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Förord 
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rikta ett stort tack till våra vetenskapliga handledare Grethel för alla tips och idéer och till 
Marja-Liisa för allt vetenskapligt stöd.  
 
Luleå januari 2003 
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Abstrakt 
 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka om barnens skrivintresse kunde påverkas positivt 
genom att de fick skapa egna bildarbeten som de sedan fick skriva till. Eftersom skrivning är 
så viktigt och för att vi båda känner starkt för bildämnet har vi valt att integrera bild och 
skrivning, då vi ville undersöka om bilden är nyckeln till en ökad motivation och glädje inför 
skrivandet på ett kreativt sätt. Vi har hämtat tankegångar från främst Freinet, Piaget och 
Vygotskij samt kopplat våra tankar till styrdokumenten och annan litteratur. Undersökningen 
genomfördes under sju veckor i en fjärdeklass. Resultatet mättes genom enkäter, 
observationer och intervjuer. De fyra bildarbetena vi gjorde bestod av både tredimensionella 
och tvådimensionella arbeten. Vi kunde inte urskilja en klar ökning av skrivlusten, däremot 
kunde vi se att de tvådimensionella arbetena var både roligare och lättare att skriva till. 
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Under vår utbildning till grundskollärare 1-7 med svenska och samhällsorienterade ämnen 
som inriktning ingår det att skriva ett examensarbete. Då vi tänkte tillbaka på vad vi hade lärt 
oss under vår utbildning, ville vi undersöka hur man praktiskt kan använda en lustbetonad 
inlärning som inbjuder till glädje i klassrummet. Detta strider mot de upplevelser vi till viss 
del själva har mött i vår skoltid, speciellt under grundskolan på 80-talet. Vi upplevde att vissa 
ämnen och lärare kunde vara stelbenta och oinspirerande där formen var viktigare än 
innehållet. Även under våra praktikperioder har vi ibland stött på ålderdomliga tankesätt ute i 
skolorna och vi vill ändra på detta då vi tycker att skolan ska vara inspirerande och inbjuda 
barnen till skaparglädje och kreativitet. Detta har även vår utbildning i stort betonat. Hur 
viktigt det är att skolan är inspirerande framhåller Nyberg (1992) som tycker att skolan genom 
åren har haft en tendens att inte hänga med i samhällsutvecklingen. I ämnet svenska är det 
viktigt att barnen känner att det är roligt att skriva och vågar experimentera med orden. 
Historiskt sett har skolan alltid sett grammatiken, satsbyggnad och form som viktigare än 
innehållet i uppsatserna. De gamla läroböckerna i svenska har en tydlig inriktning på detta och 
nämner inte ens vikten av ett bra innehåll på texterna. Den norska forskaren Olga Dysthe 
anser bl.a. att ”Skrivandet fungerar som en förstärkning i läroprocessen; vi lär bland annat 
genom att i ord omformulera andras tankar” (Bergöö, Jönsson, Nilsson, 1997, s. 19). Detta 
innebär att skrivning är viktigt för att eleverna ska få ett livslångt lärande samt att ett väl 
utvecklat språk är nyckeln till senare inlärning i de flesta av skolans teoretiska ämnen. 
Eftersom skrivning är betydelsefullt och för att vi båda känner starkt för bildämnet har vi valt 
att integrera bild och skrivning, då vi vill undersöka om bilden är nyckeln till en ökad 
motivation och glädje inför skrivandet på ett kreativt sätt.  
 
Under hösten 1994 gjorde Enback och Wikström ett examensarbete där de lät barnen skriva 
fritt utifrån fem olika konstbilder. De ville undersöka om konstbilder stimulerade barnens fria 
skrivande. Genom att titta på skillnad i ordmängden från konstbild 1 till konstbild 5 kom de 
fram till resultatet att konstbilder inspirerar skrivandet. Som en utveckling av Enback och 
Wikströms (1994) undersökning gjorde Marklund (1998) ett examensarbete där hon 
undersökte om barnens fria skrivande stimulerades av egna bildarbeten. Detta gjorde hon vid 
sex olika tillfällen genom såväl två- som tredimensionellt skapande. Resultatet redovisades 
med en enkätundersökning och genom analys av elevtexter. Hon jämförde ordmängden 
mellan olika tillfällen. Hennes resultat blev att ordmängden inte ökade genomgående, men att 
arbetssättet upplevdes som positivt av eleverna. Vi tror att deras arbeten inte har gett ett 
tillförlitligt resultat. Detta eftersom de huvudsakligen har byggt resultatet på räknandet och 
jämförande av antalet ord från första till sista texten, vilket vi anser ge en felaktig bild av 
skapandet. Man kan inte mäta en texts kvalité genom att räkna antalet ord, det blir kvantiteten 
som räknas framför textens kvalité och utformning. Vi anser att deras tankegångar är bra och 
vi vill genomföra en liknande undersökning, men vill använda mer kvalitativa 
datainsamlingsmetoder. 
 
Barnen måste känna att de har makt över sin situation för att bli motiverade att utföra ett bra 
arbete. Då de själva har makten över sin egen fantasi kan barnen påverka sitt eget lärande, då 
ingen kan tvinga barnen att fantisera utan de måste själva skaffa sig fantasi (Glasses, 1996). 
Fantasi är grunden för allt kreativt skapande och Vygotskij menar att fantasin möjliggör det 
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konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. Allt som vi människor skapat, såsom 
byggnader, språk och religioner är en produkt av människans fantasi (Vygotskij, 1995).  
 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 94 (Lpo94) och kursplanerna. 
 
Vi har studerat läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, kursplanerna i svenska och bild 
samt läroplanen för de frivilliga skolformerna för att hitta stöd för vårt utvecklingsarbete med 
integrering mellan svenska och bild där lusten betonas. 
 
I Lpo94 tas följande mål att sträva efter upp: ”Skolan skall sträva efter att varje elev: 
utvecklar nyfikenhet och lust att lära…utvecklar tillit till sin egen förmåga” 
(Utbildningsdepartementet, s.11) Kreativiteten och nyfikenheten är betydelsefulla 
komponenter i dagens skola. Barnen måste ha nyfikenhet och lust för att kunna lära sig. 
Genom kreativiteten kan barnen utvecklas och få en lustfylld syn på skolan och sin inlärning. 
Det är viktigt att barn har en upptäckarglädje så att de vill och vågar prova på nya situationer. 
Bild är enligt Vygotskij ett förstadium till skrivande vilket gör det till ett bra medel för att 
utveckla barnens nyfikenhet och lust att lära (Vygotskij, 1995). 
 
I uppnåendemålen Lpo94 står det att : 
 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: behärskar det svenska 
språket och kan lyssna och tala aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift… har 
utvecklat sin förmåga till kreativt skapande… (Utbildningsdepartementet, s. 14) 
 

Kreativitet och skrivprocessen är grundläggande för att barnens skrivande ska bli väl 
utvecklat. För skrivprocessen är skaparglädjen och kreativiteten viktiga medel. 
Skrivprocessen är en betydelsefull del på vägen till ett väl utvecklat språk, vilket är 
grundläggande för att fungera i yrkeslivet och kunna klara av framtida studier (Lärarförbundet 
2002). Att kunna utrycka idéer och åsikter är en grundläggande demokratisk rättighet då det 
fria ordet är ett centralt begrepp i vårt samhälle.  
 
I kursplanen skrivs det om vikten av samverkan mellan bild och svenska: 
  

Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling. I arbetet med bilder 
gestaltas erfarenheter och produceras kunskap som blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla. 
Genom sin estetiska och kommunikativa karaktär kan bildämnet bidra till att främja skolan 
som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt delaktighet och eget skapande 
(Skolverket, 2002-01-13). 

 
Ett tydligt exempel på hur bilden används som ett kommunikationsmedel i sig är Bliss-
symbol-systemet som har utvecklats för att barn med speciella behov ska kunna 
kommunicera. Ytterligare ett tydligt exempel på detta är hur texten historiskt har utvecklats 
från idéskrifter, hällristningar, till den normalstil vi har idag. Bilder användes länge som enda 
kommunikationsspråk innan bokstäverna skapades (Kullberg, 1992) men än idag har bilder en 
stor betydelse som t.ex. varningsskylten för älgar. 
 
Språket och kreativiteten är utvecklande för barnen både i skolan och som individ. Utan ett 
fungerande språk får man svårigheter att fungera i vardagslivet, då ett korrekt och väl 
utvecklat språk har fått en viktig roll i dagens samhälle. En undersökning som gjordes bland 
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den vuxna befolkningen (16-65 år) 1996 visar att många inte har den språkliga nivå som krävs 
i samhället idag. 27,8 % har ett mindre utvecklat intellektuellt språk än det som krävs för att 
förstå läroböckerna i fysik och kemi på högstadiet. Eftersom samhället har utvecklats mot mer 
komplicerade yrken, då även de enklaste sysslorna är datoriserade, har kravet på att ha ett väl 
utvecklat språk blivit nödvändigt i dagens samhälle. Exempelvis så måste en bilmekaniker 
kunna använda dator för att kunna ta reda på fel på moderna bilar (Allard, Rudqvist, 
Sundblad, 2002). Detta stöds av följande citat hämtat ur kursplanen i svenska: 
 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 
samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och 
hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla 
elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. (Skolverket, 2002-01-13).  

 
Motiverande skrivuppgifter stimulerar barnens fantasi och lust att lära och är en viktig del i 
svenskundervisningen tillsammans med läsning. Därför måste undervisningen vara varierad 
och anpassad till barnens upplevelsevärld. ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva 
efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt 
och i samarbete med andra.” (Skolverket, 2002-01-13).  
 
