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Sammanfattning 
Den här uppsatsen undersöker hur skrivundervisningen av berättande texter på den studerade 
skolan kan utvecklas, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Detta eftersom vi 
upplever att skrivområdet är i behov av utveckling. Lärarna i studien vittnar om att eleverna 
uppvisar svårigheter då de ska konstruera berättande texter. Många elever har enligt lärarna 
svårigheter i att komma igång med skrivandet och saknar redskap för att konstruera berättande 
texter. I studien används en aktionsforskningsinriktad ansats, som är en kvalitativ 
forskningsmetod. Studien har följt ett förändringsarbete och studerat lärares reflektioner kring 
den egna undervisningen. Empirin till studien har samlats in via fokusgruppssamtal och 
observationer.  
 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från fenomenografisk 
analys. Detta för att få en så heltäckande tolkning av resultatet som möjligt. Vi anser att vi 
utifrån våra resultat kan se tendenser till att det har skett en utveckling av undervisningen på 
den studerande skolan. Med hjälp av olika stödstrukturer såsom tankekartor, tabeller och 
bilder har lärarna motiverats till att utveckla undervisningen av berättande texter. Det som 
framkommit i studien är att eleverna måste vara motiverade för att producera texter som är 
skapande, det vill säga texter där eleverna ska använda sin fantasi.  
 
Som en sammanfattning av resultaten kan lärarens viktiga roll framhävas vid skapandet av 
motiverade elever som kan konstruera berättande texter. I studien tas betydelsen av såväl den 
inre som yttre motivationen upp. Både den forskning som lästs och lärarnas reflektioner 
utifrån undervisningen pekar på lärarens betydelsefulla roll i elevernas skrivutveckling. 
Lärarna måste kunna inspirera, skapa strukturer, knyta an till erfarenheter och skapa tillfällen 
som möjliggör att elevernas fantasi initieras i konstruktionen av berättande texter. En skicklig 
lärare som skapar goda förutsättningar för utveckling bör kunna motivera eleverna till att 
skapa egna berättande texter. Det handlar om att som lärare kunna skapa klassrum som 
innehåller aktiviteter som gör skrivandet attraktivt. Det krävs en närvaro av en aktiv och 
tydlig lärare med förmåga att engagera och uppmuntra alla elever, detta om eleverna ska 
kunna se skrivutvecklingen som en positiv resa.  
 
Nyckelord 
skrivutveckling, berättande texter, motivation, visuella redskap, bilder som stöd, 
stödstrukturer, artefakter, modellering 
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Inledning  
Det svenska samhället ställer allt högre krav på god skrivkunnighet, det förutsätts att 
människor kan och vill uttrycka sig i skrift (Tjernberg, 2011). Att lära barn skriva hör därför 
till en av skolans viktigaste uppgifter. Den som i dagens samhälle inte kan uttrycka sig i skrift 
riskerar att känna sig underlägsen. I vissa sammanhang är skriftspråket det enda språk som 
räknas. Skolan har en uppgift att genom undervisningen ge alla elever, oavsett förutsättningar, 
grundläggande förmågor att skriftligt kunna uttrycka sig. Det är viktigt att eleverna får 
redskap för att kunna strukturera sitt skrivande, detta så att eleverna lär sig att anpassa sitt 
skrivande efter syfte och mottagare. Undervisningen ska också ge eleven tilltro till den egna 
skrivförmågan och lusten att använda skrivandet för lärande och för kommunikation (Taube, 
2013).  
 
I läroplanen står det att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva 
(Skolverket, 2011). För att eleverna ska utvecklas till fullgoda skribenter har det visat sig vara 
viktigt att eleverna känner inspiration och motivation (Ames, 1992; Giota, 2001; Hall & 
Axelrod, 2014; Liberg i Tjernberg, 2011). Undervisningen måste skapa elevernas motivation. 
Lusten och motivationen skapar ett intresse för att lära. Elevers intresse och motivation kan 
vara avgörande för deras skrivutveckling. Flera studier tar upp vikten av att elever behöver 
vara motiverade för att utveckla sin skrivförmåga (Bergöö, Jönsson & Nilsson, 1997; Hall & 
Axelrod, 2014; Wery & Thomson, 2013). 
 
