommer till skolan men skrivandet betraktas som skolans ansvar. Det är skolans uppgift att 
hjälpa eleverna att erövra skriftspråket genom att ge dem de bästa av förutsättningar till att 
lära sig och utveckla skriften. Dock kommer barnen till skolan med olika förutsättningar, 
menar Bergöö (1997). Vissa har redan fått stifta bekantskap med skriften i hemmet medan 
andra barn inte har det. Målet är att alla barn ska ges tillträde till skriftens värld oavsett 
föräldrar och bakgrund. Det blir skolans uppgift att utjämna dessa skillnader. 
 
Vygotskij (2002) menar att skriftspråket kan skapa stora svårigheter för barn på grund av att 
det har sina egna lagar. Dessa lagar skiljer sig delvis från det muntliga språkets som enklare 
blir förstått eftersom det uppstår ur umgänget med andra människor, där fel tillåts utan att det 
påverkar kommunikationen nämnvärt. I mötet med skriftspråket som är svårare att ta till sig 
på grund av att det är för abstrakt och konventionellt förstår barn inte varför de måste skriva. 
De saknar helt enkelt ett inre behov av att skriva (Vygotskij, 2002). Därför är det viktigt att 
skolan får eleverna att förstå vikten av att skriva och ger dem möjligheten att utvecklas till 
kreativa och duktiga skrivare. Strömquist menar att trots detta så är skolan inte alltid en miljö 
där elevers skrivande utvecklas på bästa sätt trots att dagens samhälle och även läroplanen 
betonar vikten av ett rikt och varierat skriftspråk. Detta inte enbart för att de ska bli goda 
samhällsmedborgare utan även för deras egen utveckling. Skrivandet betyder inte bara mycket 
för språkutvecklingen. Det är också viktig för en individs totala utveckling: den kognitiva, den 
emotionella och den sociala. Vidare är skrivandet ett viktigt redskap för kunskapsinhämtning 
och kunskapsförmedling samtidigt som det inger självförtroende att kunna uttrycka sina 
tankar och åsikter i ord. I synnerhet spelar skrivandet en viktig roll för tysta elever som 
därmed får en chans att delge sina tankar till läsaren På detta sätt blir skrivandet till ett viktigt 
uttrycksmedel för alla elever (Strömquist, 1988).  
 
1.1 Skrivandet genom tiderna 
Skrivtraditionen inom den svenska skolan har historiskt sett haft många brister då det gäller 
kreativ skrivning enligt Nyberg (1992). I den gamla skolan hade uppsatsen som skrivform sin 
givna plats som ett viktigt moment i undervisningen. Att använda skriften som ett personligt 
uttrycksmedel var inte vanligt i den tidens skola menar Nyberg. I stället för att se skrivandet 
som ett sätt att uttrycka tankar och idéer fokuserade den tidens skola mycket på formen där 
stavfel, meningsbyggnad eller grammatiska fel spelade en stor roll. Strävan var också att 
eleverna skulle använda ett skriftspråk som skulle likna de vuxnas i så hög grad som möjligt 
(Nyberg, 1992). 
 
Vygotskij skriver i sin bok att skrivuppgifterna i den tidens skola var ofta främmande för 
eleverna och hade inget med dem själva och deras känslor att göra. Vygotskij kritiserar denna 
syn på skrivandet med ett citat av Blonskij: “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” (Vygotskij, 2002 s 54). 
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I Det flerstämmiga klassrummet av Dysthe (1996) står det att läsa att fokuseringen på elevers 
skrivande ända fram till 1970-talet dominerades av rättskrivning, välskrivning och språklära 
och därmed kom forskningen kring barns skrivande att handla om detta. Från 1970-talet och 
framåt intresserade man sig dock mer för andra frågor som rörde barns skrivande. Till 
exempel såg man skrivandet som ett medel för kreativt skapande och kommunikation. I dag 
ser man i stället skrivandet som en stor betydelse för tänkandet och inlärningen (Dysthe, 
1996). 
 
1.2 Att skriva är att tänka 
Kursplanen betonar skriftens betydelse för tanken och skrivandet är en viktig faktor för att 
utveckla tankar och idéer. Detta är en teori som är accepterad av de flesta forskare inom 
skrivutvecklingens område. Elever måste få skriva mer i skolan eftersom skriften är ett 
redskap för att utveckla tänkandet. Skrivandet är effektivt på grund av att det till skillnad från 
talet, där tankarna måste komma snabbt, ger den tid elever kan behöva för att reflektera och 
analysera. Teorin om skrivandets betydelse för tänkandet finns bland annat hos Vygotskij. 
Han menar att det är via den sociala interaktionen människan utvecklar sina högre mentala 
funktioner (Björn, 1996). Nyberg (1992) menar att människor har ett naturligt uttrycksbehov, 
med andra ord vill alla kunna säga sin mening och delge den till andra människor. Detta kan 
man göra på många sätt, bland annat genom att använda det skrivna ordet. Vidare är förmågan 
att uttrycka det vi vet och det vi känner ett viktigt led i den personliga utvecklingen. På så sätt 
går skrivande och personlig utveckling hand i hand. För att kunna skriva måste man enligt 
Nyberg (1992) utvecklas som människa men skrivandet hjälper en också i denna utveckling. 
 
Bäckström (1996) citerar Vygotskij som menar att samspelet mellan språket och tanken är 
självklar. Det är först när vi uttryckt en tanke i tal eller skrift som vi till fullo förstår vad vi har 
tänkt. Han vidareutvecklar denna tanke i följande citat: ”En tanke, som omsätts i ett språk, 
omstruktureras och förändras. Tanken uttrycks inte i ordet - den förlöper i ordet”. Även 
Dysthe (1996) betonar sambandet mellan tal och skrift. Hon har i sin forskning kommit fram 
till att skriftens speciella egenskap är att den är permanent. När man skrivit något står det på 
pappret medan det muntliga ordet är borta så fort det passerat läpparna och kan enbart nås via 
ett bra minne eller en inspelning. Tankar är bara delvis medvetna och det som ligger dolt blir 
synligt genom inre tal, skrivande och samtal med andra. Dysthe menar vidare att när vi skriver 
ned våra tankar kan vi alltid gå tillbaka till dem, förkasta dem, vidareutveckla dem eller 
utveckla dem till ett mer avancerat tänkande. I ett skolsystem där man fokuserar på vad som 
är fel kan många elever få inställningen att det är säkrast att inte skriva något alls på pappret. 
Ett sätt att få dessa elever att se skrivandet som ett sätt att tänka är att försäkra dem om att det 
de skriver inte kommer att bli kritiserat eller bedömt (Dysthe, 1996).  
 
 1.3 Elevernas fantasi 
Styrdokumenten framhåller att skolans undervisning ska syfta till att eleverna utvecklar sin 
fantasi. Vygotskij (2002) menar att vid skrivandet kan fantasin hjälpa eleverna att producera 
innehållsrika texter. Barn kan förställa sig mycket mindre än vuxna men de tror mer på sin 
fantasi och kontrollerar den mindre och därför finns det mer fantasi (med betydelsen att det är 
något overkligt och påhittat) hos ett barn än hos en vuxen fortsätter Vygotskij. Somliga tror 
också att den skapande fantasin är beroende av begåvning och att det är få utvalda som har 
talangen att skapa med hjälp av fantasin. Skapandet är något som finns hos alla i större eller 
mindre mängd, enligt Vygotskij (2002). Graden av skrivkunnighet gör att det finns en skillnad 
för hur lätt och självsäkert ett barn kan skriva men det påverkar inte deras fantasi. Nyberg 
(1992) anser att om ett barn har skrivsvårigheter blir det förstås även svårt för barnet att få ned 
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sina fantasier på papper. Läraren måste då finna ett sätt att bryta ned hindret eller att kringgå 
det. Som lärare måste man utgå ifrån att viljan att skapa finns hos alla elever. Istället för att 
skriva kan man tala eller så kan flera elever skriva tillsammans. Läraren har en viktig del i att 
frammana elevers fantasi och därigenom skrivlusten. Detta kan exempelvis göras genom att 
läraren läser mycket sagor, berättelser och poesi för eleverna menar Nyberg. Samtidigt som 
eleverna blir bekanta med olika sätt att skriva som rim, rytmer och andra formella mönster lär 
de sig också ord, talesätt och språkstrukturer som de kan använda när de skriver sina egna 
texter fortsätter Nyberg.  
 