 
Vad händer med barns skrivutveckling i skolan? 
 
I skolans barndom skulle arbetarklassen inte börja skolan för att de skulle få lära sig att läsa 
och skriva, utan statens tanke när man införde folkskolan 1848 var att folket skulle läsa bibeln 
och alla lagar. Synen på inlärning blev då att barnen lärdes att läsa, inte att de lärde sig som 
man poängterade först i Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80). Det var vanligt att barnen 
hämmades i sin skrivutveckling i skolan, där avskrivning och utantilläsning var rådande. 
Även om det var mera vanligt att barnen hindrades i skrivandet i den gamla skolan, finns 
ålderdomlig hämmande metodik kvar. Detta trots att en helt ny läroplan såg dagen ljus 1994. 
Detta var läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo94 (Kullberg, 1992). Vi har 
studerat två äldre styrdokument för att få en historisk tillbakablick på synen på skrivandet i 
skolan. Vi valde att titta närmare på Undervisningsplanen från 1919 samt Läroplanen för 
grundskolan från 1962 (Lgr 62). 
 
1919 kom en ny Undervisningsplan för rikets folkskolor där formerna för undervisningen var 
både fasta och styrda. Ämnet svenska, kallat modersmål i undervisningsplanen, var uppdelat i 
tre delar, talövningar, läsning och skrivning. I skolan kom det fria skrivandet in först i fjärde 
klass, och då i form av förberedande uppsatsskrivningsövningar. Innan dess fick barnen skriva 
av texter antingen från tavlan, från böcker eller från minnet ur ihågkomna texter. Rättning av 
texter skulle göras i den omfattning som barnen klarade av det. De fick från början bara lära 
sig lättare regler som de kunde tillämpa själva. I övrigt skulle grammatiken tonas ner, och 
rättstavningen byggas främst på ordbilder som var kända för barnen (Folkskoleöverstyrelsen, 
1920).  
 
Läroplanen för grundskolan 1962 blev början till något nytt. Här börjar man med det fria 
skrivandet redan från första klass och låter det ha en viktig roll genom de första skolåren. Från 
fjärde klass minskar betydelsen av det fria skrivandet, för att skolan istället ska inrikta sig på 
att lära barnen att skriva korrekt, fint och få ett stort ordförråd. Rättning skedde även här 
redan från första klass, efter elevernas förmåga att tillgodogöra sig detta, för att trappas upp 
till fullständig korrigering i nionde klass. I Lgr 62 finns tecken för rättning tydligt angivna. 
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Kraven på korrekthet på lägre stadier skulle vara låga, de skulle inte rätta så mycket utan såg 
till att stimulera skaparglädjen istället. Skaparglädje var något som betonades även om kraven 
på korrekthet i texterna ökade med elevernas ålder och mognadsgrad (Kungliga 
Skolöverstyrelsen, 1962).  
 
Trots dessa moderna tankar om skaparglädje som återfinns i Lgr62 och de tankar om försiktig 
rättning som återfinns i de båda läroplanerna, var uppsatserna väldigt styrda under 60- och 70-
talet, och hade höga krav på korrekthet utifrån de läroböcker som fanns. En typisk bok som 
användes under 70-talet var Svensk språklära (Rebbe, Gullberg och Ivan, 1970). Synen på hur 
viktig texternas form var belyses bl.a. i detta exempel: ”En fullständig mening bör innehålla 
minst en huvudsats. Frånsett de i § 165 nämnda fallen bör man undvika att låta lösryckta 
satsdelar och bisatser bilda självständiga meningar (meningsfragment)” (Rebbe, Gullberg och 
Ivan 1970, s.110). Nyberg (1992) anser att när man främst utgår från grammatik och form på 
texten så hämmar man fantasin. Barnen använder metoder som de behärskar för att undvika 
röda bockar, vilket kan leda till skrivkomplex. Det är självklart viktigt att texterna är 
grammatiskt riktiga, men det ska inte vara viktigare än innehållet i texten. Barnen måste få 
uppmuntran och våga pröva sig fram i sin skrivprocess. Han skriver också att:  
 

Alla måste vi uppmuntras för att vi ska våga visa våra liv för varandra och våga uttrycka det vi 
kan och känner. Lärare måste uppmuntra barn att läsa och skriva som ett led i 
personlighetsutvecklingen. Det räcker inte att lära ut tekniker. (Nyberg, 1992 s. 13-14).  

 
Nyberg (1992) menar att den ålderdomliga synen på skrivning måste bytas till insikten att 
innehållet och själva skrivprocessen är viktigare än själva formen och grammatiken för att 
främja fantasin och kreativt tänkande, där bilden är en grundläggande del i förarbetet i 
skrivprocessen. Det är även angeläget att barnen tycker att det är roligt att skriva egna texter 
och att läsa både sina egna och andras texter. Om de skapar en lust och förståelse inför att läsa 
och skriva och inser nyttan med goda språkkunskaper lär de sig även mer för att de är mer 
motiverade.  
 
I boken Barn upptäcker skriftspråket (Dahlgren m.fl. 1993) behandlas barns skriftspråkliga 
utveckling. Där redovisas en undersökning på mellanstadiebarn gjord av Jakobsson och 
Jonsson där de tog reda på barnens syn på skrivning. Barnens synsätt redovisas i fyra olika 
kategorier. Den första kategorin avbildning innebär att eleverna anser att de ska överföra en 
tanke till en text rakt av. De är inte medvetna om textens funktion eller form. I kategorin 
anpassning har barnen insett att språket kan användas till annat än att uttrycka sina idéer. 
Barnen har här en förmåga att anpassa sina texter efter läsaren. De har insett att man kan 
skriva på olika sätt i exempelvis skolan jämfört med till kamraterna. Läsaren spelar en viktig 
roll för hur texten utformas. Textens form är det huvudsakliga för barnen i denna kategori. 
När barnen har kommit till kategorin kommunikation inriktar de sig på att överföra ett 
budskap så tydligt som möjligt. Såväl textens form som funktion spelar en viktig roll. I 
kategorin för skapande har barnen kommit så pass långt att de även kan reflektera över sitt 
eget skrivande. 
 
Det är viktigt att en god text kan stå på ”egna ben”. Läsaren ska kunna läsa och förstå texten 
utan att ha varit med om händelsen eller ha några förkunskaper. Barnet som befinner sig i 
början av sin skrivutveckling kan inte sätta in sig i läsarens situation utan de skriver ”här och 
nu” utan att förklara och beskriva, de förväntar sig att läsaren ska förstå allt. Under skolåren 
lär sig barnen att förstå vad läsaren behöver veta för att förstå innehållet och få ett 
sammanhang. Detta är en fortgående process som barnen måste få hjälp med. Genom bra 
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skrivundervisning kan barnen utveckla ett berättande som är både beskrivande på ett målande 
sätt och spännande att läsa. I början skriver barnen till sig själva, men genom träning och stöd 
utvecklas deras texter så att barnet skriver till en mottagare (Dahlgren m.fl. 1993). 
 
 
Skrivprocessen 
 
Skrivprocessen är viktig då barnen måste arbeta med skrivandet i flera steg. För att utveckla 
barnens skrivande har Strömquist (1988) utvecklat en metod för hur skrivning kan gå till 
istället för att bara arbeta igenom texterna ytligt vilket eleverna oftast gör i skolan. Hon har 
delat in skrivandet i tre övergripande stadier: förstadiet, skrivstadiet samt efterstadiet. 
 
Förstadiet börjar med att eleven analyserar till vem texten riktar sig till, vilket ämne han ska 
skriva om och hur han ska göra det. Med detta i bakhuvudet blir det en speciell stil på texten. 
Det är t.ex. skillnad mellan ett brev, en överklagan till länsstyrelsen och en novell. I 
stoffsamlingen söker eleven material till texten, d.v.s. något att skriva om, kanske både i 
minnet och genom att läsa. Efter detta sorterar han stoffet och tar ut det som är relevant för 
syftet med texten. Slutligen bör eleven tänka igenom hur han ska lägga upp texten innan han 
börjar skriva. Då eleven har bearbetat texten går det enklare att skriva ner den i skrivstadiet. 
När texten är färdigskriven når eleven efterstadiet där han bearbetar den innan han skriver ut 
den. Sedan korrekturläser och förbättrar eleven texten för att få en slutlig utskrift som han kan 
känna sig nöjd med och eventuellt publicera (Strömquist, 1988). 
 
I vår undersökning ska barnen främst arbeta med förstadiet i skrivprocessen genom skapandet 
av sina egna bildarbeten. Barnen samlar stoff i sina bilder och sorterar upp information som är 
viktig för berättelsen vilket de använder i skrivstadiet. I skolan är det enligt Strömquist (1988) 
vanligt att barnen bara går igenom själva skrivstadiet. Detta anser hon inte vara bra, deras 
texter blir mera utvecklade då de arbetar på ett processorienterat sätt. Barnen upplever 
skrivglädje och får en ökad motivation till att skriva när de får förarbeta ordentligt med 
material till texten, och även ser att resultatet blir bra och givande. 
 
 
Kreativitet och fantasi 
 
Kreativitet och fantasi är två centrala begrepp i vår studie då vi vill undersöka om vi kan öka 
lusten och motivationen att skriva genom olika övningar i form av bildarbeten. Med hjälp av 
fantasin kan en människa tänka sig att han befinner sig på en avlägsen plats som Mars eller i 
antikens Grekland. Människan kan göra det med endast fantasin som hjälp, utan att han själv 
behöver ha varit där. Detta beteende kallas för en kreativ eller kombinatorisk handling. 
Motsatsen kallas för reproduktion eller återskapande och det innebär att man ritar av något 
eller gör en sak efter en inlärd process, d.v.s. att människan bara upprepar något befintligt. 
Den kreativa aktiviteten där man skapar någonting nytt är en process där hjärnan kombinerar 
redan befintliga erfarna kunskaper vilket kallas för fantasi. Den är grunden till allt skapande 
inbegripande såväl kulturellt, vetenskapligt som tekniskt skapande (Vygotskij, 1995). 