Det finns flera studier som visar på att elever på ett bättre sätt utvecklar sina förmågor att läsa 
och skriva om de i undervisningen får användning av visuella redskap, såsom exempelvis 
bilder, tankekartor eller andra typer av artefakter. Eleverna får en större förståelse för hur 
företeelser hänger ihop om de får hjälp av något konkret (Balim, 2013; Schoultz, Säljö, & 
Wyndhamn, 2001; Säljö & Wyndhamn, 1990). 
 
Utifrån vår erfarenhet arbetar lärare mycket med elevers läsning och läsförståelse. Det har i 
media diskuterats kring svenska elevers bristande läsförståelse bland annat i samband med att 
de senaste PISA-resultaten presenterades 2015 (OECD, 2015). Däremot har inte samma 
självklara strukturerade arbetssätt uppmärksammats för hur man arbetar med skrivutveckling. 
En anledning till detta skulle kunna ha med forskningsintressen att göra. Liberg (1990; 2006) 
menar att tidigare forskning mer eller mindre ignorerat frågan kring skrivutveckling. Skolan 
arbetar strukturerat med läsutvecklingen med hjälp av läsläror och läsmetodik, däremot är det 
mer sparsamt med motsvarande systematiska metoder och skrivläror inom 
skrivundervisningen (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013). De studerade lärarna 
vittnar om att det för flera elever finns svårigheter med skrivandet. Lärarna upplever att 
eleverna inte vet vad de ska skriva om och att eleverna har svårt att komma igång. Vidare 
menar lärarna att många elever finner det extra svårt att skriva berättande texter. De ser att 
elever saknar redskap för att kunna konstruera egna texter. Lärarna tror att dessa redskap kan 
användas för att inspirera, motivera och skapa en struktur vid elevers skrivande av texter. 
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Kunskap kommer utifrån och individen blir delaktig i den genom argumentation och 
meningsutbyte med andra människor (Säljö, 2011). I ett klassrum där det råder ett 
sociokulturellt synsätt kan redskap vara en del av ett socialt spelrum. Utbyte av idéer och 
åsiktsprövningar klasskamrater emellan och ett arbete utifrån gemensamma uppgifter gör att 
eleverna kan utvecklas utifrån sin nivå. Eriksson, Lindberg och Österlind (2010) menar att det 
är viktigt att utgå ifrån det gemensamma. De pekar på risker med ett individualiserat arbetssätt 
som blivit vanligare efter att kraven på individuella mål tillkommit. Allt för stort fokus på 
eget arbete riskerar att verbala reflektioner och att ha klasskamrater som en resurs vid lärande 
går förlorat (ibid). 
 
I det centrala innehållet i svenska för årskurs 3 står det att eleven ska arbeta med berättande 
texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Det står även att eleverna ska få skapa texter där 
ord och bild samverkar (Skolverket, 2011). Eleven ska genom undervisningen få veta hur en 
berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt hur man 
skriver litterära personbeskrivningar. I undervisningen får eleven lära sig att förtydliga och 
förstärka sina budskap i texter genom att använda bilder (Skolverket, 2011). Utifrån lärarnas 
upplevelser av svårigheter kring undervisningen av berättande texter har vi valt att göra en 
aktionsforskningsstudie med inriktning mot detta.  
 
Tillsammans med fyra lärare i årskurs två har vi undersökt hur vi kan utveckla 
skrivundervisningen av berättande texter. Vi ville se vad som kunde inspirera eleverna i de tre 
klasserna att komma igång med sitt skrivande. Eftersom många forskare kommit fram till att 
motivation är en viktig nyckel till elevers framgång undersöktes om undervisningen på vår 
studerade skola kunde utvecklas så att det påverkar elevernas motivation positivt. Detta 
genom att engagera de studerade lärarna att utveckla skrivundervisningen med hjälp av bilder 
eller andra visuella redskap. Utifrån genomförda lektioner, observationer och inspelade 
fokusgruppssamtal med lärargruppen har studiens empiri samlats in.  
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Syfte  
Syftet med vårt arbete är att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, tillsammans med 
lärare i årskurs 2 utveckla skrivundervisningen för att ge eleverna redskap och inspiration till 
att skriva berättande texter. 
 