1.4 Skrivsituationen i dagens skola 
Bergöö (1997) återger Ragnhild Söderberg som menar att barn lär sig av att arbeta 
tillsammans med andra och skaffa sig gemensamma erfarenheter. Dessa kan sedan användas 
för att tillsammans återuppleva och diskutera erfarenheterna. Vidare menar hon att barn själva 
upptäcker språkets inre struktur. Inlärningen måste ske i för barnen konkreta och begripliga 
situationer där de lär sig orden i de sammanhang de används i. Skolan gör ofta tvärtom. Man 
styckar upp skrivprocessen i små delar där barnen får öva på bokstäver och ljud, ofta 
individuellt. Vad skolan fram till i dag också har fokuserat i för hög grad är hur barnen 
skriver. Stavning och meningsbyggnad har fått för stort utrymme. Tillämpande av dessa 
metoder kan göra att många elever kommer att betrakta skrivandet som något svårt. Bergöö 
(1997) menar att fel som grammatik, stavning eller ordval försvinner av sig själv när barnen 
utvecklat sin skrivförmåga genom att skriva och läsa mycket.  
 
Forskare som Dysthe och Britton (refererade i Bergöö 1997) delar upp skrivandet i tre 
kategorier: Det informativa skrivandet där bland annat sammanfattningar och referat ingår. 
Det expressiva där personliga brev, fri skrivning eller loggböcker kan ingå och slutligen, det 
skönlitterära där noveller eller dikter kan utgöra en del av de texter eleverna producerar. 
Dysthe menar att det informativa skrivandet är vanligast förekommande i skolan. Visserligen 
lär sig elever mycket genom att återge andras tankar men denna typ av skrivande får inte vara 
det enda förekommande. Det expressiva skrivandet måste ges en mer framträdande plats i 
skolan eftersom det är i detta skrivande som elevens tankar får komma till tals. Vid denna typ 
av skrivande är därför skrivaren eller eleven helt närvarande i kontexten och sammanhanget 
till skillnad från det informativa skrivandet där eleven bara återger andras tankar. Dysthe 
menar att allt annat skrivande växer fram ur det expressiva skrivande och att det är denna typ 
av skrivande som eleverna främst bör jobba med i början av sin skrivprocess. När de 
behärskar detta så kan de utveckla skrivandet till det informativa och skönlitterära. Britton är 
inne på samma linje och menar att både det skönlitterära skrivandet och det expressiva 
skrivandet spelar en alltför liten roll i dagens skola. Dock har situationen blivit bättre i skolan 
och det skönlitterära och expressiva skrivandet där eleverna skriver för att uttrycka tankar 
eller berätta något har fått en större plats (Bergöö, 1997).  
 
Forskare som Tolstoj anser att läraren måste låta eleverna skriva om något som de har någon 
relation eller koppling till. Han anser vidare att det viktigaste är att skapa behov av att skriva 
hos eleverna och att sedan hjälpa dem att behärska det. Det gör man genom att som redan 
nämnts föreslå ett stort urval av ämnen samt att låta eleverna läsa vad andra barn har skrivit 
(Vygotskij, 2002). Många elever skriver egna berättelser, noveller, serier eller sångtexter 
hemma och borde även få tillfälle att göra det i skolan. Självklart kan de inte alltid få skriva 
sångtexter men om eleverna någon gång får skriva om något som de själva har valt så ses det 
som något positivt och kan underlätta deras vilja i andra skrivsituationer då de har ett givet 
ämne att skriva om. 
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1.5 Bedömning av elevers texter 
Vad som enligt Bergöö (1997) ännu förekommer inom skolan är värdering och betygsättning. 
Bergöö menar att skolans värderande och betygsättande av elevers texter skapar en osäkerhet 
och försiktighet bland eleverna istället för det risktagande som är så nödvändigt vid skrivning. 
Det finns en stor risk att skrivandet i skolan då blir mer av en uppgiftslösning än ett äkta 
kreativt skrivande. Den press och de förväntningar som eleven känner kan leda till att eleven 
skriver en text som hon tror att läraren vill ha. Visserligen måste man kommentera elevers 
texter men Tor Hultman som refereras i Bergöö anser att bedömningen ofta inriktas på 
språkfel. I stället ska man som lärare se om texten är förståelig och om sammanhanget den 
ingår i håller. Om elevens uppgift är att skriva en övertygande text så ska texten också vara 
övertygande. Krashen (citerad i Bergöö) fördömer även han ”rättningen” av elevers texter och 
menar att den inte har någon som helst effekt på skrivförmågan. Detta bekräftas även av 
Nyberg (1992) som säger att skrivglädjen, fantasin och produktiviteten hämmas om eleverna 
tror att de måste skriva perfekt. Dock anser han att eleverna bör få hjälp med rättning innan 
publicering av slutprodukten, i synnerhet om den ska stencileras eller tryckas i klasstidning. 
Annars gör man inte rättvisa åt det jobb eleverna lagt ned på sin text, avslutar Nyberg. 
 
 I Bäckström (1996) poängteras mottagaren som en viktig komponent i skrivprocessen. Målet 
är att eleven ska kunna skriva till en okänd läsare. Enligt Nyberg (1992) skriver i dagens skola 
många elever enbart till sin lärare i syftet att få den skrivna texten godkänd. Detta är inte bra 
menar forskare som exempelvis Brittons (Bergöö 1997) som är av den åsikten att elever som 
skriver till läraren är de som utvecklas minst. Han menar i stället att de elever som skriver till 
sig själv eller till en vuxen de har förtroende för har bäst chans att utvecklas som skrivare. 
Bäckström har tagit fasta på detta och menar att det därför är viktigt att de åsikter, 
erfarenheter och berättelser som eleverna ger uttryck för i sina texter läses av andra än bara 
läraren, exempelvis klasskamrater eller familj. Detta borde egentligen vara syftet med 
elevernas texter menar Bäckström (1996). Eleverna känner då att deras åsikt räknas och 
kommer med all sannolikhet att lägga ner mer tid på texten eftersom de vet att andra kommer 
att läsa den. Nyberg (1992) betonar även han vikten av många mottagare, i synnerhet 
klasskamrater som mottagare. Skulle en elev skriva obegripligt upptäcker eleven det genom 
de frågor som hans klasskamrater ställer. Har eleven skrivit något spännande eller roligt 
förstärks skrivlusten genom kamraternas skratt eller positiva kommentarer. 
 
1.6 Hur får man elever att skriva? 
Lust att skriva och lust att lära är det viktiga, anser Bergöö (1997). Skrivlust kommer när 
barnen får utgå från sig själva och det som de tycker är spännande och intressant. Dagens 
skola uppfyller inte alltid dessa krav. Målet är att skolan ska bli en sådan plats. En plats där 
krav och förväntningar tonas ner för att inte hämma den kreativitet som alla elever bär på. Det 
viktigaste man kan göra är att höja barnens självförtroende och få dem att känna sig duktiga. 
Krashen som refereras i Bergöö anser att det finns ett samband mellan att känna sig som 
skrivare och skrivförmågan. Den som inte känner sig som en potentiell skrivare blir inte bättre 
trots mycket skrivning i skolan. En elev som ser sig som en medlem i ”skrivarnas klubb” 
kommer att skriva som de goda skrivarna skriver. Att få eleverna att fatta pennan med lust och 
av egen vilja är en av svenskämnets viktigaste uppgifter skriver Bergöö (1997). Nyberg 
(1992) är inne på samma tanke då han säger att skolan måste uppmuntra eleverna att ta 
chanser, att våga prova sig fram och att våga misslyckas. Skrivandet är något som alla kan 
lära sig. 
 