 
Om människans aktivitet inskränker sig till att återskapa det gamla, då vore hon en varelse 
som bara var inriktad på det förgångna och hon skulle bara kunna anpassa sig till framtiden i 
den mån som denna återskapade det förgångna. Det är just människans kreativa aktivitet som 
gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin 
nutid. (Vygotskij, 1995, s. 13). 
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En vanlig missuppfattning är att skapande är något som stora genier såsom Einstein eller 
Leonardo da Vinci har ensamrätt på, men Vygotskij menar att alla kan skapa. Detta finns 
redan hos småbarn, vilket främst kan urskiljas i leken där barnet testar att använda de 
erfarenheter de har fått i ett tidigare tillfälle på nya situationer exempelvis i rolleken. 
Ytterligare en missuppfattning är att verklighet och fantasi är starka motpoler. Men fantasin är 
beroende av verkligheten och det finns olika former av samband mellan verkligheten och 
fantasin, varvid den första är att fantasin alltid är uppbyggd på vår erfarenhet. Nästan 
ingenting kan skapas ur intet, för fantasin är alltid uppbyggd av element ur verkligheten, med 
undantag av religiösa och mystiska föreställningar. Bakom alla myter, sagor, bilder och 
drömmar kan man alltid spåra vissa former av verklighet, fast den har blivit ombearbetad och 
förvrängd av fantasin. Det är kombinerandet av olika fragment från verkligheten som utgör 
den fantastiska skapelseprocessen på ett liknande sätt som legobitar sätts samman till nya 
byggnadskonstruktioner (Vygotskij, 1995).  
 
Desto mer livserfarenhet och kunskaper man har skaffat sig, desto rikare blir även fantasin 
och skapandet blir mer genialt. Därför har oftast vuxna bättre fantasi än barn då de har mer 
erfarenheter att falla tillbaka på. Barn måste därför få många tillfällen att skaffa sig 
erfarenheter och kunskaper för att kunna utvidga sitt skapande. Ett mer komplicerat samband 
mellan verklighet och fantasi kan beskrivas som att man kan lära sig utifrån andras 
erfarenheter. Utifrån en berättelse kan barnet tänka sig hur hjälten lider av törst i öknen. Man 
lär sig av lånade erfarenheter och kan fantisera utifrån dessa. Barnets egna erfarenheter är 
emellertid mycket betydelsefulla därför att om inte barnet vet hur törst känns eller hur sand 
ser ut kan barnet inte leva sig in i och ta del av den lånade erfarenheten i fallet med hjälten. 
Fantasin är även kopplad till våra känslor och kroppsfunktioner. Vi kan se en rysare på TV 
och börja darra då vår fantasi sätter igång våra inre känslor, i form av rädsla samt en kroppslig 
reaktion. Dessa känslor som Vygotskij kallar för emotioner styr hur vi ser på verkligheten, är 
vi arga kan detta sätta igång fantasin och skapa ett hemskt scenario inne i vårt huvud, eller 
omvänt om vi känner oss glada. Detta förhållande mellan fantasin och emotionerna är 
dubbelverkande, fantasin kan påverka den kroppsliga känslan och känslan kan påverka 
fantasin (Vygotskij, 1995). 
 
Ett exempel är när vi skapar bilder, då vi utifrån verkligheten och en för stunden rådande 
känsla får en fantasi som resulterar i kreativt skapande, ex. en bild. Den färdiga bilden 
påverkar våra känslor och de påverkar vår fantasi, som leder till nytt skapande där vi hämtar 
nytt material från verkligheten, och vi är tillbaka från början igen (Vygotskij, 1995). Detta 
försöker vi förklara med följande exempel utifrån Vygotskijs tankar om fantasin: Maria har 
sett en död kanin på vägen hem från skolan och är ledsen. Då hon är ledsen ritar Maria en bild 
i mörka färger där kaninen körs över av en bil. Den färdiga bilden sätts upp på väggen och 
hon blir ledsen varje gång hon ser den. Den dystra känslan påverkar hennes fantasi och hon 
vill rita ytterligare en bild om kaninen. 
 
En produkt i form av en bild eller idé har ofta en lång historia bakom sig, skapelsen är ofta 
bara förlösningen av medvetna och omedvetna bearbetningar och förvrängningar. Detta kan 
yttra sig i form av förstoringar och förminskningar av föremål och mängder, en bil kan få 30 
hjul. Tanken har omedvetet gått från erfarenheten av bilar till en förvrängning av denna 
verkliga erfarenhet. Den förmåga vi människor har att kunna skapa ger oss mycket glädje men 
kan ibland kännas plågsamt, när behovet att skapa är större än förmågan att kunna skapa. 
Vygotskij (1995) har kallat detta för skapandets våndor. Varje människa har ett behov att 
uttrycka sig, detta då varje fantasi har en egen drivkraft att utifrån verkligheten skapa något 
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nytt för att senare visa upp denna prestation för verkligheten. Denna drivkraft gör att vi 
känner vånda och smärta när vi inte kan förverkliga prestationen. En del har mer eller mindre 
skaparvånda och olika lätt att få ner sina tankar på papper. ”Det förefaller som om barnets 
tanke bromsas in i samma ögonblick det fattar pennan, som om arbetet att skriva skrämde 
det.” (Vygotskij, 1995, s. 53). 
 
Trots dessa förklaringsmodeller till fantasin är den svår att greppa och förklara. Alla 
människor använder sin fantasi på olika sätt då de är olika och befinner sig i olika relationer 
till omgivningen, vilket påverkar skapandet. Barnen använder sin fantasi på olika sätt och har 
olika lätt att ta till den och som Vygotskij uttrycker det: ”Den skapande fantasins aktivitet 
visar sig vara mycket komplicerad och beroende av en hel rad ytterst olikartade faktorer.” 
(Vygotskij, 1995, s. 39). 
 
 
Bildens betydelse 
 
Förstadiet till det skrivna språket är bilden. Barn utgår i början av sin läs och skrivutveckling 
från bilder. De läser genom att berätta till bilden och de första korta berättelserna är ofta 
rikligt illustrerade med bara en kort bildtext (Nyberg, 1992). 
 
Att kombinera bild och skrivning är ingen ny företeelse. Vygotskij som verkade i f.d. 
Sovjetunionen från 1913 fram till sin död 1934 såg sambandet mellan bilden och 
skrivinlärning redan under sin tid, men han hade aldrig några resurser att forska vidare på sina 
idéer (Stensmo, 1994). Det mest lättillgängliga sättet för yngre barn att förmedla sina tankar 
är att rita (Vygotskij, 1995). Barns skrivande utvecklas sedan från ritandet. De tror först att 
skriften är en avbildning av ett objekt. En viktig del i barns skriftspråkutveckling är enligt 
Vygotskij när barnen inser att skriften är en avbildning av talet (Svensson, 1998). När de blir 
äldre inser barnen att skrivandet är ett bättre uttrycksmedel än bilden, vilket gör att intresset 
för att rita blir mindre. Barnen går ifrån bilden till språket. Det litterära skapandet är svårare 
än bildskapandet eftersom man måste ha ett större ordförråd och livserfarenhet (Vygotskij, 
1995). 
 
Piaget som levde 1896-1980 i Schweiz utförde omfattande undersökningar om barns språkliga 
och tankemässiga förmåga. Ett viktigt begrepp myntat av Piaget är assimilation som innebär 
att man utgår ifrån sig själv och ordnar omvärlden efter tidigare erfarenheter. Ett annat viktigt 
begrepp är ackommodation som innebär att man tvingas lära om eftersom man kommer till en 
ny situation där man inte kan utnyttja sina tidigare erfarenheter. Ackommodation är det som 
barnen oftast ställs inför i skolan, medan assimilation är något som barnen ofta utnyttjar i 
kreativa handlingar, såsom lek och skapande verksamhet. När barnen använder sig av 
bildarbete så utgår de ifrån sig själva, d.v.s. de utnyttjar sina egna erfarenheter i form av 
assimilation. Genom bilden är det lättare för barnen att utgå ifrån tidigare erfarenheter därför 
att barnet då kan bearbeta sina inre tankar (Piaget, 1973). 
 
Freinet som levde 1926-1966 i Frankrike ansåg att undervisning bedrevs på ett felaktigt sätt i 
den traditionella skolan. Skillnaderna mellan fattiga och rika barn var alltför stora och han 
ville ge alla barn samma möjligheter att lära sig. Som viktiga komponenter i Freinets ideologi 
återfinns samarbete då lärarna arbetade kring kooperation och nätverk som utgångspunkter på 
hans skolor. Målet var att skapa en demokratisk skola genom att bl.a. söka sig ut i samhället 
för att se och lära på ett kreativt sätt. Han använde verkligheten som pedagogik i sina skolor 
på ett naturligt sätt med praktiskt skapande som en betydelsefull del. I Freinets skolor 
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användes det material som samlades in på samhällsutflykterna till att trycka en skoltidning 
med hjälp av ett eget tryckeri (Nordheden, 1995). Han arbetade ut 30 konstanter som är 
påståenden som handlar om bl.a. Barnets natur. En konstant som behandlar 
undervisningsmetoderna är nr 11:  
 

Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iakttagelse, förklaring och 
demonstration, som är det vanliga i skolan, utan att genom trevande försök, vilket är ett 
naturligt och universellt tillvägagångssätt. (Freinet, 1978 s. 179).  