Frågeställningar 
 
Hur kan vi tillsammans med lärarna utveckla undervisningen så att den ökar elevernas lust 
och motivation till att skriva berättande texter? 
 
Vilken roll uppfattar lärarna att visuella redskap har i elevers skrivande av berättande texter? 
 
Vilken roll uppfattar lärarna att bilder har i elevernas skrivande av berättande texter? 
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Bakgrund  

Teoretiska perspektiv 
Studien har en förankring i en sociokulturell syn på utveckling och lärande. Denna 
aktionsforskning har strävat efter att skapa lärandemiljöer som möjliggör ett aktivt deltagande 
i en social praktik, där eleverna lär tillsammans med andra.  

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker allt lärande i ett socialt sammanhang, 
skrivutvecklingen äger därmed rum i samspel med andra (Berthén & Eriksson, 2006). Den 
sociala omgivningen och kulturen är avgörande för hur barnens lärande och utveckling sker. 
Vygotskij skapade begreppet zonen för proximal utveckling, där samspel mellan barn och en 
kompetent vuxen, i detta fall en lärare, möjliggör att barnet kan nå en högre utvecklingsnivå, 
det vill säga nästa utvecklingszon (Liberg, 2003; Taube, 2013; Vygotskij, 1999). Vygotskij 
(1999) menar att det barnet kan göra idag i samarbete med en kamrat eller vuxen, kommer det 
imorgon att kunna göra självständigt. Undervisningens mål enligt detta synsätt är att stödja 
elevens utveckling från en proximal zon till en annan, detta genom samspel med andra eller 
med hjälp av kulturella redskap. Lärarens uppgift är att ta reda på var eleven befinner sig, det 
vill säga förstå var elevens kunskapsnivå är, men också fastställa vad eleven skulle kunna 
göra med hjälp. Mellan dessa nivåer finns den optimala zonen för inlärning (ibid). 

 

Begrepp  

Det som skiljer människan från djuren är att människan har ett språk som kan skapa mening. 
Genom språket lagras kunskaper och insikter. Människan gör tolkningar och jämför och lär av 
varandras kunskaper och insikter. När människan delar med sig av sina kunskaper behöver 
hon abstrakt kunna beskriva olika företeelser eller objekt. Dessa beskrivs med hjälp av bland 
annat färg och form. För att vi människor ska kunna dela våra erfarenheter behöver vi ha 
kategorier och begrepp för att ordna våra upplevelser (Säljö, 2014). 

Berättande texter  

Det råder en samsyn inom forskningen kring vad en berättande text är. Det är en text som 
byggts upp av ett händelseförlopp. Texten behöver någon form av förändring för att skapa en 
intrig (Schmidt i Thorsten, 2014). Det är vanligt att en berättelse har en beskrivning av en 
huvudperson eller huvudpersoner och en beskrivning av en miljö för att berättelsen ska bli 
mer läsvärd. 

