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Förord 

Vi vill tacka eleverna i vår undersökningsklass för deras samarbetsvillighet och positiva be-
mötande. Vi känner också tacksamhet till vår praktikhandledare på den skola där vi gjorde vår 
undersökning. Hennes tillåtande attityd gav oss många övningstillfällen. 
 
Vi vill också tacka vår vetenskapliga handledare Siv Ögren för synpunkter och förslag samt 
hennes sätt att vägleda oss genom detta arbete. Hon gav oss tid att själva reflektera och göra 
nödvändiga korrigeringar.  
 
Våra klasskamrater Chanette Nilimaa, Hans Nilsson och Greger Wälivaara vill vi tacka för 
teknisk support i datasalen. 
 
Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och många glada stunder tillsammans. 
 
Luleå januari 2003 
 
Lena Öberg och Inger Bernspång 



  

  

Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att undersöka om varierande skrivövningar i skolan kan få 
elever att upptäcka och utveckla skrivlust. Undersökningen gjordes i skolår sex i Luleå kom-
mun under en sjuveckors period. Under dessa veckor genomfördes skrivövningar av olika 
slag vad gäller svårighet och längd. Parallellt med skrivövningarna genomfördes också ett 
antal värderingsövningar. Undersökningsklassen bestod av 22 elever, 10 flickor och 12 poj-
kar. Den metod vi har använt är enkäter, en i början av vår undersökningsperiod och en i slu-
tet. Frågorna i enkäterna innehöll både fasta och öppna svarsalternativ. Resultatet på den and-
ra enkäten visade en positiv förändring av elevernas skrivlust. Eleverna upptäckte också att 
skolan kan hjälpa dem att utveckla skrivlust genom att ha roligare skrivövningar. 
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Bakgrund 
 

Inledning 

Förmågan att kunna läsa och skriva är i dagens samhälle en nödvändighet och en demokratisk 
rättighet. Vårt informationssamhälle kräver både god läs- och skrivförmåga Det krävs bl.a. för 
att ta del av olika valmöjligheter och det stora utbud som omger oss i samhället. I samband 
med skolgång, yrkesliv och föreningsliv kommer tillfällen då vi har stor nytta av förmågan, 
att kunna uttrycka oss i tal och skrift. God skrivförmåga behövs då vi ska skriva ansökningar 
av olika slag, protokoll och brev eller hävda vår rätt i något avseende. 

Med anledning av att det i dagens samhälle krävs god läs- och skivförmåga valde vi att arbeta 
med elevers skrivande i vårt examensarbete. Vi ville undersöka om det går att öka elevernas 
lust att uttrycka sig i skrift. Genom varierade skrivuppgifter och väl tilltagen tid för att bearbe-
ta det skrivna tror vi att eleverna kan uppleva skrivglädje. Det i sin tur motiverar vikten av att 
vi har ett klart och tydligt syfte med de olika skrivuppgifterna. Framförallt vill vi att eleverna 
ska upptäcka glädjen över att skriva både enskilt och tillsammans i grupp. Vi tror att skrivlust 
stimulerar och inspirerar till fortsatt skrivutveckling. 

Förankring i styrdokument 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). 

Enligt Lpo 94 är det skolans uppgift att skapa en god miljö för utveckling och lärande. Lust-
fyllt lärande sker bäst i en trygg social gemenskap där varje elev ges tillfälle att utvecklas och 
känna växandets glädje. Taube (1997) anser, att om eleven tappar tilltron till sin egen förmåga 
förlorar den också lusten att lära sig och skolans undervisning har då misslyckats.  

Vikten av att kunna ta del av informationsutbudet i dagens samhälle kräver goda kunskaper i 
det svenska språket. Detta framgår också i Lpo 94 (s. 12): "Skolan ansvarar för att varje elev 
efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna aktivt och ut-
trycka idéer och tankar i tal och skrift," I Lpo (s. 7) står vidare:  

 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 
 

Kursplan 2002-01-10 

Kursplanen i svenska framhåller också vikten av att kunna använda svenska språket i tal och 
skrift för att ha möjlighet att delta i samhällslivet. Den säger också att svenska språket har en 
nyckelställning i skolarbetet eftersom det bland annat utvecklar en människas tänkande, krea-
tivitet och hennes personliga och kulturella identitet. Därför är det en av skolans viktigaste 
uppgifter att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska kunna utveckla sitt språk. Kurs-
planen 2002-01-10 (www3.skolverket.se) betonar att: 

Språket, i så väl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärande. 

När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i meningsfulla 
sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter. Genom att använda språket lär sig ele-
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verna att behärska situationen som ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet eller 
formell korrekthet. 

Mål att sträva mot 
 
Skolan skall i sin undervisning i svenska bl. a sträva efter att eleven: 
 

Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samar-
bete med andra, 

 
Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan, 

 
Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska struk-
turer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika samman-
hang 

 
Luleå kommuns skolplan 2002-12-10 (www.lulea.se/luleaKommun) 
 
I inledningen till Luleå kommuns skolplan vill man slå fast, att lärandet inte bara skall vara 
meningsfullt utan också lustfyllt. 
 
 
Tidigare Forskning 

Vägen till skriftspråket 

Dahlgren, Gustavsson, Mellgren & Olsson (1999) menar, att människan har haft ett talat språk 
för att kommunicera med varandra i minst en miljon år. I Lascaux i sydvästra Frankrike finns 
grottmålningar som antas härröra från stenåldern (ca. 35 000 f. Kr.). Dessa målningar kan ses 
som ett bevis för att människans behov av att uttrycka och meddela sig med omvärlden inte är 
något nytt fenomen. Skriften uppstod däremot långt senare med Sumerernas kilskrift, som den 
första vi känner till. I början var skriften enkel och bestod av markeringar som symboliserade 
antal, därför behövdes inget grammatiskt regelsystem. 
 
Vårt alfabetiska skriftspråk utvecklades från det feniciska alfabetet, som var ett renodlat kon-
sonantspråk. När grekerna tog över dessa tecken lade de till tecken för vokaler. Via det forn-
grekiska alfabetet utvecklades det västerländska latinska skriftsystemet av romarna. På grund 
av människans behov av att meddela sig med varandra utvecklades skriftspråket till en kultu-
rell aktivitet. Där den gemensamma nämnaren för alla tidigare och idag använda skriftspråk-
system är att både skrivaren och läsaren måste känna till principen bakom språket för att 
kommunikation ska uppstå, anser Dahlgren m.fl. (1999). 