En del människor tror att man behöver en viss fallenhet för att kunna skriva. Det stämmer 
inte. Det är inte så att vissa elever saknar skrivbegåvning eller fantasi. Molloy (1996) menar 
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att en av svensklärarens viktigaste uppgifter är att blottlägga myten om skrivförmåga som 
enbart talang. För att bli en god skrivare behövs enligt Bäckström (1996) övning och mycket 
stöd från främst läraren. Det måste klargöras för eleverna att en god skrivare blir man inte 
över en natt. Vägen dit är lång och fylld med skrivvånda och blockeringar. Det kan vara en 
trygghet för eleverna att veta de inte är ensamma om att köra fast när de ska skriva. Det hör 
skrivandet till. Skrivandet leder till en färdig produkt och att skapa något eget ger alltid en 
känsla av tillfredsställelse. Att kunna visa upp ett färdigt alster eller en välfylld skrivbok ger 
en härlig känsla som ökar lusten att skriva ännu mer (Bäckström, 1996).  
 
Bäckström säger vidare att läraren måste hjälpa eleverna att hitta de rätta teknikerna för att 
kunna framföra sina tankar och också hjälpa dem i deras arbete att skaffa sig kunskaper om 
det de ska skriva om. Eleverna måste också stöttas med massor av beröm. Man måste som 
lärare visa sig intresserad av det barnet skriver genom att ställa frågor och ge förslag. 
Eleverna måste också ges tid. Tid att tänka, skriva, diskutera, läsa, ändra och till slut få fram 
en text som man känner sig nöjd med (Bäckström, 1996). 
 
Krashen (refererad i Bergöö, 1997) menar att det finns ett starkt samband mellan läsning och 
skrivförmåga. Nyberg (1992) betonar även han läsningen som en förutsättning för 
skrivförmågan, i synnerhet högläsningen. Högläsningen ger eleverna möjligheter att höra 
musiken i språket, dess rytmer och lär dem även nya ord och uttryck.  
 
1.7 Förankring i styrdokumenten 
Vikten av att kunna behärska skriftspråket till fullo understöds även i styrdokumenten.  I 1994 
-års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
står det följande:  
  

Skolans ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 
 

• Behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 
uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.  

 
• Kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många 

olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och 
dans. 

 
Vidare betonar läroplanen att skolan ska se till att eleven utvecklar en lust och nyfikenhet till 
att lära och en tillit till sin egen förmåga samt att eleven utvecklar ett rikt språk. Dessutom 
understryker läroplanen att eleven ”lär sig att utforska, lära och arbeta självständigt och 
tillsammans med andra”.  
 
Även i Skolverkets kursplan (2000) för svenska, årskurs fem betonas skriften som ett viktigt 
medel för att klara sig i vårt samhälle som ställer stora krav på en god förmåga att uttrycka sig 
i skrift. 

• 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. 

• Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och 
skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka 
sig i tal och skrift. 
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• Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på 

förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. 
 
• Eleverna ska få utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av 

språket, både individuellt och i samarbete med andra. De ska utveckla 
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. 
 

2. Syfte 
Vi vill få större insikt i om det går att hjälpa eleverna att finna skrivlust, genom att använda 
olika motivationshöjande skrivövningar, som stimulerar till fantasi och kreativitet. 
 
3. Metod 
Vår undersökning kring skrivlust och om man kan hjälpa eleverna att finna denna genom att 
använda sig av motivationshöjande skrivövningar som stimulerar till fantasi och kreativitet 
genomfördes i grundskolans årskurs fyra. Med fantasi menar vi uppfinningsförmåga och 
inbillningskraft och med ordet kreativitet menar vi skapandeförmåga. Vi har valt en kvalitativ 
undersökning där vi använt oss av tre olika undersökningsmetoder, nämligen loggböcker, 
intervjuer och slutligen observationer. En kvalitativ forskningsmetod används enligt Patel 
(1994) ofta om det handlar om att tolka och förstå människors upplevelser vilket var fallet i 
denna undersökning. Dock blev vårt resultat av sådan karaktär att vi ansåg oss kunna 
presentera en del av resultatet, nämligen loggfrågorna kvantitativt. En kvalitativ 
forskningsmetod är inte oförenlig med en kvantitativ forskningsmetod och kan mycket väl ha 
inslag av statistiska analys- och bearbetningsmetoder som en kvantitativ forskningsmetod 
använder sig av enligt Patel (1994). 
 
3.1 Loggbok 
Enligt Patel (1994) kan man genom användandet av loggbok få reda på individens perspektiv 
på sin tillvaro. Loggbokens funktion är att låta eleverna reflektera över sin läroprocess. Det är 
även en metod som ger mycket information och av dessa skäl valde vi loggboksmetoden. 
Eftersom materialtillgången på den aktuella skolan var begränsad lät vi eleverna besvara 
loggfrågorna på enkla lösblad efter varje skrivtillfälle (se bilaga 1). Ordet loggbok kan i den 
bemärkelsen vara vilseledande men funktionen är och var densamma. Vad som skiljde vårt 
sätt att arbeta med dessa loggfrågor från det traditionella sättet var att vi inte gav någon 
återkoppling på det eleverna skrivit. Dels för att det är ett tidskrävande arbete och dels för att 
vi inte ansåg att det skulle göra någon större skillnad för eleverna. Dessutom pratade vi om 
skrivövningen med eleverna efter varje skrivtillfälle, vilket fungerade som en slags 
utvärdering.  
 
3.2 Upplägg av intervjuer 
Vid val av metod hade vi tagit i beaktande att elever i 10-års ålder inte ännu har utvecklat sitt 
expressiva skrivande och för att få så tillförlitliga resultat som möjligt och som ett 
komplement till loggfrågorna använde vi oss därför även av intervjuer. Sex utvalda elever 
med hälften flickor och hälften pojkar medverkade i dessa intervjuer. Två intervjutillfällen 
genomfördes under den verksamhetsförlagda utbildningen, det ena tillfället i början av 
undersökningen och det andra i slutet. Dessa intervjuer syftade till att få en uppfattning om 
hur eleverna ser på sig själva som skrivare, hur de upplever skrivandet i skolan och hur de 
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upplevt de olika skrivtillfällena. Efter elevernas samtycke spelade vi in intervjuerna på 
kassettband med öppna frågor som grund och hade om man ska utgå från Patel (1994) en låg 
standardisering. Varje intervju fick en samtalskaraktär där de i förväg gjorda frågorna ställdes 
i den ordning som passade bäst i det enskilda fallet och de omformulerades även i vissa fall. 
Patel (1994) kallar denna typ av intervju för en intervju med låg grad av struktur. Frågorna vid 
de två intervjutillfällena var av liknande karaktär med undantag för några frågor som skilde 
sig åt (se bilaga 2). 
 
3.2.1 Urval av intervjupersoner 
Vårt urval för intervjuerna byggde på att vi ville ha elever vars inställning till skrivande var 
varierat. Med detta menas att vi ville ha elever med en positiv respektive mindre positiv 
inställning till skrivande. Eftersom vi inte hade någon uppfattning om detta i den aktuella 
klassen blev klassläraren rådande i detta urval. I syfte att begränsa och därmed göra vår data 
mer lättöverskådlig begränsade vi antalet intervjupersoner till sex med jämlik fördelning av 
flickor och pojkar.  
 