Motivation 

Det finns många olika teorier om motivation. Ursprungligen kommer ordet motivation från ett 
latinskt ord som betyder “att röra sig.” Man kan säga att det handlar om förändring (Jenner, 
2004). Motivation kan delas upp i inre och yttre motivation. Den inre motivationen bygger på 
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det en person vill göra av egen fri vilja. Personen kan vara nyfiken eller intresserad av något. 
Med yttre motivation menar man att en person får en belöning eller någon typ av beröm från 
någon annan. I fallet med yttre motivation blir en person beroende av någon annan. Wery och 
Thomson (2013) förespråkar därför att pedagoger arbetar aktivt för att öka elevers inre 
motivation. Giota (2001; 2006) menar att motivation är ett komplext och multidimensionellt 
begrepp. Förutom inre och yttre motivation måste man bland annat även se motivation i 
förhållande till mål, förväntningar och behov. Jenner (2004) beskriver att den inre drivkraften 
startar ett beteende eller en medveten handling. Denna drivkraft ställs i relation till ett mål, 
inre eller yttre. Oavsett om målet uppnås så blir det någon typ av förändring. Elevens 
motivation kan skilja sig beroende på vilka förväntningar lärare och föräldrar har på dem 
(Giota, 2001; 2006). Motivation påverkas av många faktorer, både inre och yttre. Det kan 
exempelvis vara egna värderingar, tidigare upplevelser, relationer och andras förväntningar 
(Jenner, 2004).  
 
Oberoende av vilken grundsyn man har på lärande är motivation och engagemang avgörande, 
men det framhålls olika starkt beroende på den utgångspunkt man har. Från ett sociokulturellt 
perspektiv framhåller man å ena sidan motivationen som finns i samhället och kulturens 
förväntningar på barn. När barnen upptäcker att de olika platser som finns runt omkring 
hänger samman blir det barnet lär sig meningsfullt och därmed motiverande. Å andra sidan 
framhåller man att det är avgörande för motivationen att skolan lyckas skapa en god lärmiljö, 
med situationer som bidrar till ett aktivt deltagande. I det sociokulturella perspektivet anses 
viljan att lära bero på upplevelsen av meningsfullhet. Och för att någonting ska kännas 
meningsfullt krävs att kunskap och lärande betraktas som viktiga i de sammanhang man 
befinner sig i, både i hemmiljön och i skolan (Dysthe, 2003).  

Visuella redskap   

Ordet redskap används eftersom det är objektet i syfte att ändra mentala processer som menas, 
inte ett verktyg som en sak att titta på. Begreppet redskap används i denna studie som 
någonting konkret som har kunnat visas för eleverna och som har använts som stöd i 
undervisningen. Säljö (2014) beskriver fysiska verktyg, även kallade artefakter när de är 
tillverkade av människan, som olika instrument, verktyg och informationsteknologi. Enligt 
Vygotskij (1930) kan exempel på verktyg vara språk, diagram, kartor, konstverk och 
matematiska symboler. Vygotskij beskriver dessa verktyg som psykologiska för att de är 
tänkta att användas för att behärska och utveckla mentala processer. När ett objekt i form av 
ett verktyg samverkar med en handling, så kan objektet vara ett medel för att förverkliga en 
intellektuell tanke eller handling, då kallas det för redskap. Det vill säga att en person klarar 
mer än han skulle ha gjort om verktyget inte funnits där (Vygotskij, 1930).  

Bilder  

Ordet bild kan ha olika betydelser. I detta sammanhang används ordet bild som någonting 
avbildat, det vill säga exempelvis en ritad teckning eller ett fotografi. Bilderna i detta fall ska 
användas som ett stöd och hjälpa eleverna att lättare förstå det vi pratar och skriver om. Bilder 
eller konstverk är också redskap som Vygotskij (1930) menar att människan kan använda för 
att påverka sinnet och beteendet. 
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Modellering 

För att elever lättare ska lära sig en strategi kan metoden modellering vara bra att använda. 
Det är en metod som ger goda resultat menar Taube (i Ehnrlund & Ekerstedt, 2015). Metoden 
innebär att läraren visar eleverna hur man kan göra. Läraren berättar för eleverna hur hon 
själv tänker när hon hör exempelvis ett ord eller en händelse. Läraren kan skriva upp ordet 
och försöka att anknyta till elevernas erfarenheter (ibid).  