Något om skrivkunnighetens framväxt i Sverige 

Skrivkunnigheten i Sverige i början av 1600-talet visade på skillnader mellan stad och land, 
mellan kön och mellan yrkesgrupper. Det var främst manliga hantverkare och köpmän i stä-
derna som kunde skriva eftersom det behövdes i deras yrkesliv. Enligt Andersson (1991), in-
rättades genom privata initiativ s.k. stadsskolor där dessa yrkeskategorier utbildade sig. Tidig 
skrivkunnighet uppkom alltså endast för vissa grupper i Sverige. Tack vare den allmänna 
folkskolans införande 1842 blev skrivkunnigheten mera allmänt spridd bland befolkningen. 
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Skrivande en kommunikativ funktion 

Att det talade språket är kommunikation är en självklarhet för människor, men det är inte 
självklart när det gäller skriftspråket. Allard & Sundblad (1986) menar, att vi sällan funderar 
på hur den text vi läser kommit till, utan vi ser en text som en färdig fristående produkt. Al-
lard & Sundblad menar vidare, att man inte alltid bara genom att kunna läsa och skriva inser 
skriftens kommunikativa funktion. Det blir däremot uppenbart när vi själva skriver. När man 
skriver har man vissa avsikter, man vill delge någon ett innehåll eller ett budskap. Många barn 
förstår inte att det finns ett samband mellan tryckt text och att skriva. Det finns elever som 
långt upp i skolåldern inte förstår att text blir till för att människor skriver. I och med att man 
själv skriver blir det lättare att uppfatta att det finns människor bakom de böcker och artiklar 
m.m. som man läser. 
 
Skrivinlärningen förknippas av de flesta människor med skolan. Skoltidens skriverfarenheter 
bestämmer till stor del vars och ens uppfattning om vad det är att skriva. Häri ryms föreställ-
ningen om skriftspråket som form och uttrycksmedel och hur man uppfattar sin egen skriv-
kompetens. Enligt Allard & Sundblad (1986), definieras den egna skrivförmågan ofta utifrån 
de kunskaper man har i ordklasser, ordkunskap och förmågan att kunna stava. Om man alltid 
stavar rätt anses man av sig själv och andra vara en duktig skribent. Dominkovi'c, Lindmark 
& Linnell (1989) hävdar, att stavningsförmågan inte är oföränderlig utan kan förändras genom 
att eleverna får rikliga tillfällen att öva skrivning i olika sammanhang. Eleven får på detta sätt 
många olika tillfällen att experimentera med grammatik och stavning. 

Skrivförmåga går att träna 

En vanlig uppfattning hos många människor är att skrivandet i hög grad är kopplat till begåv-
ning, menar Allard & Sundblad (1986). Molloy (1996) är inne på samma tanke när hon säger 
att skrivandet sällan ses som en förmåga som går att träna, på samma sätt som vi tränar när vi 
vill lära oss att till exempel stå på händer eller röra ihop en köttbullssmet. Dominkovi'c m.fl. 
(1989) definierar skrivförmågan, som förmågan att uttrycka sina tankar i skrift. De hoppas att 
den definitionen får eleven att fokusera på andra saker i en skriven text än stavnings- och 
språkfel. Dessa får då inte samma betydelse som de brukar ha. Många elever lägger ner för 
stora ansträngningar på rättstavning. Intresset ska istället riktas på innehåll och uppbyggnad 
av texten. Erfarenheter som en del lärare vittnar om är att många formella fel med automatik 
rättas när man riktar in sig på att lyfta fram innehållet. Man lär sig skriva genom att skriva. 

Skrivprocessen 

Skrivprocessen startar, enligt Allard & Sundblad (1986), så snart en tanke dykt upp om att 
detta vill jag skriva om. Det är viktigt för elever när de skriver att de får möjlighet att uttrycka 
sig på det språk de behärskar, känner sig hemma i och som hör ihop med barnets verklighet. 
Processen sätts igång av idén, ämnet eller rubriken. Om skrivprocessen startar genom ett eget 
initiativ eller om någon lärare satt igång det hela spelar ingen roll. Elevens förförståelse mobi-
liseras och eleven öser ur sin egen erfarenhetsvärld. Ingen elevs skrivande blir den andra lik. 
Inte ens om det rör ett faktaområde. Beröringspunkter kan finnas mellan dem, men likheten 
går inte längre än så, anser Allard & Sundblad (1986) vidare. 
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Att skriva är att få syn på sina tankar 

Allard & Sundblad (1986) anser att skrivandet är en process som är förenat med tänkande, 
känslor och föreställningar. Det sätt på vilket man tänker hör ihop med ens kunnande och er-
farenheter. Man gör det utifrån sitt egna sätt att ordna och strukturera sitt tänkande. Vårt tän-
kande inbegriper vår livshistoria. Det vi lärt och lär och det vi erfarit och erfar. Det kan vara 
svårt att uttrycka en tanke i exakta ordalag. De ord och satser vi använder täcker aldrig helt 
våra tankar. Tankarna blir synliga när vi skriver, eftersom vi kan gå tillbaka till dem. Tankar-
na blir synliggjorda och vi får veta vad vi tänker när vi läser vad vi skrivit. Björk & Liberg 
(1996) påpekar, att talet är ett viktigt tankeredskap, men att skriftspråket är ännu viktigare på 
grund av att man när man skriver kan se sina tankar på papper på ett konkret sätt. Dominko-
vi'c m.fl. (1989) tolkar, att Vygotsky när han skriver om språk och tänkande menar att språk i 
tal och skrift som vi har möjlighet att formulera är en verksamhet som gör det inre talet syn-
ligt. Under tiden vi skriver, dyker nya tankar upp som binds samman med de vi redan känner 
till. Det resulterar i att nya sammanhang och tankar bildas. På detta sätt byggs ny kunskap upp 
och vi ser hur skrivande, inlärning och kunskap hänger ihop. Strömquist (1998) menar att, 
"Det ligger i skrivandets natur att tankeverksamheten stimuleras." (s.56) 

Skrivandet en kognitiv process 

Strömquist (1991) menar, att själva skrivprocessen inte är linjär på så sätt att man betar av 
varje fas i tur och ordning. När man skriver arbetar man på flera olika nivåer samtidigt. Man 
ser till helheten, varje liten bokstav, orden och strukturen. Från hur meningarna ska byggas 
upp till styckestrukturen. En förutsättning för skrivandet är tänkandet – det alstrar tankar, 
skrivande frambringar skrivande – och därtill nya tankar och så fortsätter det. Skrivprocessen 
är alltså till sin karaktär cyklisk inte linjär. Det som krävs för att gå in i den kognitiva process 
som skrivandet är, enligt Strömquist, är ett fungerande långtidsminne och en del kunskaper 
som berör skrivarbetet. Hos varje individ finns en inbyggd kontrollfunktion. Denna kontroll-
funktion gör, av nya erfarenheter av att skriva och nya kunskaper, skribenten skickligare på 
att bemästra alla problem som uppstår i skrivprocessen. I långtidsminnet ryms, menar alltså 
Strömquist, tidigare erfarenheter av att skriva och alla kunskaper som skribenten samlat på 
sig. Dominkovi'c m.fl. (1989) anser, att tankearbetet som sker under skrivandet står i konflikt 
med det manuella utförandet. Författarna menar att det ibland är svårt att exakt formulera tan-
ken i skrift på grund av att själva skrivmomentet, att forma bokstäverna, tar så mycket energi. 
Att gå fram och tillbaka mellan de båda aktiviteterna klarar bara en van skribent. 