3.3 Upplägg av observationer 
Enligt Patel (1994) är observationer mycket användbara för att komplettera den information 
som har samlats in genom mättekniker. Av den anledningen har även observationer legat till 
grund för vår undersökning. Patel (1994) menar vidare att denna typ av undersökning är 
fördelaktig eftersom den inte är beroende av försökspersonernas vilja att lämna ut 
information. Observationerna syftade till att få reda på hur eleverna reagerade på de olika 
skrivövningarna som genomfördes. 
 
3.4 Försökspersoner 
Undersökningarna genomfördes i grundskolans årskurs fyra med arton elever i klassen, varav 
elva flickor och sju pojkar.  
 
3.5 Urval vid loggfrågor och observationer 
Hela den aktuella klassen har varit föremål för vår undersökning med dessa metoder. 
 
3.6 Bortfall 
På grund av sjukdom och annan frånvaro baseras följande bortfall på de antal svar vi fått på 
loggfrågorna och inte på om eleverna var närvarande vid skrivtillfället. Vid det tillfälle där 
loggfrågorna till pjäsen besvarades fanns andra skäl till bortfallet, se nedan. 
 

• Kompisdikt och orddikt: en elev 
• Saga: tre elever  
• Spökhistoria: en elev 
• Pjäs: nio elever varav fyra elevers loggfrågor har tagits bort ur vårt resultat då dessa 

elever inte svarat seriöst eller fullständigt på frågorna. 
• Jag om 15 år: två elever 

 
3.7 Genomförande 
Undersökningarna som genomförts i anslutning till detta examensarbete påbörjades 
höstterminen 2004 vecka 42 och pågick under sju veckor (med avbrott för tre dagars höstlov) 
fram till och med vecka 48 i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen som 
förlades till årskurs fyra. Den första veckan inleddes med en introduktion för eleverna där vi 
berättade om vårt examensarbete och vad det skulle innebära för eleverna. Vi skickade även 
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ut ett informationsblad till föräldrar där vi presenterade oss själva och berättade om vår 
undersökning och dess syfte (se bilaga 3). Därefter inleddes intervjuerna med de utvalda 
eleverna. Den första intervjun genomfördes vecka 42 och den sista, vecka 48. Intervjuerna, 
som ägde rum i ett grupprum, gjordes med en elev åt gången och med oss båda som 
intervjuare. Efter elevens samtycke spelade vi in intervjun på kassettband med öppna frågor 
som grund. Det sista intervjutillfället skedde under liknande former. Varje enskild intervju 
varade cirka fem minuter. 
 
Loggfrågorna besvarades av alla i klassen i samband med varje skrivtillfälle. Vid det första 
skrivtillfället visades loggfrågorna på overhead och de resterande tillfällena läste vi upp 
frågorna för klassen. Detta på grund av den brist på struktur som vi kom att uppleva i denna 
klass vid det första frågetillfället. Frågorna hade likadan form men ändrades marginellt 
beroende på skrivuppgiftens karaktär.  Observationer genomfördes även de vid varje 
skrivtillfälle och hade ostrukturerad karaktär. Medan en av oss introducerade skrivövningen 
observerade den andra hur eleverna reagerade och hur de kom igång med sitt skrivande och 
antecknade detta, som stöd för minnet. 
 
3.7.1 Tidsplan 
Ht-03: En idé utarbetas och PM lämnas in. 
Vt-04: Bakgrund, syfte och metod skrivs och inlämnas till vetenskaplig handledare. 
Ht-04: Undersökningen genomförs under slutpraktiken och examensarbetet färdigställs. 
 
Vecka 43 påbörjades skrivövningarna. Vi kopplade sex skrivövningar till fyra olika teman. 
Den sjunde och sista skrivövningen var fristående och genomfördes under endast en lektion. 

• Diktvecka – två skrivuppgifter 
• Sagovecka – en skrivuppgift 
• Spökhistorieveckor – en skrivuppgift 
• Pjäsveckor – en skrivuppgift 
• ”Jag om 15 år” – en skrivuppgift 

En motivationshöjande faktor i skrivprocessen är om texten får läsas av andra. Av det skälet 
avslutade vi arbetet med att en text från varje elev sammanställdes i ett häfte som kom hela 
klassen tillhanda. I detta häfte fanns några texter från varje skrivövning representerade. 
 
Diktvecka (v. 43) 
Dikter var tema för denna vecka. Vi inledde veckan med att läsa dikter. Vi hade iordningställt 
ett häfte med blandade barn- och ungdomsdikter som vi hämtat ur Barnens versbok. Vi läste 
högt ur häftet tillsammans med eleverna i halvklass. Syftet med detta var dels att pröva på att 
läsa olika typer av dikter och dels att inför deras eget diktskrivande upptäcka att dikter kan se 
ut på olika sätt. Den första dikten eleverna fick skriva var en kompisdikt (se bilaga 4). I denna 
form av diktskrivning fick eleverna skriva dikter utifrån sin kompis positiva egenskaper. Den 
andra dikten valde vi att kalla orddikt (se bilaga 4), då eleverna fick plocka ord ur ett 
textutdrag och sedan skapa en dikt utifrån dessa ord. 
 
Sagovecka (v. 44) 
En stor del av denna vecka ägnades åt att vi berättade sagor för eleverna. Vi gick igenom en 
sagas uppbyggnad och komponenter tillsammans med eleverna och i slutet av veckan fick 
eleverna skriva en egen saga och rita en passande bild till om de ville. Under skrivtillfället 
spelades instrumental musik. 
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Spökhistorievecka (v. 44-45) 
Eftersom eleverna var lediga tre dagar denna vecka och vi var rädda att tiden inte skulle räcka 
till påbörjades spökhistorietemat i slutet av vecka 44. Veckan inleddes med en bilduppgift där 
eleverna fick göra papperspumpor. Eftersom denna vecka sammanföll med Halloween och 
Allhelgonahelgen gick vi igenom dessa begrepp och förklarade anledningen till firandet av 
dessa högtider. Avslutningsvis fick eleverna skriva en egen spökhistoria efter att vi berättat 
spökhistorier för dem. Även till detta skrivtillfälle hade vi instrumental musik i bakgrunden. 
 
Pjäsveckor (v. 46-47) 
Denna vecka (v.46) introducerade vi drama som tema. Vi gick igenom hur ett manus ser ut 
och vad man ska tänka på under arbetets gång. Eftersom eleverna skulle skriva detta drama i 
grupp gick vi även igenom hur man ska samarbeta och vikten av att ta hänsyn till varandra. Vi 
lämnade ut ett blad till varje grupp med en sammanfattning av det vi sagt. Sedan presenterade 
vi de grupper som vi satt ihop med varje elevs syn på skrivandet i åtanke. Detta grupparbete 
fortgick under de två följande veckorna med fem lektionstillfällen á 50-60 minuter till 
förfogande och avslutades med att eleverna framförde sina pjäser inför klassen. Loggfrågorna 
besvarades efter framförandet av pjäsen. 
 
”Jag om 15 år” (v. 48) 
Denna skrivuppgift genomfördes under den sista veckan och kopplades därför inte till något 
tema då tiden var knapp. Under denna övning fick eleverna använda sin fantasi till fullo utan 
givna ramar. Skrivuppgiften gick ut på att eleven skulle beskriva sitt liv om 15 år, där inget 
var omöjligt. Eleverna kunde drömma och fantisera fritt om sina framtida liv. 
 
4. Resultat  
I detta avsnitt redovisas det resultat vi fått utifrån de loggfrågor, intervjuer och observationer 
som vi gjorde.  
 