Historisk bakgrund 

Skrivutveckling 

Historisk sett har läsning liksom talet ett försprång gentemot skrivkunnandet. De flesta i 
Sverige var läskunniga redan i slutet av 1600-talet. Samtidigt har det konstaterats att 
skrivförmågan inte var allmänt utbredd förrän i slutet av 1800-talet när den allmänna 
skolgången infördes. Från början var det männen som var skrivkunniga, kvinnorna ansvarade 
för barnens läsundervisning (Dahlgren et al., 2013). Skrivundervisningen gick långsamt fram 
under 1900-talet. Traditionen var att barnen skulle skriva fint och stava rätt. Under denna tid 
dominerade färdighetsträningen. Så småningom vid 1970- och 1980-talet var det en debatt om 
vilka basfärdigheter eleverna skulle ha i svenska. Det konstaterades att svenska elever hade 
bristande kunskaper. Mot den bakgrunden uppstod många diskussioner kring läs- och 
skrivundervisningen (ibid). Ett nytt synsätt och arbetssätt var Leimars LTG (Läsning på Talets 
Grund). Det kom på 1970-talet och betydde mycket för skolutvecklingen. Metoden utgick 
från barnens texter som skapats tillsammans i klasserna. Med detta arbetssätt kunde läraren 
knyta undervisningen till verkligheten. I och med detta kunde undervisningen lättare 
individualiseras (Längsjö & Nilsson, 2005).  
 
Den nya läroplanen som kom 1980 byggde på att elevernas skrivande skulle utgå ifrån deras 
egna texter. Den fria skrivningen blev viktig. Eleverna fick skriva om egna upplevelser och 
erfarenheter (Längsjö & Nilsson, 2005). Man började tala mer om språkliga processer. 
Intresset för skrivutveckling blev stort både i Sverige och i andra länder. I svenska skolan 
införde man processorienterad skrivning. I engelskspråkiga länder som England, Nya Zeeland 
och Australien pratade man om whole language och användandet av storbok. Det var en stor 
bok som man kunde samla en grupp barn kring när man arbetade med språkutveckling (ibid). 
 
Internationellt ställdes de två begreppen phonics och whole language mot varandra. Phonics 
handlar om språkets form medan whole language baseras på språkets funktion (Dahlgren et 
al., 2013). I dag menar Skolverket att båda sätten bör användas i svenska skolan (Skolverket, 
2016b). 

Styrdokument 
I Sverige finns en skollag med grundläggande bestämmelser som är beslutad av riksdagen. 
Ytterligare finns andra lagar, internationella konventioner och överenskommelser. Därtill 
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kommer läroplan och kursplaner med tillhörande allmänna råd (Skolverket, 2016a). För att få 
en förförståelse för vad lärarna har att förhålla sig till i sin undervisning gällande berättande 
texter presenteras nedan en kort sammanfattning av vad läroplanen och skolverket tar upp i 
ämnet. 

Läroplan i grundskola och kursplan i svenska för grundskolan 

I den svenska läroplanen finns det beskrivet vad elever ska arbeta med gällande berättande 
texter. Det finns också formulerat vad elever ska kunna i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 
2011). Det eleverna förväntas arbeta med inom skrivande av berättande texter är: texters 
uppbyggnad, budskap och innehåll. Eleverna får lära sig hur texten organiseras med 
inledning, händelseförlopp och avslutning. Undervisningen för årskurs 1-3 innefattar också 
skapandet av texter där ord och bilder kompletterar varandra (ibid). Svenska skolans läroplan 
och kursplaner i de olika ämnena innehåller både de arbetsområden eleverna ska arbeta med 
och kunskapskrav som eleverna förväntas uppnå. Det elever i slutet av årskurs 3 har som 
kunskapskrav i anknytning till vår studie är att eleven ska kunna skriva berättande texter som 
har tydlig inledning, handling och avslutning. Genom att kombinera sina texter med bilder 
kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Vidare står under rubriken ”Skolans 
värdegrund” i läroplanen att skolan ska stimulera eleverna så att de får pröva nya idéer genom 
att använda sin nyfikenhet och sin kreativitet (ibid).   

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av den tidigare forskning kring 
skrivundervisning av berättande texter, motivation och visuella redskap, utifrån ett 
sociokulturellt synsätt, som studerats.  