Skrivandet en hjälp för inlärning 

Många av oss har direkt erfarenhet av att inlärningen i skolan går fortare och är mer verk-
ningsfull om man samtidigt antecknar det som man tycker är viktigt. Till och med glosläxor 
och liknande kan lättare läras in om man skriver inlärningslistor. Dominkovi'c m.fl. (1989) 
menar, att det beror på att man använder sig av flera sinnen, både öga och hand tas i bruk, 
vilket medför att inlärningen blir effektivare. Skrivandet innebär att man formulerar om någon 
annans tankar till sitt eget språk för att förstå och lära bättre. Eftersom skrivaktiviteten är en 
ganska långsam process ger den möjlighet till reflektion och analys. 

Skriften som kulturellt fenomen 

Dominkovi'c m.fl. (1989) anser, att skrivförmågan inte är medfödd utan den måste återerövras 
av varje generation. Mänsklighetens utveckling av skriftspråket har lett till stora konsekvenser 
för människornas tänkande och en stor kunskapstillväxt har kunnat ske under en relativt kort 
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historisk tid. Skriften har möjliggjort lagring av information, men också gjort det möjligt att 
analysera, nyskapa och sprida den mänskliga kunskapen. Tänkandet fördjupades med skriften 
på ett helt annat sätt än när bara muntlig kunskap fanns. 

Ett informationssamhälle blir i hög grad ett textdominerat samhälle. Fokus kommer inte bara 
att ligga på att konsumera text utan ännu mer på förmågan att bearbeta, pröva, värdera och 
kritiskt granska det skrivna. Dominkovi'c m.fl. (1989) menar, att för att kunna göra detta 
krävs en språkmedvetenhet som man kan tillägna sig genom att producera egna texter. Först 
då kan människan förstå vad en text är och vad den kan användas till. "En utvecklad egen läs- 
och skrivförmåga för alla är den bästa garanten för att ett kunskapssamhälle inte blir ett elit-
samhälle." (s. 177) 

Uppmuntran stärker självkänslan och ger skrivlust 

Nyberg (1992) beskriver hur viktigt det är för alla människor att de uppmuntras till att skriva. 
Han gör ingen skillnad mellan barn och vuxna. Alla är i behov av att inspireras och uppmunt-
ras för att våga uttrycka det de kan och vet och det de känner. Nyberg menar, att det inte räck-
er att lära ut skrivtekniker utan lärare måste, via lust och feedback, uppmuntra barn att läsa 
och skriva som ett viktigt led i personlighetsutvecklingen. Om man ser läs- och skrivinlärning 
i det perspektivet, blir inte språkriktighetsövningar det viktigaste. Det är bra att kunna ut-
trycka sig språkligt korrekt men det får aldrig överskugga lusten och inte bli kärnan i under-
visningen i skolan. 

Vygotsky menar, enligt Arkhammar (1992), att om man ger barnet stimulans som ligger fram-
för den mognadsnivå där det befinner sig, stimuleras barnet till en fortsatt utveckling av skri-
vandet. Arkhammar hävdar, att de vuxna förebilder som eleverna har automatiskt överför sin 
attityd till skrivande. Elever behöver förmedlas en positiv inställning "Jag skriver gärna, jag 
tänker medan jag skriver, jag lär mig, jag utvecklar min personlighet - jag kan." (s.5) Hon 
menar att grundskolan bör ge varje elev ett sådant självförtroende att det blir naturligt att an-
vända sitt skrivande som arbets- och livsredskap. 

Strömquist (1991) nämner, att vedermödornas motpol är skrivglädje och det är ett av målen 
med skrivandet. Att verbalt försöka övertyga elever om den lust och glädje som skrivandet 
kan ge upphov till i inspirerade stunder är omöjligt. Det är inte heller den väg man skall gå 
utan det gäller att leva fram skrivglädjen, dvs. att skapa ett klimat i klassrummet som upplevs 
som sporrande och lustfyllt. Skrivandet leder till en produkt och att producera något ger glädje 
och tillfredsställelse. Alla konkreta bevis på att arbete har utförts är viktiga dokument som 
eleverna kan känna sig stolta och glada över. 

Nyberg (1992) understryker, att lusten att skriva inte får "mördas" av långrandiga litteratur-
analyser och ett överdrivet mått av språk- och teknikövningar. Det viktigaste är att barn älskar 
sina egna texter. Han raljerar över egendomliga puritaner: 

…som alltid sticker upp sina allvarstyngda huvuden, när barn har roligt i skolan, och varnar 
för ytlighet, talar om skolans krav, om hur kärv men kunskapsrik skolan var för 100 år sen. 
Men om man inte lär barn att det är roligt att läsa och skriva, vilka pedagogiska metoder har 
man då tänkt använda? (s. 112) 
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Syfte 

Ett försök att stimulera elevers skrivande så att de upptäcker och utvecklar skrivlust. 

Metod 

Enligt Patel & Davidsson (1994) finns det olika valmöjligheter att tillgå när det gäller att sam-
la information om den frågeställning man har. Man väljer teknik eller tekniker utifrån de som 
man bedömt verkar ge bäst svar. Vi valde att använda oss av enkäter. Vi använde oss av två 
olika enkäter, en i början av vår praktik och en i slutet. Dessa var konfidentiella i den mening 
att ingen annan än vi visste vem som hade svarat. Enkäterna hade både öppna och slutna frå-
gor. Frågorna var formulerade så att vi på många av dem lämnade svarsalternativen fria. Detta 
gjorde vi för att ge eleverna möjlighet att tillägga eller formulera åsikter med egna ord (bilaga 
1 och 2). 

Försökspersoner 

Vi gjorde vår praktik bland elever som går skolår sex. Klassen bestod av 22 elever, tolv poj-
kar och tio flickor. Första dagen på praktiken delade vi ut ett brev till alla barn och deras för-
äldrar. I brevet presenterade vi oss och berättade att vi under vår praktiktid kommer att göra 
ett examensarbete. Vi informerade också om att vi kommer att ha en del skrivövningar med 
barnen och bad samtidigt om föräldrarnas tillåtelse att få utföra enkätundersökningar (bilaga 
3). 

Bortfall 

Vid första enkättillfället var tre elever frånvarande. (1 flicka , två pojkar). 



 - 7 - 

  

Genomförande 

Tidsplan 

Hösten 2001  Våren 2002  Hösten 2002 

 

 
 
December 2001 lämnades PM  
in för bedömning 

 
 Under våren 2002 skrev vi December 2002 sammanställdes 
 bakgrund syfte och metod,  rapporten.  
 som vi lämnade till vår hand- 
 ledare för bedömning. 
 
   Under höstterminen 2002 vecka 40-46 
   genomfördes undersökningen i praktikklass. 
 
Undersökningen bestod av åtta skrivövningar som gjordes i helklass under åtta olika lektions-
tillfällen utspridda under sju veckor. Här nedan följer en grovplanering över veckorna 40-46. 
 