4.1 Loggfrågor 
Vår avsikt var att göra en kvalitativ undersökning men efter genomgång av loggfrågorna 
ansåg vi svaren vara av sådan karaktär att de kunde göras om till kvantitativa mått och enligt 
Nyberg (2000) kan man dela in kvalitativa svar i olika kategorier och på så sätt få fram ett 
kvantitativt mått, som kan redogöras i tabeller.  
 
Tyckte du att den här skrivövningen var rolig eller mindre rolig? 
 
Tabell 1. Elevernas uppfattning om de olika skrivövningarna. 
 
Kategori    Loggfrågor 
 Dikter Saga Spökhistoria 15 år Pjäs Summa 
Jättekul 2  2 4 2  10 
Roligt 7  11 9 8 6 41 
Ganska kul 3  1 1 2 1 8 
Medel 1   1 2  4 
Mindre kul 2   1 1  4 
Tråkig 1  1 1 1 2 6 
Summa 16 15 17  16 9 73 
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Sammanlagt fick vi 73 elevkommentarer på de olika skrivövningarna där 41 kommenterade 
att skrivövningarna var roliga och 10 tyckte att de var jätteroliga. Åtta tyckte att övningarna 
varit ganska kul medan fyra elevers svar kan placeras in i kategorin medel. Sex ansåg att 
övningarna var tråkiga och fyra stycken att de var mindre kul. Sagan och spökhistorian var de 
skrivövningar som fick mest positiv respons. 
 
Varför tyckte du så om skrivövningen? (Kopplat till svaren i tabell 1). 
Dikter 
Positiva ”Jag tyckte det var roligt för att jag tycker om att skriva dikter”.  

”Roligt för att jag tycker om att skriva.”  
”Jag tycker att det var kul för man fick skriva.”  

Negativa ”Tråkigt, det är mer för äldre”. 
”Det var tråkigt för att det var jobbigt.”  

 
Saga 
Positiva “Roligt, för att man fick skriva.”  
  “Det är kul att skriva”  
  “Jätteroligt för man hade mycket tid på sig.”  

“För att det är roligt att skriva sagor om man kommer på vad man ska skriva.”  
Negativa “Tråkigt, för jag gillar inte att skriva”.  
  
Spökhistoria 
Positiva “Jag gillar att skriva och berätta.”   

“Tyckte det var roligt att skriva spökhistorier”  
“Jag tyckte att det var kul att skriva.” 
“Jag tyckte det var roligt för att jag gillar lyckliga slut.”  

Medel “Jag tyckte det var medel för jag kom inte på något sen gjorde jag det.” 
Negativa “Mindre roligt för att man var tvungen att skriva en hel sida och för att man 

måste skriva.”  
“Jag gillar inte att skriva.”  

 
Mitt liv om 15 år 
Positiva “Jag tycker om att fantisera.”  

“Det var roligt att fantisera om det man vill ha”. 
“Det är kul att skriva.” 

Negativa De elever som var negativa till uppgiften kunde inte motivera varför.  
 
Pjäs 
Positiva ”Roligt, för att man fick spela upp det sen.”  

”Roligt, jag gillar det.”  
”Ja, jag tyckte det var kul därför att vi hade så roliga namn.” 
”Kul, men vi kom inte i gång så bra”. 

Negativa ”Tråkigt, teater är trist.” 
”Det var inte roligt”. 
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Vad tänkte du om skrivövningen när du fick veta vad du skulle göra? 
 
Tabell 2. Elevernas tankar inför uppgiften. 
 
Kategori   Loggfrågor 
 Dikter Saga Spökhistoria 15 år Pjäs Summa 
Roligt 9 9 8 8 7 41 
Lätt     3   3 
Tråkigt 3 3 4 2 1 13 
Svårt   1  2 3 
Vet inte 4 2 2 4 1 13 
Summa 16 15 17 16 9 73 
 
De flesta eleverna, 41 av 73 kommentarer, trodde att varje skrivövning skulle bli rolig och 
sammanlagt 13 stycken trodde att de skulle bli tråkiga. Tre elever tänkte att uppgifterna var 
lätta och tre att de var svåra. 13 elever visste inte eller tänkte inget särskilt när de fick veta vad 
uppgifterna gick ut på.  
 
 
Var det svårt eller lätt att skriva? 
 
Tabell 3. Hur eleverna tyckte att det var att skriva. 
 
Kategori   Loggfrågor 
 Dikter Sagor Spökhistoria 15 år Pjäs Summa 
Lätt 10 13 11 10 5  49    
Ganska lätt 1   1   2 
Lagom 3 1 5 5 3  17 
Ganska svårt 1 1 1    3 
Svårt 1    1  2 
Summa 16 15 17 16 9  73 
 
49 av 73 elevkommentarer tyckte att det var lätt att skriva och två elever fann att det var 
ganska lätt. Ganska svårt uppfattade tre elever att det var att skriva medan två ansåg att det 
var svårt. 17 elever hade den åsikten att det var lagom lätt/svårt.  
 
 
Finns det något som kunde ha gjort det lättare att skriva? 
På denna fråga svarade nästan alla elever ”nej”. En av eleverna som svarade ”ja” gav inget 
förslag medan en elev ville skriva till rockmusik och en annan ville skriva fritt.  
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Hade du tillräckligt med tid till att skriva? 
 
Tabell 4. Elevernas svar på om de fick tillräckligt med skrivtid. 
 
Kategori   Loggfrågor 
 Dikter Sagor Spökhistoria 15 år Pjäs Summa 
Ja 12 12 15 13 6 58 
Nej 3 3 2 1 2 11 
Tveksam 1   2 1  4 
Summa 16 15 17 16 9 73 
 
I 58 av 73 fall tyckte eleverna att de fått tillräckligt med tid till att skriva medan 11 inte tyckte 
att de fått detta. Fyra av fallen var tveksamma till om de fått tillräckligt med tid.  Ingen av 
övningarna utskiljer sig då det gäller svaret ”nej” på denna fråga. Dock kan man se att på 
övningarna ”saga” och ”spökhistoria” finns ingen som är tveksam kring tidsaspekten. 
 
 
Vad tyckte du om att ha musik i bakgrunden när du skrev? 
 
Tabell 5. Elevernas tankar kring att skriva med musik som inspiration. 
 
Kategori Loggfrågor 
 Sagor Spökhistoria Summa 
Bra, roligare 14 15 29 
Inget bra  2 2 
Ingen skillnad 1  1 
Summa 15 17 32 
 
Musik användes endast i samband med övningarna ”saga” och ”spökhistoria”. En 
överväldigande majoritet, 29 av 32 elever tyckte att musiken hade en positiv inverkan på 
skrivandet. Två stycken tyckte inte om att ha musik i bakgrunden medan en person inte tyckte 
att det gjorde någon skillnad. Det var enbart på ”spökhistoria” som musiken upplevdes som 
mindre bra av två elever. 
 
 
Hur gick det att skriva tillsammans i grupp? 
 
Tabell 6. Elevernas tankar om att skriva en pjäs tillsammans i grupp. 
 
Kategori Loggfrågor 
 Pjäs 
Bra, lätt 6 
Ganska bra 2 
Ganska dåligt 1 
Summa 9 
 
Majoriteten tyckte att det gick ganska bra eller bra att skriva i grupp. En elev tyckte att det 
gått ganska dåligt. Eleverna som tyckte att det hade gått ganska bra att skriva förklarade detta 
med att någon eller några i gruppen hade ”svamlat” och inte tagit uppgiften på allvar. Eleven 
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som tyckte att det gått ganska dåligt angav detta svar då denna elev tyckte att själva arbetet 
med pjäsen gått väldigt bra men uppträdandet desto sämre beroende på att en i gruppen inte 
ville framföra pjäsen med de andra i gruppen.  
 
 
Hur kändes det att spela upp en pjäs som du varit med att skriva? 
 