Skrivundervisning  

Redan Aristoteles funderade kring läs- och skrivutveckling. Han såg på läsande som en 
perceptuell process, däremot skrivande sågs endast som nedtecknande av tal. Under början av 
1900-talet var det phonics som var allenarådande i den svenska skolan. Phonics bygger på att 
man utgår ifrån delarna och lär sig grunderna först för att sedan använda dessa i sin 
skrivutveckling (Berthén & Eriksson, 2006). I slutet av 1960-talet kom en ny infallsvinkel in i 
forskningen och det var att tal och skrivande stödjer varandras utveckling. Den gängse 
uppfattningen idag är att läsande och skrivande interagerar och förstärker varandra (Liberg, 
2006). En annan uppfattning som hänger ihop med denna och som betonas mer i dagens 
forskning är att det är viktigt att utgå ifrån gemensamma, att elever lär sig i samspel med 
andra (Berthén & Eriksson, 2006; Gadd & Parr, 2016; Liberg, 2006).  
 
De forskare som tittat på denna språkliga medvetenhet har ansett att tidig läsning och 
skrivande hör ihop. Följaktligen framstår ett barn som kan se sitt eget användande av språk i 
fonologisk mening och talanvändning, som ett barn som behärskar skrivsystemet (Liberg, 
1990). Det finns olika steg i ett barns skrivutveckling. Det är bland annat att barnet förstår att 
text och bild berättar något. Barnet kan sedan själv skriva krumelurer, se skillnad mellan text 
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och bild (Berthén & Eriksson, 2006). Vidare att barnet förstår att text är nedskrivet tal. De kan 
skriva fler symboler för fler saker och de inser att text behöver olika symboler. Därefter börjar 
de skriva en symbol för varje stavelse, vidare till att skriva korta texter (Liberg, 1990). 
 
Läs- och skrivundervisning har alltid varit centralt i skolans uppdrag och ofta talar man om att 
ge eleverna grundläggande färdigheter, detta för att kunna delta i samhället. Tanner (2014) 
menar att genom att tala om läsande och skrivande på detta sätt, så ses läsande och skrivande 
som förmågor som eleverna har eller tillägnar sig för att sedan överföras till olika 
sammanhang. Hon anser att läsande och skrivande kan ses på ett annat sätt, då man istället 
fokuserar på läsande och skrivande som handlingar och praktiker. Det betyder att skrivandet 
istället ses som något som görs i samspel mellan människor, texter och andra artefakter. 
Tanner (2014) menar att genom ett sådant synsätt får man en vidgad förståelse av sambandet 
mellan skriftspråket och lärandet. Där blir mötet mellan lärare och elever viktigt. Både 
lärandet och skriftspråket ses som sociala handlingar, där både lärare och elever deltar. 
 
Tanner (2014) har undersökt hur lärare och elever samspelar i bänkinteraktioner. Analysen 
visar att möjligheterna att ge elever enskild hjälp är nödvändigt, men det är inte tillräckligt, 
för att kunna individanpassa undervisningen. Lärare gör ofta snabba referenser till tidigare 
gemensamma genomgångar och diskussioner i samtalen vid bänken. Därför blir de 
gemensamma aktiviteterna i gruppen viktiga även för elevers enskilda lärande vid bänkarbete. 
Resultaten visade att det sociala samspelet i klassrummet var en viktig resurs i 
undervisningen, att lärare och elever tillsammans i gruppen skaffade sig erfarenheter. Tanner 
(2014) menar att det är i de gemensamma situationerna som man kan knyta texterna till 
elevernas olika erfarenheter. 
 