Vecka 40 Vi bekantade oss med skolan, eleverna och lärarna. Överlämnade ett brev till  
 eleverna att ta med hem till sina föräldrar ( bilaga 3). 
 
Vecka 41 Enkät 1 (bilaga 1). Den första övningen som vi utförde tillsammans med elever-

na var ”Stafettskrivning 1”. (bilaga 4). 
 
Vecka 42 Vi skrev en ”Berättelse ur olika synvinklar” ( bilaga 5) och hade en övning om 

hur man "Målar en text med adjektiv" (bilaga 6). 
 
Vecka 43 ”Väcka skrivlust med hjälp av bilder” (se bilaga 7) och ”Skriv en skröna” 

( bilaga 8). 

Vecka 44 Höstterminslov. 

Vecka 45  Bearbetning av redan skriven text ( bilaga 9). 

Vecka 46  Forumteater med manusskrivning ( bilaga 10) och utvärdering.  

Vecka 47  Stafettskrivning 2. (bilaga 11), andra enkättillfället (bilaga 2 ). 

termin 5  termin 6  termin 7 

Januari 2003 
Slutseminarium 
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Resultat 

De två första frågorna i enkäten som gjordes i början av undersökningen är neutrala. Dessa 
svarar mot de bakgrundsvariabler som enligt Patel & Davidsson (1994) bör finnas med i in-
ledningen i en enkätundersökning. Anledningen till att vi ställde dessa neutrala frågor är att de 
ger oss information om deltagarnas skrivvanor i allmänhet. De följande frågorna, förutom den 
sista som är i form av en självskattningstermometer, är öppna dvs. vi lämnar svarsutrymmet 
fritt, vilket möjliggör för eleverna att uttrycka egna tankar och känslor. Undersökningen blir 
på grund av detta kvalitativ. Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod, eftersom vi var in-
tresserade att få veta om eleverna själva kunde upptäcka och utveckla skrivlust. Frågorna är 
ställda så att eleverna själva ska formulera tankar och känslor. Enligt Nyberg (2000) kan man 
indela svaren i olika kategorier och på så sätt få fram ett kvantitativt mått. Dessa har vi valt att 
visa som tabeller.  

Enkät 
På frågan om de någon gång skriver hemma, svarar nästan hälften av eleverna att de aldrig 
gör det (bilaga 12). När de får frågan om vad de skriver hade eleverna möjlighet att markera 
flera olika alternativ. Svaren i enkäten visar att de flesta föredrar att skriva kortare meddelan-
den som e-mail och SMS (bilaga 12). Det framgår också att många elever inte räknar dessa 
kortare meddelanden som skrivtillfällen, eftersom nio av de tio elever som tidigare svarat att 
de aldrig skriver hemma, i enkäten markerar att de skriver e-mail och/eller SMS. 

Att träna stavning är en av anledningarna (bilaga 12) till varför man skriver i skolan. I första 
enkäten anser fjorton elever detta. I andra enkäten ökar antalet till arton. De skrivövningar 
man har i skolan är till för att träna stavning anser många elever. En annan orsak till varför 
man skriver i skolan är för att berätta något. I första enkäten svarar nästan en tredjedel detta. I 
andra enkäten har en ökning skett, eftersom hälften av eleverna nu anser så.  

Berätta för oss vad du tycker om att skriva? 

Tabell 1. Elevernas egna tankar om att skriva 
  

Kategori Enkät 1 Enkät 2 
Kul, roligt 13 19 
Trist, tråkigt 4 2 
Bra att lära sig 2 1 
Summa 19 22 

Antalet elever som tycker att det är roligt att skriva har ökat med sex stycken och antalet ele-
ver som tycker att det ät tråkigt har minskat med två vid andra enkättillfället. Vid samma till-
fälle minskar antalet elever från två till en, som anser att det är bra att lära sig skriva. Av tju-
gotvå elever anser nitton att det är kul/roligt att skriva vid andra enkättillfället.  
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Hur känner du dig när du skriver? 

Tabell 2. Elevernas känslor när de skriver 

 
Kategori Enkät 1 Enkät 2  

 Positiva Negativa Positiva Negativa 
Glad 4  8  
Sur, arg, ledsen  2  1 
Fantasifull 1  1  
Uttråkad  3  1 
Stressad  1  2 
Stolt 2    
Lugn 2  3  
Koncentrerad   4  
Summa 9 6 16 4 
 

I första enkäten svarar nitton elever på frågan. Fyra av dem vet inte hur de känner sig och är 
därför ej medtagna. De flesta eleverna uttrycker i båda enkäterna ett känslouttryck som svar 
på frågan hur de känner sig när de skriver. Deras sinsemellan olika känslouttryck väljer vi att 
visa i en tabell. Känslouttrycken delar vi också upp i positiva och negativa känslor.  

Exempel på elevsvar i enkät 1. 

Positiva: 
 "Jag känner mig fantasifull när jag skriver." 
 "Jag känner mig lugn." 
 "Jag känner mig stolt för det är jätte roligt att skriva." 

Negativa: 
"Jag känner mig uttråkad." 

 "Ibland sur och ibland arg." 
 "Det blir ganska stressigt ibland, då får jag svårt att skriva." 

I andra enkäten svarar tjugotvå elever på frågan. Två av dem svarar att de inte vet och är där-
för inte medräknade. Generellt ökar antalet positiva känslouttryck inför skrivandet vid andra 
enkättillfället, medan antalet negativa känslouttryck nästan är oförändrat. Eleverna upptäcker 
vid andra enkättillfället att de känner sig mer lustfyllda i skrivsituationen. 

Exempel på elevsvar i enkät 2. 

Positiva:  
 "Glad, Fantasifull!" 
 "Jag känner mig koncentrerad." 
 "Jag vet inte riktigt hur jag känner mig. Men glad." 

Negativa: 
 "Stressad ibland." 
 "Jag känner mig uttråkad." 
 "Sur och ibland inte." 
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Hur kan skolan hjälpa dig, för att du skall tycka att det blir ännu roligare att skriva? 

Tabell 3. Elevernas idéer om hur skolan kan hjälpa dem till skrivlust 

Kategori Enkät 1 Enkät 2 
Roligare skrivövningar 4 13 
Behöver den ej 1 1 
Kan den ej 1 3 
Vet ej 10 4 
Lära mig stava  1 
Summa 16 22 
 

I första enkäten väljer tre elever att inte svara på frågan. Den tydligaste kategorin i enkätfrå-
gan blir vet ej, vilket tio elever svarar. Fyra elever anser att man i skolan ska få roligare skriv-
övningar, medan en inte anser att den behöver det och en annan påstår att den inte kan det. 

Exempel på elevsvar i enkät 2. 

Roligare skrivövningar: 

"Skolan kan hitta på roligare skrivövningar. 
"Dom kan göra roligare skrivövningar." 
"Kanske ha lite roligare övningar." 

 "Jag tycker att skolan kunde kanske göra det roligare." 
 