Tabell 7. Elevernas tankar om att spela upp en egenhändigt skriven pjäs. 
 
Kategori Loggfrågor 
 Pjäs 
Bra, roligt 8 
Vet inte 1 
Summa 9 
 
Åtta av eleverna tyckte att det var roligt eller att det gick bra att spela upp en pjäs de skrivit 
själva. En elev kunde dock inte beskriva hur det kändes att framföra något man skrivit själv. 
 
4.2 Intervjuer 
Vi utgick ifrån åtta i förväg bestämda frågor men de ändrades allt eftersom, då eleverna inte 
alltid förstod. Vi fick i vissa fall göra frågorna mer konkreta, vilket underlättar när man 
intervjuar barn enligt Trost (1997). Intervjupersonerna kommer att benämnas flicka 1, 2 och 3 
och pojke 1, 2 och 3. Intervjufrågorna blev varierande beroende på vilken elev vi intervjuade 
och vi har istället kopplat dem till olika teman med utgångspunkt i frågorna som redovisas i 
kommande stycke. 
 
4.2.1 Intervju 1 
Elevens syn på skrivande 
Flicka 1 berättade att hon tyckte det var ”väldigt roligt att skriva” medan flickorna 2 och 3 
tyckte att det var ”roligt att skriva”. Pojkarnas intresse för skrivning var svalare. Pojke 3 sa: 
”Nog är det rätt kul” medan pojkarna 1 och 2 tyckte att det var ”sådär” eller ”lite” kul att 
skriva. Alla intervjuade hade svårt att motivera sina svar och sa ”jag vet inte” på denna fråga. 
 
Vad skulle underlätta ditt skrivande och göra det roligare? 
På denna fråga svarade eleverna återigen att de inte visste. Vi utvecklade därför denna fråga 
och gav de mer konkreta alternativ där vi gav förslag på stämningsförhöjande faktorer, så som 
musik, levande ljus och en mindre kontrollerad skrivsituation i klassrummet. På denna fråga 
svarade både pojke 3 och flicka 3 att de inte visste medan pojke 1 och flicka 1 tyckte att det 
skulle kunna göra deras skrivande lättare. Pojke 2 och flicka 2 tyckte att det skulle kunna ha 
en viss inverkan men ansåg att det inte spelade så stor roll.  Flickorna 1 och 2 tyckte dock att 
det underlättade om de fick skriva på någon annan plats än i klassrummet, till exempel 
hemma eller i det grupprum som stod till klassens förfogande, med motiveringen att det inte 
var ”lika störigt”. 
 
Skrivandet i skolan 
Pojkarna 1 och 2 samt flicka 2 tyckte att de fick roliga skrivuppgifter ibland medan flickorna 
1 och 3 samt pojke 3 ansåg att de fick roliga skrivuppgifter i skolan. Samtliga intervjuade 
personer hade svårt att ange vilka skrivuppgifter de tidigare haft. Kanske kan detta bero på att 
denna undersökning gjordes i början på höstterminen och att eleverna ännu inte hunnit skriva 
så mycket. Med lite betänketid kunde vi dock få fram att eleverna tidigare skrivit sagor och 
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fortsättningar till berättelser. Flicka 2 kopplade även skrivande till en arbetsbok som 
behandlade etik och moral, där eleverna fick svara på frågor om hur de upplevde 
klassituationen.  
 
Synen på att andra läser deras texter 
De flesta tyckte att detta var beroende av vad de skrivit. Var de nöjda med texten gjorde det 
inget. Endast flicka 2 ville inte att andra skulle få se det hon skrivit.  
 
4.2.2 Intervju 2 
Elevens syn på skrivande efter genomförda skrivövningar 
Flickornas inställning till skrivande har inte förändrats avsevärt. De tycker fortfarande att det 
är roligt att skriva. Däremot kan man se en förändring hos pojkarna, där den största 
förändringen har gjorts hos pojke 3 som nu tycker att det är ”jätteroligt” att skriva. Pojke 2 
tycker nu ”ganska mycket” om att skriva. Pojke 1 har dock inte ändrat sin inställning och 
tycker fortfarande ”sådär” om att skriva. 
 
Värdering av skrivövningarna 
Till denna fråga visade vi de skrivövningar vi gjort och bad eleverna välja ut dem som var 
roligast respektive tråkigast. Resultatet visar att fyra av de tillfrågade nämnde sagoskrivandet 
som roligast. Denna övning var tätt följd av pjäsen, spökhistorian och ”Jag om 15 år”, som 
angavs som roligast i tre av de sex svaren. Pojke 1 tyckte att orddikten var roligast. På frågan 
om vilken övning som upplevdes som tråkigast svarade flicka 3 och pojke 3 att ingen övning 
hade varit tråkig. Flicka 2 tyckte inte heller att någon av övningarna hade varit tråkig, däremot 
ansåg hon att loggfrågorna inte var så kul att svara på. Pojke 1 ansåg att pjäsen var trist medan 
pojke 2 tyckte mindre om kompisdikten. Flicka 1 valde ”Jag om 15 år” som tråkigast. 
 
Vad tyckte du om att skriva till musik? 
Alla intervjupersoner tyckte att det gick lättare att skriva till musik. Flicka 1 var den enda som 
kunde ge en motivering till denna fråga. Hon ansåg att man genom musiken fick mer 
inspiration att skriva. 
 
Tycker du att de här skrivövningarna har förändrat din syn på skrivande? 
Pojke 1 tyckte inte att det hade blivit roligare att skriva medan pojke 2 tyckte att det hade 
blivit lite roligare. Flicka 1, flicka 2 och pojke 3 ansåg att det hade blivit roligare att skriva 
medan flicka 3 tyckte att det var lika roligt som förut. 
 
4.3 Observationer 
När en skrivuppgift presenterades i klassen observerades elevernas reaktioner och ofta var den 
spontana reaktionen ”åh, nej”! Detta var en standardfras som vissa elever alltid använde även 
om de egentligen tyckte att skrivövningen verkade intressant, något som deras klasslärare 
påpekade för oss. De flesta i klassen kom ändå snabbt igång med att skriva. De svagare 
eleverna hade en trögare start, dels för att de hade svårt att få ner sina tankar på papper och 
dels för att de hade svårt att fantisera ihop något att skriva. En del av eleverna var rädda för att 
stava fel trots att rättstavning inte var i fokus. Vid skrivandet av pjäsen fick eleverna arbeta i 
grupp vilket blev en utmaning för vissa elever. Vissa grupper hade svårt att koncentrera sig på 
uppgiften och för dessa tog det lång tid att komma i gång. Under de skrivtillfällen när 
eleverna fick lyssna på musik i bakgrunden upplevdes stämningen som väldigt lugn, både av 
oss vuxna och av eleverna själva, i en klass där arbetsklimatet vid en fri övning stundtals 
kunde upplevas som ganska orolig. En majoritet av denna klass tyckte om att rita och frågade 
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ofta i anslutning till skrivövningarna om de fick rita. Vi lät därför de elever som ville rita en 
bild till det de skrivit göra det.  
 