 
I staden Reggio Emilia i Italien startade dåvarande borgmästaren Loris Malaguzzi kommunala 
daghem under femtiotalet i protest mot de statliga kyrkstyrda daghemmen. Malaguzzi hade 
inspirerats av Freinets tankar, vilket återspeglas i att de på stadens daghem arbetade mycket 
praktiskt utifrån barnen på ett tematiskt sätt. Genom att gå ut och studera t.ex. duvor så lär sig 
barnen hur duvornas värld ser ut, vilket de sedan får åskådliggöra i den ateljé som finns på 
alla kommunala daghem i staden. Man ser till att barnen får så många upplevelser som möjligt 
av ett tema, detta för att stimulera fantasi, kreativitet och tänkandet (Wallin, 1986). Ett viktigt 
tankesätt i pedagogiken är ett uttryck myntat av Malaguzzi:  

 
Ett barn har hundra språk  
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen  
skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp 
och att handla utan huvud. 
Leken och arbetet, 
verkligheten och fantasin 
vetenskapen och fantasteriet 
det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser. (Wallin, 1988) 

 
Detta ger lite förklaring till hur man ser på barnen. Pedagogerna på Reggio Emilias daghem 
gör allt för att ta tillvara barnens alla hundra språk. 
 
I kompendiet barnbilder (Bergström, 1994) behandlas de olika stadierna i barns 
bildutveckling utifrån Lowenfelds utvecklingsstadier. Lowenfeld kallar det stadium som 
infaller mellan 9-11 års ålder för Begynnande realism. Bilderna börjar nu vara realistiska, och 
liknar verkligheten allt mer. Barnen går mer ifrån det tidigare användandet av röntgenbilder, 
där en bild på ett hus liknar ett dockhus, för att rita med mer antydan på djup i bilden.  
Färgerna är mer varierande och uttänkta än tidigare, och barnen kan också se en symbolik i 
färgerna vilket avspeglas i bilderna.  
 
I boken Barns bildspråk (Hansson m.fl., 1991) har bl.a. Nordström skrivit om barns 
bildutveckling. Där kan han konstatera att både Vygotskij och Piaget i sin forskning anser att 
barnen kring 10 års ålder utvecklar sina tankar mot hur vuxna tänker samt att socialiseringen 
tilltar. När barnen träder in i den begynnande realismen har de övergett sin gamla 
föreställningsvärld och har lärt sig att skrivningen är en effektivare metod att kommunicera än 
att rita. Han anser då i likhet med Cyril Burts utvecklingsschema att en hämmande period 
infaller, vid ca 11-14 år. Eftersom bilden som ämne har en lägre status i skolan anser 
Nordström att skolan har en stor roll för hur barnen kommer att fortsätta att utveckla sitt 
bildskapande. 
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En metod som kommer från Santa Barbara i USA kallas för konfluent undervisning och 
innebär att barn lär sig lättare om ämnet är förankrat i deras upplevelsevärld. Vanlig 
traditionell undervisning utgår från fakta för att sedan följas upp med tillämpning, medan 
lärarna i den konfluenta undervisningen istället utgår från barnens tankar och upplevelsevärld, 
för att sedan ge barnen fakta utifrån detta. Detta gör att barnen bättre kommer att tillgodogöra 
sig kunskaperna på ett mer lustfyllt sätt. Dessa tankar känner vi att vi kan ta till oss. Vikten av 
att utgå från barnens egen upplevelsevärld påverkar motivationen och lusten inför lärandet 
(Steinberg, 1998). 
 
 
Syfte  
 
 
Vi vill med vårt utvecklingsarbete undersöka om vi genom praktiskt bildarbete kan påverka 
barns skrivintresse på ett positivt sätt. 
 
Förklaring till syfte och vetenskapliga frågor 
 
Med bilden som verktyg vill vi främja barnens fantasi och kreativitet i arbeten under olika 
projekt. På detta sätt vill vi att barnen ska känna en ökad lust inför sitt skapande av berättelser. 
Ger bilden lust och glädje inför skrivprocessen? 
Hjälper bilden barnen att komma igång med skrivandet? 
 
 
Definition av centrala begrepp i vårt arbete. 
 

• Med skapande menar vi att barnen formar en produkt, ex. ett konstverk eller en text. 
• Med kreativitet menar vi förmågan att skapa såväl bilder som text på ett nyskapande 

sätt (Vygotskij, 1995). 
• Med fantasi menar vi förmågan att utifrån egna erfarenheter och känslor hitta på 

nytolkningar av verkligheten och fantasin är en förutsättning för kreativitet (Vygotskij, 
1995). 

• Med bildarbeten menar vi skapande av bildkonstverk i olika former och material.  
• Med skrivprocessen menar vi de steg en färdig text skapas och bearbetas genom 

(Strömqvist1992). 
 
 
Metod 
 
 
Försökspersoner 
 
Vi gjorde vårt forskningsarbete i en klass 4 som bestod av 20 elever, sju pojkar och 13 flickor. 
Fyra barn var nio år medan resten av klassen var tio år gamla. När något barn var frånvarande 
fick de genomföra enkäterna eller övningarna vid ett senare tillfälle, därmed blev det inte 
något bortfall.  
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Val och motiveringar av metoder 
 
Vi har använt oss av två kvalitativa och en kvantitativ datainsamlingsmetod. För att registrera 
barnens reaktioner på våra moment använde vi oss av observationer. Det är en bra metod för 
att samla in fakta rörande exempelvis elevers beteenden i ett klassrum och det lämpar sig för 
att testa exempelvis olika nya undervisningsmetoder. När vi vet vad vi ska observera lämpar 
sig en strukturerad metod med ett observationsschema, för att kunna öka validiteten samt att 
risken för att brister i kommunikationen mellan oss observatörer minimeras. Kvaliteten på 
observationerna ökar om observatören kan vara icke-deltagande i verksamheten samt om 
observationsbarnen inte är så många (Patel, 1994) och observerade därför fyra slumpmässigt 
valda barn  
 
För att få en allmän bild av klassens förhållningssätt gentemot svenskämnet valde vi att lämna 
ut en strukturerad enkät för en kvantitativ datainsamling både före och efter genomförandet av 
våra moment. En hög grad av strukturering medförde att vi fick svar som var enkla att 
sammanställa och kunde förtydligas i intervjuerna. Patel (1994) varnar för att reliabiliteten 
kommer att halta om deltagarantalet är litet vid anonyma enkäter. Eftersom vi delade ut 
enkäten på lektionstid samt att de skulle uppge sina namn, kunde vi kontrollera närvaro och 
låta frånvarande elever delta i enkäten vid ett senare tillfälle, vilket garanterade att samtliga 
deltog. 
 
För att få en tydligare bild av klassens tankar och mer beskrivande svar valde vi att göra 
intervjuer med de fyra observationsbarnen samt två utvalda barn. Intervjuerna gör att man kan 
få bredare svar då man kan ställa mer öppna frågor i en intervju än vad man kan göra i en 
enkät. Patel (1994) har punktat upp några saker som man bl.a. som intervjuare bör tänka på 
för en bättre intervjuteknik: Använd korta frågor, undvik ledande frågor samt negationer. 
 
 
Material 
 
Vi använde oss av enkätundersökning före och efter undersökningsperioden (bilagorna I och 
II). Vid observationerna använde vi oss av ett observationsschema där vi definierat punkterna 
iver, koncentration och tålamod (bilaga III). Under intervjuerna använde vi oss av 
intervjufrågor (bilaga IV) och en bandspelare för att få exakta citat. 
 
 
Etiska aspekter 
 
Vi valde att låta både våra observationsbarn och resten av klassen vara ovetande om våra 
observationer. Samtliga föräldrar gav oss tillåtelse att intervjua deras barn. Vi tog med några 
exempel på observationsbarnens enkätsvar tillsammans med de observationer som vi har 
tecknat ner i resultatet. De uppgifter vi har samlat in har vi behandlat med största respekt och 
varsamhet för att inte lämna ut något av barnen. Vi har därför gett samt fingerade namn till de 
sex barnen. Då vår enkät inte var anonym har vi behandlat svaren med största försiktighet och 
dessa var konfidentiella för utomstående. 
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Genomförande 
 
Tidsplan för examensarbetet  

Figur 1. Tidsplan för examensarbetet. 
 
Under hösten 2001 valde vi vårt ämnesområde, där vi tänkte använda oss av integrering 
mellan svenska och bild, och skrev vårt PM (1). I januari var vårt PM godkänt och vi 
kontaktade vår handledare. I samråd med henne började vi läsa in oss på litteratur inom 
området (2). Under våren började vi skriva vår bakgrund (3) som blev godkänd av 
handledaren innan sommaren (4). Under hösten utformade vi enkäter, lektionsplaneringar, 
intervjufrågor och observationsschemat i samråd med vår handledare. Vi besökte även vår 
undersökningsklass (5). Senare under hösten genomförde vi våra undersökningar och samlade 
in den fakta vi behövde genom intervjuer, enkäter, observationer (6). Efter 
undersökningsperioden var slut i november började vi sammanställandet och skrivandet av 
resultatet och diskussion (7). I januari 2003 genomfördes vårt slutseminarium och vårt arbete 
godkändes (8).  
 
 
Så genomförde vi vår undersökning 
 
Enkäterna 
 
För att undersöka barnens inställning till skrivande lämnade vi ut en strukturerad enkät med 
fasta svarsalternativ både före (bilaga I) och efter projekttiden (bilaga II). Enkäterna innehöll 
en fast ja eller nej fråga samt flertalet frågor med en attitydskala på sju steg. Dessa enkäter 
lämnades ut under skoltid vilket garanterade allas deltagande. Då karaktären på frågorna var 
av ickekänslig art var de ickeanonyma. Vi har lagt till fler frågor för eget intresse än vad som 
är relevant för syftet och redovisar endast de frågor vi tycker är viktiga och tydliga utifrån 
detta. 
 