I andra enkäten framgår det att de elever som tidigare var osäkra på hur skolan skulle kunna 
hjälpa dem, nu uttrycker direkta önskemål. Flera av de som inte tidigare visste, föreslår i and-
ra enkäten att man ska få roligare skrivövningar. Många elever uttrycker en medvetenhet om 
att lusten att skriva utvecklas om man i skolan, som eleverna formulerar det, får roligare 
skrivövningar. 
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Vi har gjort skrivövningar i klassen. Tycker du att det känns roligare att skriva? Har 
din skrivlust ökat? 

Tabell 4. Visar att eleverna upplever att deras lust att skriva i någon mån har ökat. 
 

Kategori Antal barn  
Samma som förut  
Lite roligare 8 
Mycket roligare 9 
Jättekul 5 
Summa 22 

Alla elever svarar på frågan och samtliga upplever en förändring i positiv bemärkelse i be-
dömningen av sin lust att skriva. Ingen av eleverna anser att deras skrivlust är samma som 
förut. De flesta, sjutton elever, tycker att det har blivit lite eller mycket roligare. Fem elever 
menar att det känns jättekul att skriva.  
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Diskussion 

Reliabilitet 

Hur tillförlitlig en undersökning är beror inte bara på vilken metod man använt vid insamlan-
det av information utan också hur kritiskt man granskat metoden, anser Bell (2000). Vi an-
vände oss av en enkät med både strukturerade och ostrukturerade frågor. I utformningen av 
frågorna strävade vi efter att undvika negationer och krångliga ord för att undvika missupp-
fattningar. Om eleverna uppfattar frågorna på i stort sett samma sätt får man en högre grad av 
reliabilitet, enligt Trost (2001) 

Anledningen till att vi hade strukturerade frågor var att vi med dem ville få en allmän uppfatt-
ning om elevernas skrivande. De ostrukturerade frågorna valde vi utifrån vårt syfte som hand-
lar om att stimulera elevers skrivande så att de upptäcker och utvecklar skrivlust. Eftersom vi 
menar att skrivlust är en känsla som kan vara svår att mäta med fasta svarsalternativ gav vi 
dem därför frågor med möjlighet att uttrycka egna tankar och känslor.  

Vi valde att ge en enkät vid två olika tillfällen, en i början av vår praktik och en i slutet. De 
två första frågorna i första enkäten fanns inte med i den andra, eftersom vi med dem redan fått 
en allmän uppfattning om elevernas skrivande. I den sista enkäten lade vi till en självskatt-
ningstermometer där vi ville att eleverna själva skulle försöka uppskatta sin lust att skriva. Vi 
tänkte oss den som en mätbar skala som skulle vara enkel att förstå för eleverna. Patel & Da-
vidsson (1994) menar att det finns en viss benägenhet att undvika ändpunkter hos människor, 
när de svarar på skalor med graderade steg som till exempel tre, fem, sju eller nio. Då drar de 
sig gärna mot mitten. Patel & Davidsson kallar detta centraltendensen. För att undvika den 
valde vi att ha fyra skalsteg i vår självskattningstermometer. Vår tanke med självskattnings-
termometern i den sista enkäten, är att vi vill se om deras skrivlust ökat efter våra gemen-
samma skrivövningar  

Vi anser att vår undersökning har förhållandevis hög reliabilitet. Några faktorer kan dock ha 
påverkat reliabiliteten, t.ex. gavs inte eleverna möjlighet att i självskattningstermometern ut-
trycka om det hade blivit tråkigare att skriva än innan, dvs. om skrivlusten minskat, Detta kan 
ha påverkat resultatet av vår undersökning. En annan är den bindning som eleverna kan ha 
känt till oss. Svarade de vad de verkligen kände eller svarade de vad de trodde att vi ville 
höra. Det kan också ha varit svårt för eleverna att sätta ord på de tankar och känslor som efter-
frågades i enkäterna. Ytterligare faktorer som kan ha påverkat tillförlitligheten kan vara att 
eleverna vid det första enkättillfället inte kände oss. Vidare kan eleverna ha tittat på vad 
bänkkamraten svarat och skrivit någonting liknande. Dessutom kan eleverna ha svarat utifrån 
hur de just då känner sig, vilket också kan påverka hur de har svarat på frågorna. Ytterligare 
en aspekt som vi tror påverkar resultatet av vår undersökning är att vi under sju veckor varit 
tre vuxna i klassen. Detta bidrar till att det skapas en lugn klassrumsmiljö där det är lätt att 
hitta skrivro. Klassen var positiv och harmonisk vilket gjorde det enkelt att introducera och 
genomföra skrivövningarna. 
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Validitet 
Vi menar att vår undersökning har hög validitet dvs. att det vi avsåg att undersöka överens-
stämde med det vi verkligen undersökte. Syftet med vår undersökning är att försöka stimulera 
elevers skrivande så att de upptäcker och utvecklar skrivlust. Frågorna i enkäterna är därför 
relevanta eftersom dessa i hög grad gav eleverna utrymme att själva uttrycka vad de kände 
och tänkte om skrivande och skrivlust. (bilaga 1 och 2) 

Diskussion 

Syftet med vår undersökning är att stimulera elevers skrivande så att de upptäcker och utveck-
lar skrivlust.  

Vid varje skrivtillfälle har vi försökt visa att vi själva tycker att det är roligt och spännande att 
skriva. Arkhammar (1992) menar att vuxna är förebilder som överför sin attityd till skrivandet 
till eleverna. Vi har också tillsammans med eleverna diskuterat hur olika texter kan se ut. En 
text behöver t.ex. inte vara lång eller vara rätt stavad för att ge en läsupplevelse. Samtalen gav 
dem istället möjlighet att inrikta sig på innehåll och släppa loss fantasin. 

Vid våra skrivövningar har vi medvetet lyft fram innehållet som en viktig aspekt och inte fo-
kuserat mycket på skrivregler. Vi upplevde att dessa samtal till stor del befriade eleverna från 
att fastna i krav på stavningsregler och språkriktighet.  

Att vi som lärare är engagerade och inspirerade och visar att vi tycker att det är viktigt och kul 
att skriva tror vi kan väcka elevers lust till skrivande. Nyberg (1992) menar att det är angelä-
get att uppmuntra elevernas skrivande för att de ska våga uttrycka sig och där har läraren en 
viktig roll. Vid andra enkättillfället svarar majoriteten av alla barn att det är kul/roligt att skri-
va (tabell 1). Det kan bero på att de upplever genomförda skrivövningar som väsentliga och 
inspirerande. En annan aspekt kan vara att de inte har haft liknande skrivövningar tidigare. 
Fler elever än förut, tycker i slutet av vår praktikperiod, att det är kul/roligt att skriva. Denna 
ökning speglas också i elevernas känslouttryck (tabell 2).  