5. Diskussion 
I detta avsnitt redovisar vi våra slutsatser och synpunkter på de undersökningar som vi 
genomfört. 
 
5.1 Validitet och reliabilitet 
Studien har sträckt sig under en sju veckors period vilket kan anses vara en kort tid för att 
hinna påverka elevers skrivlust nämnvärt. För att uppnå en önskad effekt på detta område 
skulle det enligt vår mening behövas ett helt läsår eller mer. Vi valde en kvalitativ 
undersökningsmetod för att vi skulle få så uttömmande och reflekterande svar som möjligt. I 
efterhand kan man ifrågasätta detta val av metod. Exempelvis har eleverna inte alltid 
reflekterat över de svar de givit. Vidare har det inte alltid funnits en motivation att ge svar på 
våra frågor. De såg ingen mening med att besvara frågorna. Vissa elever blev efterhand 
negativt inställda mot loggfrågorna och tyckte att de var besvärliga och tråkiga att svara på 
och därmed svarade några av eleverna inte alltid ärligt och lät deras missnöje över 
loggfrågorna gå ut över skrivövningarna. Kanske vi borde ha decimerat antalet tillfällen som 
ägnades åt loggfrågorna och därmed fått fler uttömmande svar. Dessa fakta kan motivera ett 
användande av enkäter som kanske gett ett mer lättbearbetat material och som för eleverna 
inneburit ett mindre tids- och tankekrävande arbete. Trots detta tycker vi att vårt resultat är 
tillförlitligt eftersom det bara var vid det sista tillfället för loggfrågorna som vi fick ett stort 
bortfall på grund av icke fullständiga eller i våra ögon oseriösa svar. 
 
Vid val av intervju finns det alltid en risk för hyperkorrigering från intervjupersonernas sida. 
Dock kan man inte märka av detta i de svar vi fått. Vi grundar detta på våra observationer 
kring elevernas reaktioner på skrivövningarna som stämmer väl överens med 
intervjupersonernas svar. Vidare hade det varit önskvärt med en större spridning på 
intervjupersoner. De flesta av dem tyckte redan från början om att skriva. Kanske hade 
resultatet sett annorlunda ut med elever som hade en mindre skrivlust. Vi var två vuxna 
intervjuare som intervjuade ett barn, kan hända att denna situation har påverkat de svar vi fått. 
Vissa barn kanske inte vågar säga allt de tänker till två relativt främmande personer (som vi 
var vid första intervjutillfället) och bara svarar det de tror att frågeställaren vill höra för att få 
allting bortgjort. Exempelvis svarade två av intervjupersonerna att de tyckte att de fått göra 
roliga skrivuppgifter tidigare under sin skolgång men de kunde dock inte ange vad de gjort för 
typ av skrivuppgifter. Kanske ville de bara ange positiva svar till oss eller bara få intervjun 
undanstökad? 
 
Vår åsikt är att denna klass behövde ramar i skolarbetet. Därför och på grund av tidigare 
erfarenheter av skrivning hade vi ett minimum på en sida för vad de skulle skriva under ett 
skrivtillfälle. Detta kan kritiseras då eleverna utsätts för press och därmed kan skrivlusten 
hämmas. Dock bedömde vi detta minimum vara befogat för att alla elever skulle utnyttja 
lektionstiden till fullo. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med vårt arbete var att se om vi kunde hjälpa eleverna att finna skrivlust, genom 
övningar som stimulerar till fantasi och kreativitet. Efter analyserat resultat baserat på 
intervjun och loggfrågorna, kan vi se en viss skillnad i elevernas skrivlust där det motstånd 
mot att skriva som vi mötte i början av undersökningen allteftersom ebbade ut. Många elever 
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tycker att det varit roligt att skriva de övningar som genomförts och av intervjuerna framgick 
det att intervjupersonerna tyckte att det hade blivit roligare att skriva i och med dessa 
skrivövningar. Vår uppfattning var att dessa elever inte var vana vid att skriva i den 
utsträckning som lades ner på skrivning under vår undersökningsperiod. Kanske var detta en 
anledning till att motståndet mot att skriva var så pass stort då vi introducerade de första 
skrivövningarna. Detta kan ses ur olika perspektiv; vi fick en större utmaning men hade också 
stora förutsättningar att lyckas med att öka skrivlust.  
 
Vi genomförde denna undersökning i en klass som ännu inte hunnit skriva så mycket, säkert 
beroende på att detta var i början av höstterminen av årskurs fyra. Eleverna som vi intervjuade 
hade svårt att komma ihåg vad de skrivit tidigare. Detta kan vara en av anledningarna till att 
majoriteten av intervjupersonerna hade svårt att ange vad som skulle underlätta deras 
skrivande.  
 
Forskare som Bergöö (1997) anser att det är viktigt att uppmuntra och stötta elever för att 
bygga upp deras självförtroende. Detta har vi i vårt arbete tagit fasta på. Vi har stöttat och 
berömt eleverna i deras skrivande och vi tycker att detta gett resultat. Exempelvis har en 
pojke, som upplevdes som ”stökig” och ganska osäker, stöttats med beröm och uppmuntran. 
Denna pojke var en av intervjupersonerna och från att ha haft en ganska neutral inställning till 
att skriva tyckte han i slutet av undersökningen att det var ”jätteroligt” att skriva. Vidare 
ansåg forskare som Nyberg (1992) att skrivlusten hämmas om man fokuserar på rättstavning 
och grammatiska fel. Även detta har vi tagit fasta på och enbart kommenterat elevernas texter 
i positiva ordalag och med eventuella förslag på utvecklingsområden. 
 
Bäckström (1996) och Nyberg (1992) betonar värdet av att ha en annan mottagare än läraren 
för att utvecklas på bästa sätt. Vi har efter varje skrivtillfälle läst upp några elevers texter efter 
deras samtycke för att få uppmuntran från både lärar- och kamrathåll. I och med texthäftet 
som delades ut fick alla elever läsa någon av varandras texter. Enligt elevernas reaktioner har 
vi uppfattat detta sätt att bearbeta texter som enbart positivt. Om än vi i början mötte ett visst 
motstånd mot att läsa upp elevernas texter inför klassen avtog detta motstånd mer och mer. 
Oftast fick vi eller deras klasslärare läsa upp texterna anonymt och med tiden fick vi även 
namnge vissa elevers texter. När vi i början av denna undersökning först berättade att deras 
texter skulle sammanställas till ett häfte fick vi direkt mothugg från många av eleverna, varpå 
vi fick lova att dessa texter skulle publiceras anonymt. Eleverna verkade förlika sig med 
denna tanke och reaktionerna var enbart positiva när häftet väl lämnades ut till varje elev. 
 
Skrivövningen ”saga” har enligt alla våra mätmetoder varit populärast. Eleverna började 
skriva direkt efter introduktionen och skrev intensivt under hela lektionen. Denna övning 
föregicks av mycket högläsning av sagor och även en genomgång av en sagas uppbyggnad. 
Av detta drar vi slutsatsen att detta är ett bra sätt att introducera skrivövningar och att skapa 
förutsättning för skrivlust. Vi gjorde på liknande sätt med spökhistorierna om än inte i lika 
hög grad och även denna övning fungerade bra. Högläsningen fungerade som en lugnande 
faktor, gav inspiration till elevernas egna sagor och genomgången av en sagas uppbyggnad 
satte igång elevernas tankar. Till dessa övningar hade vi musik på i bakgrunden, något som en 
majoritet av eleverna tyckte underlättade deras skrivande. Även vi uppfattade musik som ett 
bra medel vid skrivande därför att det lugnade en annars orolig klass. 
 
Vår förhoppning var att skapa övningar som stimulerade till fantasi och kreativitet. Därför 
fick eleverna rita bilder i anslutning till skrivövningarna ”saga” och ”spökhistoria”. Till 
uppgiften ”spökhistoria” som sammanföll med allhelgonahelgen fick de göra papperspumpor 
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att sätta på klassrumsfönstren. Dessa skrivövningar var populärast men om detta hade med 
bilduppgiften att göra är svårt att säga. Kanske att den bidrog till den positiva upplevelsen de 
flesta eleverna sade sig ha haft av dessa övningar. 
 