 
Observationerna 
 
Utifrån observationsschemat (se bilaga III) studerade vi de fyra barnen under moment 2, 4, 6, 
och 8 som var de tillfällen då barnen skrev. I observationsschemat (Se bilaga III) har vi i 
förväg skrivit ner, preciserat och delat upp exakt vad vi vill titta på, allt för att förtydliga 
problemet och minska chansen för feltolkning (Patel, 1994). I observationerna som vi gjorde 
tittade vi närmare på elevernas iver, koncentration och tålamod samt definierade hur de olika 
rubrikerna kunde tolkas på barnens beteende. 
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Intervjuerna 
 
Före praktiken hade vi arbetat fram öppna frågor (se bilaga IV) med möjligheter till 
följdfrågor. Vi skickade sedan ut en förfrågan om föräldrarnas tillåtelse att använda 
bandspelare vid intervjuerna och när vi fått föräldrarnas godkännande genomförde vi enskilda 
intervjuer med sex barn under skoltid. Vi satt båda med på samtliga intervjuer, där den ena 
fungerade som intervjuare och den andra som observatör samt kvalitetssäkrare. Vi hade i 
likhet med enkäterna en del frågor som inte hörde till undersökningen och vi redovisar därför 
inte alla frågor, utan väljer ut exempel på de svar som var mest talande. 
 
 
Utvecklingsarbete i klassen 
 
Nedan följer en överblick av projekttiden: 
 
Vecka 1. Vi var på lägerskola med barnen, där de fick samla in material till ett tittskåp. 
 
Vecka 2. Vi lämnade ut den första enkäten (Se bilaga I). Barnen började sitt byggande av ett 
tittskåp föreställande en skog och vi introducerade skrivandet av texten Vilse i skogen (Se 
bilaga V).  
 
Vecka 3. Vi byggde en miniatyrbondgård tillsammans med barnen i halvklass (Se bilaga VI). 
 
Vecka 4. Vi startade upp skrivandet av texten bondgården (Se bilaga VI) och genomförde 
intervjuer med fyra barn; Johan, Jenny, Josefin och Julia. 
 
Vecka 5. Studiedagar för lärarna medan eleverna hade lov. 
 
Vecka 6. Vi genomförde ritandet av ett djur och introducerade skrivandet av barnens dag som 
detta djur (Se bilaga VII). Barnen målade sin drömplats (Se bilaga VIII). 
 
Vecka 7. Vi genomförde skrivandet av texten om drömplatsen (Se bilaga VIII). De sista två 
intervjuerna genomfördes med Jan och Jakob. Arbetet med barnen avslutades när vi lämnade 
ut den andra enkäten (Se bilaga II). 
 
 
Analys av data 
 
Vi analyserade och tolkade vår data från observationerna och gjorde en sammanfattande 
bedömning av var och ett av barnen utifrån varje lektionstillfälle samt lite kort om klassen 
som helhet. Intervjuerna har skrivits ut och vi har valt att redovisa valda, representativa svar 
från dessa, där barnen har redovisats var för sig.  Enkätfrågorna bestod av en attitydskala på 
1-7, som vi räknade ut ett medelvärde på för var och en av frågorna. Resultatet redovisas med 
hjälp av löpande text och diagram. Slutligen har vi vävt samman de data vi samlat in på vart 
och ett av barnen och redovisat det i en sammanfattning, samt sammanfattat resultatet från 
enkäterna. 
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Resultat 
 
 
Vi har genomfört undersökningen i en fjärdeklass med 20 elever. Vi observerade klassen som 
grupp, av dessa barn observerade vi även fyra slumpmässigt valda elever grundligt, två pojkar 
och två flickor som var 10 år gamla. Utöver dessa barn intervjuade vi ytterligare en flicka och 
en pojke. Bredden och skillnaden mellan de observerade barnen var stor. Johan hade allmänna 
läs och skrivsvårigheter. Han var relativt utåtagerande och hade koncentrationssvårigheter. 
Även Jakob var något svag på att skriva och hade svårt att hitta motivation för sin skrivning, 
medan hans bildutveckling var långt gången och allmänbildningen hög. Josefin låg på en 
normal nivå för både läsning och skrivning för sin ålder medan Jenny låg på en avancerad 
nivå för både skrivandet och bildutvecklingen. Båda flickorna tyckte om att skriva, medan 
Jenny hade ett mer målande skrivspråk än de flesta barn i samma ålder.  
 
Vi börjar med att redovisa hur de fyra eleverna upplevde skrivandet till bilderna. Vi 
presenterar skrivningen moment för moment, sedan presenterar vi en sammanfattning av 
svaren från intervjuerna med de sex eleverna. Slutligen redovisar vi svaren från 
enkätundersökningen för att avluta med en sammanfattning av resultatet.   
 
 
Så gick våra övningar 
 
Vilse i skogen (se bilaga V) 
 
Barnen fick först samla in naturmaterial från skogen, som de senare skulle använda. De fick 
var och en bygga ett tittskåp som skulle föreställa en skog i miniatyr. Utifrån tittskåpet skulle 
de tänka sig att de var mitt inne i denna skog och hade gått vilse. Uppgiften var att skriva om 
när de gick vilse i skogen. Stämningen i klassen var orolig efter en lång vecka, då vi skrev 
första lektionen en fredagsmorgon.  
 
Johan hade allvarliga svårigheter att sitta still och hade problem med att få ner sina idéer på 
pappret framför honom. Jakob satt dock still på sin plats, men kunde dock inte hitta någon 
motivation trots upprepade försök att hjälpa honom att komma igång. Vid nästa tillfälle kom 
Jakob igång med sin skrivuppgift då han skrev en kortare text koncentrerat utan att bli störd. 
Han ritade en bild istället för att skriva längre då han ombads att beskriva hur skogen såg ut. 
Hans åsikt om att skriva texten vilse i skogen under intervjun var: ”Det var tråkigt för jag 
kunde inte komma på nåt.” Josefin hade först svårt att komma igång men efter en stund 
började hon skriva och skrev koncentrerat ett tag. Hon tappade sedan koncentrationen och 
intresserade sig för vad de andra gjorde och varvade sedan koncentrerat skrivande med 
konversation och onödigt vandrande. Jenny kastade sig över uppgiften och skrev koncentrerat 
på sin text utan att bry sig om vad de andra barnen höll på med. Hon tyckte att det både var 
ganska lätt och roligt att skriva texten enligt både enkäten och intervjun. 
 
De flesta i klassen betedde sig på liknande sätt som Johan och Josefin varvid de vandrade runt 
och hade svårt att koncentrera sig på uppgiften. 
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Bondgården (se bilaga VI) 
 
Innan vi genomförde övningen arbetade vi med bondgården i OÄ genom grupparbeten som 
redovisades med lyckat resultat. För att vidare arbeta med bondgården på ett mer överskådligt 
sätt skaffade vi material i form av träbitar, lera och färger. Tillsammans med barnen som var 
indelade i halvklass gick vi först igenom vad som finns på en bondgård genom brainstorming. 
Sedan fick de i uppgift att tillverka en miniatyrbondgård tillsammans. Vid nästa tillfälle fick 
de i uppgift att skriva om ett mysterium på bondgården. Vi skrev timmen efter lunch en tisdag 
och stämningen i klassen var mycket lugnare då vi genomförde uppgiften i halvklass.  
 
Johan skrev en början till texten, men blev störd av andra så att han tappade koncentrationen. 
Han kom igång efter ett tag, och när han väl hittat ett bra ämne blev han inspirerad att skriva. 
Texten blev lite längre denna gång än tidigare då ämnet verkade fascinera honom. Jakob hade 
även i denna uppgift svårt att få inspiration, men skrev till slut en kortare text utan någon 
vidare motivation eller lust. Josefin kom på en början men tappade lätt koncentrationen och 
började prata med andra barn. Hon hade svårt att komma på en fortsättning och ett slut på sin 
text. Jenny hade lätt för att komma igång, men hon var inte lika koncentrerad på denna 
uppgift som förra skrivuppgiften. Hon och några andra flickor inspirerade varandra till ett 
oseriöst tema, varvid hon varvade skrivandet med att prata samt att klättra på stolarna.  
 
Klassen som var uppdelad i två grupper hade i allmänhet svårt att finna inspiration. De tyckte 
enligt enkäten att uppgiften var mer tråkig än rolig då medelvärdet låg på 3,5 där 4 var mitten 
på attitydskalan. Detta svar överensstämmer med våra allmänna observationer i grupperna.  

Min dag som djur (se bilaga VII) 
 
Barnen fick i uppgift att rita en bild på det djur som de skulle vilja vara för en dag. De fick 
sedan skriva om deras äventyr som detta djur under dagen. Denna uppgift fick de i direkt 
anslutning till bilduppgiften. Övningarna skedde under första lektionen på en torsdag.  
 
Johan kom igång bra men skrev en väldigt kort text där han hade svårigheter att få ned sina 
tankar på pappret. Han hade många idéer och kunde uttrycka dem, men det var svårt att skriva 
ned dem. Jakob behövde ganska lång tid på sig för att sortera sina tankar, men när han väl 
kommit på sin idé skrev han hela lektionen, och fick ihop en längre, mer beskrivande text än 
de tidigare. Enligt enkäten tyckte han också att det var både lätt och roligt att skriva texten. 
Josefin hade stora svårigheter att kunna koncentrera sig tillräckligt för att kunna komma 
igång, detta för att hon blev störd av omgivningen vilket gjorde att hennes fokus hamnade på 
andra saker. Jenny kom igång bra, hon skrev koncentrerat en kort, men väldigt målande text. 
 