Att tolka resultaten i en kvalitativ undersökning kan vara svårt, tycker vi. Därför att svaren i 
hög grad kan vara situationsbundna. Med det menar vi att svaren kan påverkas av många inre 
och yttre faktorer. Hur man mår, hur trygg man känner sig, hur villig man är att besvara frå-
gorna och tidspress m.m. I resultatet framgår det att nästan alla tycker att det är roligt att skri-
va (tabell 1). När de däremot beskriver sina känslor (tabell 2), visar det sig att några elever av 
de som tycker det är roligt/kul att skriva inte uttrycker att de känner sig positiva när de skri-
ver. Denna skillnad kan bero på de inre och yttre faktorer som vi redan nämnt, men också på 
att det för många kan vara enklare att svara på frågor om vad man anser om olika saker, jäm-
fört med att svara på frågor där det gäller att beskriva känslan vid t.ex. skrivsituationen.  

Elevernas idéer om hur skolan kan hjälpa dem att göra det ännu roligare att skriva, öka deras 
skrivlust, har tydligt förändrats från den första till den andra enkäten (tabell 3). Från att inte ha 
vetat, uttrycker eleverna nu förslag på vad skolan kan göra. Vygotsky talar om att göra det 
inre talet synligt. Vi tolkar det som att när vi skriver synliggör vi våra tankar. Nya tankar till-
kommer och fogas samman med våra tidigare erfarenheter, det vi redan vet. Om elever t.ex. 
inte tidigare har positiva erfarenheter av att skriva eller har haft få skrivtillfällen, är det svårt 
att ge förslag på hur skolan kan hjälpa dem. Detta kan vara en förklaring till varför många 
elever vid första enkättillfället inte vet medan de vid andra tillfället faktiskt ger förslag på 
idéer. Vi tolkar idéerna från eleverna som att de vid andra enkättillfället har fått nya erfaren-
heter.  
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Alla elever upplever att de, i varierande grad, fått ökad skrivlust (tabell 4). Strömquist (1991) 
talar om att leva fram skrivglädjen, med det menar hon att klimatet i klassrummet bör vara 
sådant att eleverna känner trygghet och inspiration. Vi har vid sidan av skrivövningarna haft 
olika värderingsövningar i klassen. Syftet med dessa övningar är att våga ta ställning i olika 
frågor och ge eleverna tillfälle att träna sig på att uttrycka känslor. Vi tror att dessa övningar 
kan vara en metod för att uppnå en känsla av trygghet och god stämning i klassen.  

När eleverna föreslår roligare skrivövningar är det svårt att veta vad de menar, eftersom vi 
inte ber dem precisera dessa (tabell 3). Deras önskemål om roligare skrivövningar framkom-
mer efter den sista enkäten. Det kan därför vara rimligt att anta att de har uppskattat de öv-
ningar vi genomfört tillsammans med dem.  

Något som vi observerade i klassen var att de skrivövningar som innefattade kamrat- och lä-
rarrespons och som ledde vidare till uppläsning verkade vara ett uppskattat inslag hos elever-
na. Ett tecken på detta var att de inte ville avsluta lektionspasset, förrän alla texter var uppläs-
ta. Uppläsningen skedde långt in på deras rast. Strömquist (1991) menar att det ligger en stor 
tillfredställelse i att producera något. Eleverna känner sig stolta över sig själva, vilket ger 
självkänsla. Vi tror att om eleverna får möjlighet att delge andra det de skapat och får positiv 
respons på det skapade, kan det bli en källa till glädje för eleverna, som gör att deras självför-
troende växer. Nyberg (1992) menar att det viktigaste är att barn älskar sina egna texter. 

Fortsatt forskning 

En intressant vidare undersökning vore att under en längre tid än sju veckor arbeta med pro-
cessinriktat skrivande. Där eleverna i flera omgångar bearbetar sina egna texter och responde-
rar på andras. För att eleverna ska få syn på sin egen skrivutveckling. 

Det vore intressant att veta om det är någon skillnad på hur man ska stimulera flickor och poj-
kars skrivlust. 
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      Bilaga 1 1(2) 
      1 (14)  
 

Enkät nr. 1 
 
1. Skriver du någon gång hemma? 
Ja  Nej  
 
 
 
2. Vad skriver du? (Om du vill kan du kryssa flera alternativ) 
 
Dagbok    Sagor  
Brev    Berättelser  
E-mail    Dikter  
SMS     Ingenting  
 
 
 
3. Vad tror du är anledningen till att du skriver i skolan? (om du vill kan du kryssa flera 
alternativ) 
 
För att berätta något  
För att träna stavning  
För att jag måste  
 

Egna tankar _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

4. Berätta för oss vad du tycker om att skriva! 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  



   

  

      Bilaga 1 2(2) 
      2 (14) 

       
5. Hur känner du dig när du skriver?      

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

6. Hur kan skolan hjälpa dig, för att du skall tycka att det blir ännu roligare att skriva? 
 
Berätta för oss vad du tycker och känner! 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  



   

  

      Bilaga 2 1(2) 
      3 (14)  
 

Enkät nr. 2 
 

 
1. Vad tror du är anledningen till att du skriver i skolan? (om du vill kan du kryssa flera 
alternativ) 
 
För att berätta något  
För att träna stavning  
För att jag måste  
 
Egna tankar ______________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________  
 
 
___________________________________________________________________________  
 
2. Berätta för oss vad du tycker om att skriva! 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________  
 
 
___________________________________________________________________________  
 
3. Hur känner du dig när du skriver? 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________  
 
 
___________________________________________________________________________  
 
4. Hur kan skolan hjälpa dig, för att du skall tycka att det blir ännu roligare att skriva? 
 
Berätta för oss vad du tycker och känner! 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________  
 
 
___________________________________________________________________________  



   

  

      Bilaga 2 2(2) 
      4 (14) 
  
5. Vi har gjort skrivövningar i klassen. Tycker du att det känns roligare att skriva? Har 
din skrivlust ökat? (Ställ frågan tyst för dig själv.) Fyll sedan i ”termometern” där du 
känner dig mest hemma).  
 
 
 
 

  

Samma som förut 

Lite roligare

Jättekul 

Mycket roligare 
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Hejsan! 
 
Vi heter Inger Bernspång och Lena Öberg och vi läser på grundskollärarprogrammet på Luleå 
tekniska universitet. Under Veckorna 40 - 46 kommer vi att göra vår slutpraktik i ert barns 
klass. Samtidigt kommer vi att arbeta med vårt examensarbete som handlar om elevers skri-
vande och skrivlust. Detta innebär att vi kommer att arbeta med olika övningar med barnen 
för att se om skrivlusten ökar. 
 
Vi kommer att göra alla övningar och aktiviteter med hela klassen. På grund av vårt examens-
arbete kommer även barnen att få svara på två enkäter. Enkäterna behöver vi för att kunna 
göra vårt arbete, men inget av barnens namn kommer att nämnas på något sätt och ingen 
kommer att bli utpekad.  
 
Vi respekterar om ni inte vill att ert barn ska delta i denna undersökning, men önskar natur-
ligtvis att ert barn har möjlighet att medverka. Om ni av något skäl inte vill att ert barn ska 
delta i enkäterna ber vi er fylla i svarskupongen längs ned. 
 