En studie där lärare i årskurs 3 och 4 från hela USA tillfrågades om deras skrivundervisning, 
visar att lärarna endast ägnade 15 minuter per dag åt undervisning i skrivande. Det framkom 
även att lärarna upplevde att de hade fått alldeles för lite i sin lärarutbildning om hur man 
undervisar i skrivning (Brindle, Graham, Harris & Hebert, 2016). Detta kan kopplas till en 
rapport från Skolverket (2013) där man lyfter fram sex faktorer som man menar har en god 
inverkan på elevers lärande: lärarledd undervisning, lärarnas professionsutveckling, kollegialt 
lärande, formativ bedömning, inkluderande arbetssätt och pedagogiskt ledarskap.  
Lärarna i studien från USA upplever att de saknar professionen i att undervisa i 
skrivutveckling, samtidigt visar skolverkets rapport (2013) på betydelsen av en professionell 
lärarledd undervisning. Även läs- och skrivforskaren Samuelsson menar att tidig läs- och 
skrivundervisning måste prioriteras (Nilholm, 2016). Han menar att tiden man lägger ner på 
undervisningen är viktigare än metoderna. För de elever som efter första skolåret fortfarande 
kämpar med sin läs- och skrivutveckling behövs en intensiv undervisning. En undervisning 
som ska vara pedagogiskt genomtänkt med fokus på läs- och skrivutveckling. Samuelsson 
menar att minst 10 timmar i veckan bör läggas på intensiv skrivundervisning, detta eftersom 
en god skriftspråklig förmåga är nödvändig och en förutsättning för allt annat som elever 
förväntas lära sig i skolan (ibid). För att skrivundervisningen ska vara genomtänkt behöver 
undervisningen utgå från ett meningsfullt sammanhang där eleverna kan lära i samspel med 
varandra (Gadd & Parr, 2016). 
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Forskning har också visat att skrivande i skolan oftast sker efter det att eleverna har lärt sig 
någonting, inte medan de lär eller för att lära. Elever skriver ofta för att värderas och så 
småningom också betygsättas. Detta bidrar till att eleverna blir försiktiga i sitt skrivande så 
snart de känner sig osäkra. Det kan uttryckas som att skrivande blir förenat med ett 
risktagande. Skrivandet måste ses som ett redskap för lärande, som en process snarare än en 
produkt (Bergöö, Jönsson & Nilsson, 1997). Alla elever måste få känna att de lyckas med sitt 
skrivande och detta utifrån sina förutsättningar (Tjernberg, 2013). För att skapa undervisning 
som främjar att eleverna lyckas, menar whole language förespråkaren och läsforskaren Clay 
att undervisningen ska bygga på meningsfulla aktiviteter (Berthén & Eriksson, 2006). Clay 
menar att lärare och elever först skapar texter tillsammans, eleverna blir då vägledda i sitt 
skrivande, för att till sist kunna skriva självständigt (ibid). Med ett sociokulturellt synsätt kan  
läraren bidra med att skapa uppgifter som är på rätt nivå, det vill säga utmanande, men 
möjliga att klara av. Dessutom kan läraren skapa bra inlärningsmiljöer där det finns många 
möjligheter till skrivinlärning (Gadd & Parr, 2016; Hattie & Timperley, 2007).  

Berättande texter 

Svenska elever förbereds för lite för skrivandet (Josephson, Melin & Oliv, 1990). 
Undervisningen utgår ofta ifrån enskilda skrivtillfällen istället för att vara kontinuerlig och 
integrera med framförallt läsningen. Berättande texter bör få dominera grundskolan, detta 
eftersom elevernas fantasi och känsla kan utvecklas genom berättelser (ibid). 
 
Berättelser är en del av ett kulturellt sammanhang. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv menar 
Liberg (2006) att lärare måste göra skrivandet meningsfullt. För att skrivandet ska bli 
meningsfullt menar hon att det är viktigt att låta eleverna använda olika pedagogiska redskap 
och att lärare bör utgå ifrån elevernas intressen och kunskaper. Liberg (2006) pekar också på 
vikten av att ha en tilltänkt mottagare för att kunna känna lust till att skriva texter. Lärare 
måste vara tydliga med vilka mål som finns för skrivundervisningen, eleverna måste kunna 
förstå varför utvecklandet av skrivandet är viktigt (Liberg, 2006; Skolverket, 2011). 
 