Det typiska i klassen var att uppgiften präglades av ett relativt lugn, varvid de flesta kunde 
forma sina idéer i lugn och ro. Lugnet i samarbete med bildens art bidrog till att de flesta 
skapade mer målande texter än vid föregående skrivuppgifter.  
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Drömplats (se bilaga VIII) 
 
Barnen fick genom visualisering tänka sig sin drömplats och sedan måla den med hjälp av 
vattenfärg. De fick sedan i uppgift att beskriva sin drömplats utifrån de sinnesintryck och 
känslor som uppstod där. Skrivövningen skedde en måndagsmorgon, vilket gjorde att 
stämningen i klassen var orolig. Det var däremot betydligt lugnare under nästa försök, då alla 
barn hann klart med sin skrivuppgift. 
 
Johan hade svårt att komma igång. Under det andra tillfället gick det bättre och efter lite 
peppning skrev han koncentrerat och ivrigt en kortare; för honom kvalitativ text.  Jakob hade 
väldigt svårt att hitta inspiration, men satte igång med uppgiften. Efter lite peppning under 
andra tillfället skrev han klart en kortare text. Josefin satte igång med uppgiften direkt, skrev 
ganska koncentrerat, men tappade koncentrationen ibland. Jenny satte igång med uppgiften 
direkt, men blev störd flertalet gånger varvid hon tappade koncentrationen. Hon skrev en 
kortare, målande och beskrivande text även denna gång. 
 
Den här övningen var något som fängslade de flesta elever i klassen. De skrev klart och 
rättade sina texter på en kortare tid än normalt. Texterna som skapades var i allmänhet ganska 
korta men de var överlag målande och beskrivande på ett positivt sätt. 
 
 
Redovisning av intervjuerna  
 
Vi kompletterade våra enkäter och observationer med enskilda intervjuer. För att få en större 
bredd på svaren valde vi att förutom de fyra observationsbarnen intervjua ytterligare två barn, 
Julia och Jan som båda var 10 år. Intervjun bestod av olika frågor (se bilaga IV) där vi 
exempelvis frågade om hur det var att skriva de olika texterna samt om det var lättare att 
komma igång med skrivandet än i vanliga fall, och i så fall varför? Barnen var mycket roade 
av att bli intervjuade och att bli inspelade. De fyra första intervjuerna gjorde vi efter moment 
1-4 (se bilaga V och VI) medan vi gjorde de två sista intervjuerna efter alla moment var 
slutförda. 
 
Johan sa i intervjun att han tyckte det var mycket lättare att skriva om bondgården än att 
skriva texter i vanliga fall. Det var även lättare att skriva om bondgården för att han visste 
mycket mer ”om djur och det”. Han tyckte även att det var roligt att skriva.  
 
Josefin tyckte att det var svårt att skriva om vilse i skogen, medan det var roligt att skriva om 
bondgården. Inte heller hon kunde motivera sina svar, då hon inte visste varför hon tyckte så. 
 
Jenny tycker om att skriva. På frågan om hur det var att skriva om skogen svarar hon: ” Det 
var kul. Jag tycker att det kul att skriva sagor och berättelser.” Hon tyckte även att tittskåpet, 
d.v.s. bildarbetet var till hjälp och gjorde att skrivandet om skogen blev lättare för att: ”Man 
har en bild som man kan skriva om.” 
 
Julia är precis som Jenny en stark elev när det gäller skrivandet. Julia tyckte det var både lätt 
och roligt att skriva texterna. ”… jag bara tänker en bra historia, nånting som är passande till 
titeln å det. Å då bara skriver jag. Då tänker jag inte så mycket på vad jag skriver, då bara 
skriver jag.” Överlag framkom det att Julia tycker att det är roligt att skriva och även skriver 
mycket hemma. 
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Jakob sa att han tyckte att det är roligt att skriva berättelser. Uppgiften vilse i skogen var 
tråkig att skriva eftersom han inte kom på någonting, medan min dag som djur var rolig att 
skriva, men han kunde inte påvisa varför det var roligt att skriva om djuret. Detta till trots 
tyckte han att det var svårare att skriva till våra uppgifter än i vanliga fall. Jakobs tankar om 
drömplatsen: ”Först kunde jag inte tänka, men sen då kom jag på.”  
 
Jan ligger på en normal nivå för skrivning i hans ålder. Jans svar på frågan hur det var att 
skriva om vilse i skogen var: ”… Det var rätt så svårt. För att det var jättesvårt för att komma 
vilse i den där skogen tyckte jag. Och med en gång så försökte jag komma på lite humor i den. 
Och sen när jag hade gjort det så tänkte jag att jag håller ändå på med en annan så jag måste få 
slut på den här nån gång. Så i slutet så när dom såg när dom var hemma, så gick dom bara dit. 
Dom hade bara kommit bort för att det var så mörkt.” Jan tyckte att det var både roligt och 
tråkigt att skriva till bilderna. Däremot tyckte han att det var lätt då man med hjälp av 
rubriken lätt kunde komma på vad berättelsen skulle handla om.  
 
 
Redovisning av enkäter 
 
Med enkäten ville vi få en bild av hur hela klassen förhöll sig till ämnet svenska samt våra 
övningar. Enkäten är redovisad i både löpande text och i två diagram (figur 2 och 3). Vi valde 
att redovisa de mest relevanta frågorna med ett jämförande resultat på elevernas medelvärde 
av svaren vilket jämfördes mellan enkäterna (se bilaga I och II) för att se skillnader. På 
enkäterna fanns en attitydskala där 1 var det minsta och 7 var det högsta värdet, vilket leder 
till att 4 ligger på mitten av attitydskalan.  
 
I den första enkäten framkom det att barnen tyckte att det var ganska roligt att skriva 
fantasiberättelser. Medelvärdet av alla barns svar var 5,9. Resultatet var oförändrat vid den 
andra enkäten.  
 
Under den första enkäten tyckte barnen att det var mitt emellan medel och lätt att komma 
igång med en fantasiberättelse då medelvärdet var 5,4. I nästa enkät hade genomsnittet sjunkit 
något då detta var 4,9. De tycker att det är något svårare att komma igång med att skriva, men 
medelvärdet ligger fortfarande över medel som ligger på 4 i mitten på attitydskalan.  
 
Barnen tycker inte att svenskämnet som helhet är något mer än medelroligt då medelvärdet i 
den första enkäten ligger på 4,2. Detta har förändrats något i enkät 2 där medelvärdet ligger på 
3,8, vilket är just under mitten på attitydskalan. Det framgår att elevernas positiva syn på 
svenska har minskat något då fler har valt alternativ mot tråkigt.  
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Enkät 1

14

3

3

 
 

Figur 2. Barnens svar på frågan: Är det roligt att prova på nya övningar i 
svenska? Svaren redovisas i antal barn. 

 
 

Enkät 2

ja; 15

ibland; 3

nej; 2

 
 
Figur 3. Barnens svar på frågan: Är det roligt att prova på nya övningar i 
svenska? Svaren redovisas i antal barn. 

 
Figur 2 och 3 visar barnens syn på att prova på nya övningar i svenska i enkät 1 och 2 (se 
bilaga I och II). Resultatet blev att fler barn tyckte att det var roligt att testa på nya övningar, 
ökningen var en person till fördel för ja, medan det var lika många som tyckte ibland (3 
personer) och en person färre som tyckte nej (2 personer istället för 3).  
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I den andra enkäten frågade vi barnen hur de upplevde de moment vi hade under 
undersökningsperioden.  
 
Vilse i skogen uppfattades som mitt emellan tråkigt och roligt då medelvärdet var 4,1. På 
frågan hur lätt det var att komma igång med att skriva uppfattades övningen som mitt emellan 
mittvärdet som ligger på 4 och lätt som ligger på 7 då medelvärdet var 5,3.  
 
Bondgården var den av texterna som barnen tyckte var svårast och minst roligt att skriva. 
Medelvärdet på hur roligt barnen tyckte det var att skriva övningen var 3,5 vilket är mindre än 
mitten av skalan som är 4. Barnen tyckte att det var närmare mitten än lätt att skriva texten, 
där medelvärdet var 4,7 på attitydskalan.  
 
Min dag som djur är den övning som av barnen upplevs som den roligaste övningen. Den 
ligger närmare mitten än roligt då medelvärdet ligger på 5,4. Övningen bedöms som mitt 
emellan mitten på attitydskalan och lätt, då medelvärdet på barnens svar ligger på 5,5. 
 
Drömplatsen var den av texterna som var lättast att skriva då medelvärdet av barnens svar 
ligger på 5,6. Den var närmare mitten än rolig då medelvärdet för barnens svar låg på 5,1. 
 
Från medelvärdena av resultaten av hur barnen upplevde övningarna kan vi urskilja att 
texterna om djuret och drömplatsen var roligast att skriva. Barnen tyckte i genomsnitt att det 
var lätt att skriva texterna. Uppgiften djuret var den enda som nästan hade samma värde på 
båda frågorna, medan det karakteristiska för de andra uppgifterna är att det är ett högre värde 
på hur lätt det var jämfört med hur roligt det var att skriva. 
 
 
Sammanfattning  
 
För att få en bättre överblick redovisar vi här en sammanfattning av resultaten från de fyra 
barnen var för sig.  
 