Vi ser fram emot en rolig och lärorik praktikperiod i ert barns klass. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lena Öberg och Inger Bernspång 
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Övning 
 
Stafettskrivning 1 
 
Beskrivning  
Eleverna sitter i grupper och skriver berättelser. Texterna cirkulerar mellan eleverna med 
jämna mellanrum och till slut har alla skrivit ett stycke i samtliga berättelser. 
 
Genomförande 
Vi börjar med att berätta att vi skall göra en skrivövning i grupp. Eftersom klassen inte sitter i 
jämna grupper bad vi eleverna om hjälp att ordna detta. Vidare berättar vi att varje grupp skall 
få en mening skriven på en lapp och att varje elev i gruppen skriver ner den meningen överst 
på ett papper. När detta var gjort berättade vi för eleverna att de skulle börja skriva en berät-
telse och tänka på att skriva tydligt och inte använda sina kamraters namn i berättelsen. Efter 
ca 4 min. blev eleverna avbrutna och ombedda att avsluta den mening de höll på med. Sedan 
fick varje elev skicka sitt papper till den elev som satt till vänster om dem. I detta skede berät-
tade vi för eleverna att de skulle läsa igenom det skrivna stycket som de hade fått och sedan 
fortsätta att skriva på den berättelsen. När eleverna hade skrivit i ytterligare 4 min. upprepades 
processen med att byta papper, läsa igenom och skriva vidare. Detta pågick ända tills papperet 
kom tillbaka till den som påbörjat berättelsen. Eleverna ombads nu att avsluta sin berättelse 
och hitta på en lämplig rubrik. Härefter gavs alla grupper tid till att läsa igenom berättelserna 
inom gruppen och välja ut den bästa för uppläsning i helklass. Uppläsningen blev avslutning 
på övningen. 
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Övning 

Att skriva en berättelse ur olika synvinklar 
 
Beskrivning 
Eleverna skriver en berättelse efter det att vi har inspirerat dem in i en handling. De får olika 
synvinklar att välja mellan. Varje elev skriver berättelsen utifrån den synvinkel de har valt. 
 
Genomförande 
Vår inspirationskälla till notisen var en sång som Mikael Wiehe har skrivit och gjort musiken 
till. Titeln på sången är: ”Titanic (Andraklasspassagerarens sista sång). 
 
Vi presenterade notisen med hjälp av en OH-bild: 
 

Enligt dagboksanteckningar som hittats skrivna av en passagerare om-
bord, framgår det att människorna köade för att få plats i livbåtarna. Des-
sa livbåtar hade så stora konstruktionsfel att de inte gick att använda. Re-
sultatet blev att ett stort antal människor inte fick plats. Som kompensa-
tion blev de bjudna på ett glas champagne i baren. 
 
En anhörig till en passagerare mottog ett SMS-meddelande som löd:  
Fartyget sjunker! Vi kommer att dö! Hälsa mina barn! 
 
Sex timmar efter att fartyget sjunkit var räddningshjälp på plats. Personal 
ombord vittnar om katastrofens omfattning. 

 
Olika förslag på synvinkel, som eleverna kunde välja mellan, skrevs upp på tavlan. 
 
♦ Vad stod i dagboken som passageraren skrivit? 
♦ Skriv om hur passagerarna kände och tänkte när de köade till livbåtarna! 
♦ Personalen i baren, hur upplevde de situationen? 
♦ Berätta om hur den person som mottog SMS-meddelandet kände det! 
♦ En av räddningsarbetarna bestämde sig senare för att skriva ned upplevelsen av att vara 

först på platsen. 
♦ Beskriv olyckan! Varför sjönk fartyget? 
 
Flera elever hade frågor om hur de skulle gå tillväga. Därför samtalade vi lite om vad det be-
tyder att skriva utifrån en annan synvinkel än sin egen. När alla hade skrivit färdigt sina berät-
telser, läste de upp dem för varandra och responderade på dem. Sedan samlade vi ihop dem 
och sa att vi skall fortsätta att jobba med dem en annan dag. 
 
Nästa dag läste vi upp sången som hade inspirerat oss och poängterade att det var ytterligare 
ett exempel på en berättelse, skriven om en katastrof. Sedan lyssnade vi på Mikael Wiehe när 
han sjöng. 
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Övning 

Att måla en text med adjektiv. 
 
Beskrivning  
Eleverna skriver adjektiv som de kommer att tänka på när de ser en svar/vit bild. 
 
Genomförande 
Som en uppvärmning till den här övningen fick eleverna i uppdrag att på en liten lapp skriva 
två positiva saker om grannen till vänster. Alla sa minst en av sakerna högt i klassen. 
 
Efter det hade vi en genomgång om ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. På en OH-bild 
fick eleverna läsa igenom två texter, en faktatext och en skönlitterär text om lodjuret. Sedan 
samtalade vi om skillnaderna på de här texterna. Vi konstaterade att båda texterna har ett 
egenvärde men passar in i olika sammanhang. Vi påpekar att det är innehållet i en berättelse 
som gör den bra. Det viktigaste är inte att alla ord är rätt stavade.  
 
Vi visar en Chagallmålning på en OH-bild och ger eleverna i uppgift att skriva ner ord från de 
olika ordklasserna på ett färgat papper. Sedan fick eleverna delge varandra ord som de hade 
skrivit. Alla papper häftades ihop med bilden på utsidan. 
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Övning 
 
Väcka skrivlust med hjälp av bilder 
 
Beskrivning 
Eleverna skriver ned tankar som dyker upp i mötet med en bild. 
 
Genomförande 
Som en introduktion till den här övningen valde vi att göra en värderingsövning som heter 
”Att vara arg”. Den går ut på att man samtalar om olika uttrycksätt för ilska och vrede. Vi 
skrev upp förslagen på tavlan och sedan resonerade eleverna två och två om hur de skulle 
sortera uttryckssätten i positiva och negativa känslor. Vi samtalade om att vissa reaktioner på 
ilska/vrede kan vara destruktiva för oss själva eller vår omgivning medan andra inte är det. En 
del reaktioner har effekten att de lugnar ner oss när vi blir arga, t.ex. att räkna till tio. Avslut-
ningsvis jämförde eleverna sinsemellan hur de hade delat upp uttrycken. Vi ville förmedla att 
ilska och vrede kan användas till något kreativt och nämnde exempel ifrån vår historia, t.ex. 
Martin Luther King. 
 
Eleverna fick varsin lapp och på den skulle de skriva ner minst en tanke som de fick när de 
såg en bild av en gammal kvinna som vi lade på OH-projektorn. Eleverna föreslog att vi skul-
le gå laget runt så att alla kunde dela med sig av sina tankar. Sedan samtalade vi om associa-
tioner och hur de påverkas av våra erfarenheter. 
 