Skrivövningen pjäs gav eleverna möjlighet att producera text tillsammans. Analys av 
resultatet visade att de flesta elever tyckte att samarbetet fungerat bra. Dock tyckte många 
elever att andra i gruppen ”svamlat” och inte koncentrerat sig på uppgiften. Våra 
observationer stämmer överens med detta. Nämnvärt är att det eleverna åstadkom under denna 
övning var mindre än det förväntade. Kanske kan detta förklaras med att mycket energi gick 
åt till själva grupprocessen. Övningen blev på så sätt mer en social övning än en skrivövning. 
Vi trodde att denna övning som innebar ett framförande skulle vara svår att genomföra i 
denna klass där många var rädda för att framföra saker och läsa högt inför klassen. Dock gick 
framförandet över förväntan enligt vår åsikt och svaren på loggfrågorna visade att många 
elever tyckte att det var kul att framföra något som de själva skrivit. Kanske kan detta bero på 
att eleverna under denna övning fick gå in i en roll och att de framförde pjäsen tillsammans i 
grupp vilket säkerligen gav en trygghet.  
 
Något vi tycker är värt att nämna och som glatt oss är de elever som med en mindre positiv 
inställning till skrivande under vår undersökning funnit skrivlust. En elev, till exempel, skrev 
sällan något alls vid uppgifter som inte relaterade till denne personligen men när eleven fick 
utgå från sig själv och sina intressen skrev eleven en hel del. De skrivuppgifter som passade 
denna elev bäst var kompisdikten och ”Jag om 15 år”. Båda är övningar där eleverna fick utgå 
ifrån sig själva. Dessa två övningar är också de enda färdiga texter som vi fått av denna elev. 
För många elever är det nog en fördel om det får skriva om något som de personligen kan 
relatera till.  
 
Avslutningsvis kan vi säga att det har varit en lärorik praktik där vi förutom att arbeta med 
elevernas skrivlust även lärt oss en hel del om att arbeta som lärare i en så kallad 
”problemklass”. Vi hoppas att den ökning av skrivlust som vi kunnat skönja kommer att bestå 
och att eleverna får fortsätta att utveckla sitt skrivande. Det är viktigt att eleven kan finna det 
roliga i att skriva och inte låta sig begränsas av sin skrivnivå. Kort sagt, att tillåta sig själv att 
se bortom sina gränser. 
 
5.3 Fortsatt forskning 
Som redan sagts är sju veckor kring ett projekt om skrivlust alldeles för kort. För att få ett 
hållbart resultat skulle man behöva följa klassen under en mycket längre period. Något vi 
reflekterade över under undersökningens gång var att skrivlust skulle kunna kopplas till 
skrivutveckling. Detta kan nog bara observeras om man har minst ett läsår till förfogande. För 
att undersöka en skrivutveckling måste man gå vidare i skrivarbetet och studera varje elevs 
text djupare för att hitta nya utmaningar för varje enskild elev.  
 
Att föra loggbok är en metod som passar elever som är vana att uttrycka sina tankar och 
åsikter. Vissa elever är bra på det och andra mindre bra, beroende på hur mycket träning de 
fått i det. Det är en utmaning att hitta en kvalitativ mätmetod som passar elever som inte 
utvecklat sin reflektionsförmåga till fullo ännu. Hur ska man som forskare få ett så tillförlitligt 
och uttömmande resultat som möjligt, i en undersökning där försökspersonerna inte till fullo 
kan reflektera över sin skrivsituation? Detta är ett område som vi efter denna undersökning 
känner är av stor vikt. 
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Bilaga 1 
Frågor till loggböckerna 
1a. Tyckte du att denna skrivövning var rolig eller mindre rolig? 

1b. Varför tyckte du det? 

2. Vad tänkte du om skrivövningen när du fick veta vad du skulle göra? 

3. Förstod du vad du skulle göra eller kunde den ha förklarats bättre? 

4. Var den svår eller lätt? 

5. Fanns det något som kunde ha gjort den lättare? 

6a. Tycker du att du gjort ditt bästa under denna övning? 

6b. Om inte, fanns det någon orsak till det? 

7. Hade du tillräckligt med tid till denna övning? 

8. Har du någonting annat att säga om denna övning? 

 

Enbart ställd efter övningarna ”saga” och ”spökhistoria”. 

9. Vad tyckte du om att ha musik i bakgrunden när du skrev?  

 

Enbart ställd efter övningen ”pjäs”. 

10. Hur gick det att skriva tillsammans i grupp?  

11. Hur kändes det att spela upp en pjäs som du varit med att skriva? 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Bilaga 2 
Intervjufrågor (öppen intervju)         
  
Första intervjun 

1. Tycker du om att skriva? Motivera svaret. 

2. Vad skulle få dig att tycka mer om att skriva? 

3. Tycker du att det är svårt att skriva? Vad är svårt? 

4. Vad skulle underlätta ditt skrivande? 

5. Tycker du att det går lättare att skriva i en viss miljö? (Hemma, i skolan, utomhus etc.). 

6. Tycker du att ni får göra roliga skrivuppgifter i skolan? 

7. Vilken typ av skrivuppgifter tycker du är roligast? (Exempel: dikter, sagor, deckare mm.) 

 Motivera svaret. 

8. Vad tycker du om att andra läser det du skrivit?  

 

 

Andra intervjun 

1. Tycker du om att skriva? 

2. Vilka skrivövningar var roligast/tråkigast? 

3. Vad tyckte du om att skriva till musik? 

4. Har dessa skrivövningar förändrat din syn på skrivandet? Roligare? Tråkigare? Oförändrat? 

 



    

Bilaga 3 
 

Luleå 041012 
Hejsan! 
 
Vi heter Benita Westman och Anna Helsing och vi läser grundskollärarprogrammet för årskurs 

4-9 på Luleå tekniska universitet. Under veckorna 42-48 kommer vi att ha praktik i ert barns 

klass och samtidigt kommer vi att arbeta med vårt examensarbete om skrivlust. Detta innebär 

att vi kommer att jobba med olika skrivövningar som stimulerar till fantasi och kreativitet för 

att se om elevernas skrivlust ökar.  

 

För att kunna bedöma detta kommer eleverna efter varje skrivtillfälle, att få skriva ned sina 

tankar kring övningarna i en loggbok och sex av eleverna kommer även att intervjuas, en gång 

i början av praktiken och en gång i slutet.  Loggböckerna och intervjuerna görs och hanteras 

självklart anonymt. Ingen elevs namn kommer att nämnas på något sätt och ingen kommer att 

bli utpekad. Om ni har frågor om vårt examensarbete, hör gärna av er till oss.  

Vi nås på xxx. 

 

Vi ser fram emot en rolig och lärorik praktik i ert barns klass! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 
 
Benita och Anna 



Bilaga 4 
Kompisdikt  
 
Detta är två exempel på hur en kompisdikt kan se ut. 

  
Lisa 
Bra kompis. 
Håller hemligheter. 
Överger mig inte. 
Spelar fotboll. 
Gillar hundar. 
Go och glad, som du ska man va´. 
 
Kalle 
Min kompis är en cool kille  
som jag känt sedan jag var liten. 
På tisdagskvällar spelar han hockey. 
Han lyssnar ofta på musik. 
Dataspel är hans stora intresse, 
Så även bilar och skotrar. 
Kalle är en schysst kille! 
 
 
Orddikt 
Detta är ett exempel på hur en orddikt kan bli, beroende på vilka ord man väljer ut från den givna 

texten samt hur man väljer att sätta ihop dem. Dessa ord är tagna ur ett uppslag i Kamratposten. 

 
Håkan bråkan 
kämpar mot drakarna 
För att få fröken Sverige. 
Fröken Sverige väljer alltid fel kille. 
Boskapstjuven Slim 
lämnade henne 
för tvillingsystrarna Jane och Roxy. 
I Landet långt borta träffar hon plötsligt 
Josef från Djuphavens vulkaner. 
Nu har hon valt rätt! 
 
 
 
 
 