Johan har överlag svårt att skriva och komma igång med sina texter. Han har en bra fantasi, 
vilket tydligt syns i hans bilder, men bilden räckte inte för att inspirera honom tillräckligt. I 
texten om bondgården hade han lättare att komma igång då han visste mer om ämnet eftersom 
vi hade arbetat med bondgården i skolan. Det var lättare för Johan att skriva till bilderna av 
drömplatsen och djuret, då han här hade en tydlig bild att utgå ifrån, vilket tydliggjorde 
uppgiftens art för honom, även om det var svårt att få ner orden på pappret. 
 
Jakob har skaparglädje inför samtliga bildövningar och använder gärna bilden som hjälpmedel 
för att illustrera texten. För Jakob är det enklare att skriva till en bild som han själv har valt, 
än att skriva till en mer styrd tredimensionell modell. Djuret och drömplatsen är de uppgifter 
som fängslar honom mest och även ger det bästa resultatet. Han behöver tid för att komma 
igång med en skrivuppgift. Detta visar han exempel på i intervjun där han svarar på frågan om 
hur det var att skriva om drömplatsen: ”Först kunde jag inte tänka, men sen då kom jag på.”  
 
Josefin har överlag ganska lätt för att skriva, men hon tappade koncentrationen lätt. Detta 
skedde genomgående under alla moment. Vi kan inte säga att det var något speciellt som 
påverkade hennes handlande, bara att hon har relativt lätt för att skriva när hon inte tappar 
koncentrationen och pratar med andra eller vandrar runt. Hon hade ett behov av att visa upp 
sin text för andra.  
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Jenny hade genomgående lätt för att komma igång med skrivuppgifterna. Var övningen 
tillräckligt intressant fann hon motivation och satt och skrev koncentrerat med mycket bra 
resultat. Hon var även väldigt kreativ i sina bildarbeten, vilket återspeglades i hennes texter på 
flertalet sätt. Hon fann våra övningar både roliga och lätta, och sa i en av intervjufrågorna att 
det var lättare att skriva om skogen genom att hon hade en bild att utgå från. 
 
I klassen som helhet tyckte barnen att det var roligt att skriva fantasiberättelser, men kände 
efter undersökningsperioden att det var svårare att komma igång med skrivandet. Barnen 
tyckte att svenska som ämne var något mer tråkigt än roligt efter enkät 2. Fler barn tyckte 
dock att nya övningar i svenska var roligt efter vår undersökningsperiod (se figur 2 och 3). Av 
de texter vi gjorde med barnen så var djuret och drömplatsen mest omtyckta, då de både var 
roliga och lätta att skriva, medan bondgården och vilse i skogen inte var lika roliga, men ändå 
var ganska lätta att skriva. 
 
 
Diskussion 
 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka om barnens skrivintresse kunde påverkas positivt 
genom att de fick skapa egna bildarbeten som de sedan fick skriva till. Vi kan inte påvisa att 
bilden som sådan påverkat barnens skrivintresse positivt. Den största delen av barnen 
påverkades främst av andra faktorer än bilden, även om vi såg spår av större skrivlust hos en 
del barn vid olika tillfällen. 
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
När man ska undersöka någonting frågar man sig om de redskap som man hade tänkt sig har 
en hög validitet, d.v.s. om man använder rätt redskap för att kunna utföra sitt arbete. Vi har 
försökt få en så hög validitet som möjligt och har då använt oss av tre datainsamlingsmetoder 
som har kompletterat varandra. Observationer är en bra metod för att samla in fakta rörande 
exempelvis elevers beteenden i ett klassrum, vilket vi har gjort i vår undersökning (Patel, 
1994). Det vi märkte var att våra rubriker i observationsschemat var bra och hjälpte oss att 
kunna fokusera på att observera relevanta beteenden.  
 
Reliabilitet innebär tillförlighet och mätnoggrannhet på våra metoder att samla in information 
(Patel 1994).  För att öka tillförlitligheten på våra enkäter samt förenkla sammanställningen 
valde vi att ha strukturerade frågor med fasta svarsalternativ. Något som kan påverka 
reliabiliteten är att vi gick igenom frågorna när första enkäten lämnades ut, men inte när den 
andra enkäten gjordes. Det blev visst bortfall på den fråga där svarsalternativen var ja eller 
nej, då en del elever inte kunde välja mellan dessa, utan skrev andra svar. Det finns även 
exempel där en del barn har svarat olika i enkäten och i intervjuerna, vilket vi tror tyder på att 
de inte har förstått frågan. Då dessa exempel var få tror vi att det resultat som enkäterna 
visade har en hög tillförlitlighet. 
 
Observationsschemat var tillräckligt tydligt, vilket vi tror gav en tillräcklig hög tillförlitlighet, 
men intervjuerna gav oss inte alltid så riklig information som vi önskade. Eftersom vi inte 
hade någon större vana vid att intervjua hade vi svårt att ställa de rätta följdfrågorna utan att 
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de skulle bli ledande. De sista intervjuerna blev då bättre eftersom vi hade en bättre 
intervjuteknik så att vi fick mer informativa svar.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
I vår tolkning av resultatet kan vi se många olika faktorer som spelar in i barnens 
skaparglädje. Därför kan vi inte med säkerhet säga att bilden har haft den största betydelsen 
för elevernas skrivlust och engagemang. Det är många andra faktorer som spelar in, såsom 
stämningen i klassen och skriv- och bilduppgiftens art, samt den speciella lärarroll som vi 
hade när vi genomförde momenten. Då vi var praktikanter hade vi inte elevernas djupa 
förtroende. Vi var nya ansikten för dem och de hade mindre respekt för oss än för 
klassläraren. ”Den skapande fantasins aktivitet visar sig vara mycket komplicerad och 
beroende av en hel rad ytterst olikartade faktorer.” (Vygotskij, 1995, s. 39). Han menar att alla 
människor använder sin fantasi på olika sätt p.g.a. att de är olika och befinner sig i olika 
relationer till omgivningen, vilket påverkar skapandet. Detta är en slutsats som även vi har 
dragit utifrån vår undersökning. Barnen använder sin fantasi på olika sätt och har olika lätt att 
ta till den, och olika lätt att få ner sina tankar på papper. En del har mer eller mindre 
skaparvånda (Vygotskij, 1995).  
 
Ett barn som kan förklara en berättelse muntligt på ett bra och livligt sätt, kan hämmas när 
samma berättelse ska skrivas ner på papper. ”Det förefaller som om barnets tanke bromsas in i 
samma ögonblick det fattar pennan, som om arbetet att skriva skrämde det.” (Vygotskij, 1995, 
s. 53). Dessa tankar kan vi se i resultatet av observationerna, främst hos Johan då han har en 
livlig fantasi, men stora svårigheter att få ner sina tankar på papper. Vygotskij menar att det är 
mycket svårare att uttrycka sig i skrift än i tal. Barnet klarar en svår uppgift genom att i början 
lägga sig på en lägre utvecklingsnivå (Vygotskij, 1995). Om barnet får en uppgift som inte 
kan kopplas till dess tidigare upplevelser är det svårare att finna motivation. Detta såg vi 
tydligt hos en del av barnen, speciellt i övningen Vilse i skogen. Där Jakob inte kunde 
föreställa sig att man kunde vara vilse i en skog. Han kunde inte utgå ifrån sig själv, d.v.s. 
enligt Piaget (1973) assimilera. 
 
Vår uppfattning är att eleverna tyckte att det var jobbigt att skriva när de under en kort tid 
skulle prestera många olika texter. Utöver undersökningen hade de även annan undervisning i 
ämnet svenska, vilket ökade deras arbetsbörda. Vid sidan av undersökningen skulle texterna 
även användas i en utställning som skulle visas för föräldrar och syskon vilket satte press på 
barnen att hinna klart i tid och rätta och renskriva texterna. Denna utmaning gav en del barn 
inspiration och ny kraft medan andra tyckte att det var jobbigt att behöva visa upp sina texter. 
Barnen var vana att renskriva alla sina texter sen tidigare, vilket en del barn hade en negativ 
attityd till. 
 
Stämningen i klassen och bilduppgiftens art påverkade hur resultatet blev. Barnen var mer 
motiverade när det var en bilduppgift som fängslade dem. Det var de två sista uppgifterna 
som bäst passade för klassen som helhet. De flesta barn tyckte att drömplatsen och djuret var 
både lätt och rolig att skriva (se fig. 4). Vår tolkning är att uppgifterna passade klassen bättre 
då de var mer konkreta och närmare deras egen upplevelsevärld. Detta främst för att man inte 
jobbar så mycket med tredimensionella material i skolan, utan barnen skriver till sina 
teckningar, eller ritar i ritboken. Den oroliga stämningen i klassen påverkade också resultatet 
negativt, då klassen hade märkbara grupperingar och det fanns inre konflikter som bubblade 
under ytan både i klassrummet och på rasterna. Om vi hade gjort en förundersökning i klassen 
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hade vi fått större förkunskaper om klassens intressen och karaktär. Då hade vi kunnat 
anpassa våra metoder och inte arbetat lika mycket med tredimensionellt material, vilket inte 
passade klassen som helhet. Ett talande exempel på det är Jakob där det är ämnets art som 
avgör om hur lätt det är att komma igång. Han måste finna uppgiften inspirerande för att 
kunna ta den till sig på ett bra sätt. Djuret och drömplatsen var då uppgifter som passade 
honom och resten av klassen bäst. 
 