Vi tittade på bilden igen och läste texten till den som ett exempel. Vi hade samlat ett antal 
bilder och eleverna föreslog att vi skulle dela ut en bild till var och en. Deras uppgift var att 
klistra fast bilden på baksidan, av det färgade papperet som de använt tidigare, och skriva ner 
de tankar, intryck och känslor som dök upp när de såg bilden. Sedan klippte de ut texten och 
klistrade fast den bredvid bilden. Som avslutning läste eleverna upp sina texter för varandra i 
helklass. 
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Övning 
 

Skriva en skröna  
 
Beskrivning 
Eleverna skriver om sig själva i tredje person. De lägger in tre lögner och minst två sin-
nesintryck.  
 
Genomförande 
Elevernas uppgift var att beskriva sig själva i tredje person. Inte skriva jag, utan han eller hon. 
De skulle också utgå ifrån, att personen som skriver, tycker väldigt mycket om dem. I berät-
telsen skulle de ljuga rejält tre gånger och beskriva sinnesintryck. Vi samtalade om olika ex-
empel som tydligt beskriver vad som menas med de intryck vi får med hjälp av våra sinnen. 
 
Som avslutning läste vi upp deras beskrivningar och de fick gissa vem texten handlade om. 
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Övning 
  
Bearbetning av berättelsen som var skriven ur olika synvinklar. 
 
Beskrivning 
Efter det att eleverna blivit påminda om vad det innebär att bearbeta en text, fick de tillbaka 
sina texter som de hade skrivit tre veckor tidigare. De skrev om berättelsen och gjorde de änd-
ringar som de ansåg kunde förbättra texten. 
 
Genomförande 
Vi samtalade om att en text som man har jobbat med, tills man känner sig nöjd med den, är 
jämförbart med nästan vilket hantverk som helst. De vanligaste felen vi hade upptäckt i ele-
vernas texter åskådliggjordes med hjälp av en tankekarta på tavlan. Tankekartan hade texten: 
”Bearbeta en text” i mitten och efter hand växte kartan fram. De skriftregler som var aktuella i 
det här fallet var: talstreck, stor bokstav och skiljetecken. Andra saker som vi samtalade om 
var: inledningens funktion, beskrivningarnas betydelse och att detaljer kan berika texter. Vi 
skrev på tavlan två meningar som exempel på att man genom att berätta hur saker och ting 
sägs, kan förstå de känslor som personerna just då känner. ”Jag vill inte läsa den här jobbiga 
boken, skrek Lena och slängde boken i väggen.” och ”Jag vågar inte promenera genom par-
ken, viskade Inger.” 
 
Innan de lämnade in sina texter fick kamraterna respondera på dem. Sedan bad vi dem att 
markera den första texten med 1 och den andra med 2. Vi berättade också att vi skulle läsa 
igenom deras texter och skriva kommentarer. Dessa kommentarer skrev vi i en positiv ton, 
lyfte fram det som var bra och försökte vara så tydliga som möjligt. 
 
Dagen efter fick de tillbaka sina texter och de läste våra kommentarer. Vi frågade om de ville 
läsa upp sina berättelser för varandra eller om vi fick läsa upp dem i klassen. Ingen valde att 
läsa själv, men alla utom tre, ville att vi skulle läsa. Vi nämnde att de berättelser som inte läs-
tes upp också var väl värda att höra. 
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Övning 
 
Forumteater 
 
Beskrivning 
Forumteater är ett verktyg i form av drama som man använder för att belysa och lära sig att 
hantera konflikter och andra problem. Eleverna skriver manus till korta pjäser i smågrupper 
som handlar om en konflikt. De övar och spelar upp för varandra. Publiken kan när som helst 
stoppa pjäsen och gå in och ändra handlingen. 
 
Genomförande 
Som introduktion till den här övningen spelade fyra vuxna upp en kort pjäs som innehöll en 
konflikt. Vi samtalade om det vi just spelat upp och berättade om de olika rollerna. Det var 
tydligt att en var mobbare, en var offer och en var medlöpare, dvs. var på mobbarens sida när 
det passade denne. Vi berättade att när vi spelar upp pjäsen igen får vem som helst stoppa den 
och byta ut personen som spelar offer eller medlöpare. Den som stoppar får själv gå in i pjä-
sen och prova en annan lösning på det problem som presenteras. Pjäsen är som ett videoband 
som går att spola både fram- och baklänges. Vi vuxna visade även det här momentet och di-
rekt efter följde ett samtal, så att alla som ville kunde uttrycka hur det kändes när någon annan 
gick in i pjäsen och ändrade på handlingen.  
 
Sedan delade vi in eleverna i grupper om fem – sex elever och varje grupp fick skriva ett ma-
nus till en egen liten pjäs. Därefter övade de i grupperna och spelade slutligen upp pjäserna 
för varandra. Efter varje pjäs identifierade vi de olika rollerna och frågade om eleverna trodde 
att händelsen skulle kunna hända i verkligheten. Efter varje byte samtalade vi om hur det kän-
des för aktörerna när spelet ändrades, vem påverkades mest?, osv.  
 
Slutligen bad vi eleverna att skriva en utvärdering om Forumteater. Dessa sammanställde vi 
på ett papper och läste upp för eleverna. 
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Övning 
 
Stafettskrivning 2 
 
Genomförande 
Samma som stafettskrivning 1 så när som på två tillägg. Det första tillägget är i början. I stäl-
let för att varje grupp fick en given startmening fick varje elev hitta på en egen mening. 
  
Det andra tillägget genomfördes nästa dag. Vi berättade för eleverna att de i grupp skulle be-
arbeta den text som de hade valt. Bearbetningen introducerades genom en tankekarta på OH-
projektorn. I mitten av kartan skrev vi, ”Att bearbeta en text”. De punkter vi lade fram på kar-
tan som eleverna skulle tänka på var följande: 
 
♦ Läs igenom texten och fundera på om något är oklart i den 
♦ Gå igenom skiljetecken, punkt, stor bokstav och talstreck 
♦ Utveckla minst en beskrivning av en person eller någon miljö i berättelsen 

 
Efter att grupperna genomfört bearbetningen samtalade vi om skillnader med att bearbeta i 
grupp och individuellt. Som avslutning lästes alla berättelser upp i klassen. 
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Svar på frågorna 1,2 och 3 i enkät 1. och fråga 1 i enkät 2. 
 
 
Skriver du någon gång hemma? 
 
Kategori Antal barn 
Ja 9 
Nej 10 
Summa 19 
 
 
Vad skriver du hemma? 
 
Kategori Antal svar 
Dagbok 1 
Brev 7 
E-mail/SMS 22 
Sagor och berättelser 8 
Dikter 1 
Ingenting 2 
Summa 41 
Eleverna kunde fylla i flera alternativ 
 
 
Vad tror du är anledningen till att du skriver i skolan? 
 
Kategori Enkät 1 Enkät2 
För att berätta något 7 11 
För att träna stavning 14 18 
För att jag måste 7 5 
Summa 28 34 
Eleverna kunde fylla i flera alternativ  