 
Vidare forskning 
 
Det vi har märkt är att projekttiden har varit alldeles för kort. Det skulle vara intressant att 
arbeta med ett liknande projekt under en betydligt längre period och kanske i större 
omfattning än bara en klass. Under vår undersökningsperiod använde vi både 
tvådimensionella och tredimensionella bildarbeten. Det vore intressant att arbeta vidare på 
skillnaden mellan skapandet av dessa skilda konstformer, samt arbeta vidare på 
ämnesintegreringen mellan bildarbetena och skrivandet.  
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  Bilaga I 
    
 
Enkätfrågor 1 
 
 
Ålder:___  Kön: Flicka  Pojke 
 
Sätt ett kryss på det ställe som bäst stämmer överens med vad du tycker… 
 
Vad tycker du om att ha svenska?  1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt  
  
Vad tycker du om att skriva brev? 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt  
 
Vad tycker du om att skriva dagbok? 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt 
 
Vad tycker du om att skriva dikter?  1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt 
 
Vad tycker du om att skriva fantasiberättelser? 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt 
 
Vad tycker du om att skriva om verkliga saker? 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt 
 
Vad tycker du om att spela teater? 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt  Roligt 
 
Är det roligt att pröva nya övningar i svenskan?  Ja   Nej 
 
 
Hur tycker du det är att komma igång när du ska skriva en fantasiberättelse? 
 1____2____3____4____5____6____7 
 Lätt Svårt 
 
 
Namn:_______________________ 
 
 



  Bilaga II 
    
 
Enkätfrågor 2 
 
Ålder:___   
 
Sätt en ring på det ställe som bäst stämmer överens med vad du tycker… 
 
 
Vad tycker du om att ha svenska?  1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt  
  
 
 
Vad tycker du om att skriva brev?   1____2____3____4____5____6____7 
  Tråkigt Roligt  
 
 
 
Vad tycker du om att skriva dagbok? 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt 
 
 
 
Vad tycker du om att skriva dikter?  1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt 
 
 
 
Vad tycker du om att skriva fantasiberättelser? 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt 
 
 
 
Vad tycker du om att skriva om verkliga saker? 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt Roligt 
 
 
 
Vad tycker du om att spela teater? 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt  Roligt 
 
 
 
Är det roligt att pröva nya övningar i svenskan?  Ja   Nej 
 
 
 
Hur tycker du det är att komma igång när du ska skriva en fantasiberättelse? 
  
 1____2____3____4____5____6____7 
 Svårt Lätt 



  Bilaga II 
    
 
 
Vad tyckte du om att skriva texten Vilse i skogen?   
 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt  Roligt 
   
 
 1____2____3____4____5____6____7 
 Svårt Lätt 
 
 
Vad tyckte du om att skriva texten till Bondgården?   
 
 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt  Roligt 
   
 
 1____2____3____4____5____6____7 
 Svårt Lätt 
 
 
Vad tyckte du om att skriva texten Min dag som djur?   
  
 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt  Roligt 
  
  
 1____2____3____4____5____6____7 
 Svårt Lätt 
 
 
Vad tyckte du om att skriva texten Min drömplats?   
 
 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt  Roligt 
   
 
 1____2____3____4____5____6____7 
 Svårt Lätt 
 
 
Hur tycker du att det är att skriva till bilder?  
  
 1____2____3____4____5____6____7 
 Tråkigt  Roligt 
   
 
 1____2____3____4____5____6____7 
 Svårt Lätt 
 
Namn:_______________________ 



  Bilaga III 
    
 
Observationsschema: 
 
 
Övergripande: 
Arbetsuppgift  
Lärare 
Observatör  
Barn  
Tid (tidigt eller sent på dagen) (före- efter lunch) 
Veckodag  
Lektion 
Grupp (antal, andra viktiga fakta) 
 

• Iver 
• Koncentration 
• Tålamod 

 
Iver: 
”Kastar sig” över uppgiften 
Beklagar sig 
Protesterar 
Vägrar  
 
Tålamod: 
Arbetar länge / kortare tid än vanligt. 
Ger inte upp trots motgångar/ svårigheter. 
Hafsar sig igenom uppgiften – Gör sitt bästa. 
 
Koncentration: 
Blir lätt störd – Är svår att få kontakt med. 
Gör andra saker. (Leker med pennor, sudd o dylikt - pratar med andra – ”drömmer”) 
Sitter still – går mer än nödvändigt (d.v.s. inte till toa, vässa pennor eller dylikt). 
 
 



  Bilaga IV 
    
 
Intervjufrågor 
 
 
Vad tänker du på när du hör ordet skriva? 
 
Hur gör du när du ska skriva? 
 
Hur gör du när det är svårt att komma igång, eller att komma på en fortsättning? 
 
Ändrar du något i det du har skrivit? 
 
Hur vet du att du är färdig med en text? 
 
Vad tycker du om att skriva? 
 
Berätta hur det var att skriva texten… 
 
Var det lättare att komma igång med skrivandet än i vanliga fall? Varför? 
 
Hur blir man bättre på att skriva? 
 
Råd till en som just har lärt sig skriva och vill bli bättr… 
 
Vad har vi pratat om? 
 
 



  Bilaga V 
    
 
Moment 1 –Tittskåp 
 
Förberedelse: 
Barnen får en påse att samla naturmaterial från skogen i. En papplåda i lämplig storlek ges till 
var och ett av barnen. Vi tillhandahåller även lim, häftmassa, målarfärg och tejp. 
 
Introduktion: 
Vi läser en text om en flicka som är vilse i skogen som inspiration för barnen och de får i 
uppgift att bygga en miniatyrskog i kartongen av det material de har.  
 
Genomförande: 
Barnen bygger sina tittskåp. 
 
Avslutning: 
Städning och bortplockning av material. Tittskåpen sätts upp på hyllor i grupprummet 
 
 
 
 
Moment 2 –Vilse i skogen 
 
Förberedelse: 
Byggande av tittskåp (se moment 1). 
 
Introduktion: 
Barnen får sina tittskåp på bänkarna och vi ber barnen att titta in i skogen och få dem att  
tänka sig att de är i skogen med hjälp av visualisering, de ska uppleva skogen med alla 
sinnena. 
 
Genomförande: 
Barnen får i uppgift att tänka sig att de vilse mitt i sin skog. De ska beskriva detta på ett 
målande sätt i en berättelse. 
 
Avslutning: 
Barnen lämnar in berättelserna när de är klara för rättning. De får vid ett senare tillfälle 
tillbaka dem för att kunna renskriva texten. 
 
 



  Bilaga VI 
    
 
Moment 3 –Bondgården 
 
Förberedelser: 
Vi tillhandahåller en bottenplatta av trä som vi klätt med papper samt träbitar av varierande 
storlek och form. Barnen får även använda lera och vattenfärg. Vi delar in i två grupper på tio 
barn i varje. 
 
Introduktion: 
Vi frågar barnen vilka djur och byggnader som finns på en bondgård, detta blir till en 
tankekarta. Utifrån denna ska barnen skapa en miniatyrbondgård tillsammans. 
 
Genomförande: 
Bondgården ska fyllas med djur av lera samt träbyggnader av olika slag. Barnen samarbetar 
med att fylla bondgården och vi delegerar olika uppgifter. 
 
Avslutning: 
Barnen placerar ut skapelser på bottenplattan så att det blir en komplett bondgård. 
 
 
 
 
Moment 4 –Mysteriet på bondgården 
 
Förberedelser:  
Skapande av bondgård (se moment 3).  
 
Introduktion: 
Barnen får i halvklass se sin bondgård och ska tänka sig att det händer ett mysterium/äventyr 
under deras besök på bondgården. 
 
Genomförande: 
Barnen skriver i halvklass en berättelse om vad som hände på bondgården. 
 
Avslutande: 
Barnen lämnar in berättelserna när de är klara för rättning. De får vid ett senare tillfälle 
tillbaka dem för att kunna renskriva texten. 
 
 



  Bilaga VII 
    
 
Moment 5 –Djur 
 
Förberedelser: 
Barnen får ett färgat A5-papper, de får välja mellan grön gult eller rött. Till detta får de endast 
använda oljepastellkritor. 
 
Introduktion: 
Barnen får i uppgift att rita ett djur de skulle vilja vara för en dag. Som inspiration till detta får 
de höra en dikt. 
 
Genomförande: 
Barnen ritar sitt djur och skriver vad de är för djur. 
 
Avslutande: Barnen får plocka ihop kritorna och torka av sin bänk. 
 
 
 
 
Moment 6 –djur för en dag 
 
Förberedelser: 
Barnen ritar en bild (se moment 5). 
 
Introduktion: 
Barnen får i uppgift att föreställa sig att vara det djur de har ritat för en dag. 
 
Genomförande: 
Barnen skriver sin berättelse. 
 
Avslutning: 
Barnen lämnar in berättelserna när de är klara för rättning. De får vid ett senare tillfälle 
tillbaka dem för att kunna renskriva texten. 



  Bilaga VIII  
 

Moment 7 Drömplatsen 
 
Förberedelser: 
Barnen får ett A3-papper, vattenfärg och penslar. 
 
Introduktion: 
Barnen får sitta ner och blunda medan klassisk musik spelas i bakgrunden. De får genom 
visualisering tänka sig deras drömplats, hur den ser ut, luktar, och vilka ljud och smaker som 
finns. Det får antingen vara en verklig eller en fantasiplats. 
 
Genomförande: 
Barnen ritar sin bild. 
 
Avslutande: Barnen får plocka ihop färgerna och torkar av sin bänk. 
 
 
 
 
Moment 8 –Drömplatsen 
 
Förberedelser: 
Barnen ritar en bild (se moment 7). 
 
Introduktion: 
Barnen får i uppgift att beskriva sin drömplats med en text. Vilka dofter, ljud och allmänna 
sinnesintryck finns på platsen och vad skulle de göra om de var på sin drömplats. 
 
Genomförande: 
Barnen skriver sin berättelse. 
 
Avslutning: 
Barnen lämnar in berättelserna när de är klara för rättning. 
 
 
 
 
 