När barn skriver berättelser radar de ofta upp fristående händelser till en början. Varefter 
elevernas skrivning utvecklas så vävs dessa händelser ihop (Alamargot & Fayol i Thorsten, 
2014). Detta leder till att meningsbyggnaden blir mer varierad och eleverna börjar använda 
fler innehållsord. Det går tydligt att se en utveckling från ett mer nedtecknat tal till skriftspråk 
(Christie & Derewianka i Thorsten, 2014). 
 
Taube (2013) tar upp tre viktiga färdigheter som behövs för att kunna skriva berättande texter: 
avkodning, textbyggande och idéskapande. Barbot, Tan, Randi, Santo-Donato och Grigorenko 
(2012) har också tittat på vad som är viktiga faktorer för att utveckla elevers förmåga att 
skriva berättelser. De ville hitta framgångsfaktorer som kan vara behjälpliga då man vill 
undervisa, särskilt små barn, i skrivande. De visar i studien på vilka förmågor som går att 
koppla till all typ av skrivande men också förmågor som är direkt kopplade till skrivandet av 
berättelser. Här tar de bland annat upp den kreativa förmågan som viktig. Med den kreativa 
förmågan menar de förmågan att tänka nytt, associera och fantisera. De betonar också att 
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undervisningen ibland lägger stort fokus på exempelvis finmotorik och glömmer bort att låta 
undervisningen fokusera på att utveckla elevernas fantasi. Resultaten i studien visar att de 
viktigaste faktorerna vid skrivandet av berättande texter är observation, beskrivning, fantasi, 
motivation och uthållighet. De andra relevanta faktorerna som intelligens, arbetsminne, yttre 
motivation och handstil verkar obetydliga (Barbot et al., 2012).   

Elevers motivation 

Giota (2013) tar upp viljan att lära och menar att eleverna måste få känna en iver inför att lära. 
Hon talar om den inre och yttre motivationen och menar att för att eleverna ska behålla lusten 
att lära krävs att undervisningen utgår från elevernas inre motivation. Hon menar vidare att 
det gäller att skapa trygga relationer mellan lärare och elever. En relation där eleverna 
respekterar läraren för dennes kompetens och att läraren respekterar eleverna. Giota (2013) 
hävdar att den inre motivationen och lusten att lära är det som ger bestående kunskaper, som 
skapar ett intresse för ett livslångt lärande. Även Hattie och Timperley (2007) menar att 
relationen mellan lärare och elev är viktig. Med ett sociokulturellt synsätt betonas att eleverna 
behöver få effektiv feedback för att kunna vara delaktiga i sin kunskapsutveckling. Läraren 
kan stödja eleverna genom att ge dem uppgifter på rätt nivå och genom att skapa bra 
inlärningsmiljöer (ibid). På skolverkets hemsida hänvisas till Hatties forskning. Hans 
forskning betonar att en positiv miljö i skolan och vikten av bra relationer möjliggör att 
eleverna kan skapa en inre motivation (Skolverket, 2016c). Det är viktigt att sammanfoga 
elevers förkunskaper med de förväntade målen för att eleverna ska engagera sig. 
Undervisningen måste fokusera på samarbete och vara i dialogiska lärandemiljöer där utbyte 
av erfarenheter och perspektiv är det centrala (ibid). I en studie genomförd av Hall och 
Axelrod (2014) med fokus på elevernas attityder och upplevelser kring skrivning framhålls 
sambandet mellan motivation och prestation. Det är viktigt att lärare förstår sambandet mellan 
motivation och elevers prestation i skrift. Om lärare förstår detta samband kommer de att 
forma undervisningen utifrån elevernas behov och intressen (Hall & Axelrod, 2014).  
 
Två andra faktorer som tycks ha stort inflytande på elevers attityder till skrivande är hur 
meningsfulla eleven uppfattar att skrivaktiviteterna är och hur eleven upplever sin egen 
skrivkompetens. Därför är det av stor vikt att skapa klassrum som innehåller aktiviteter som 
gör skrivande attraktivt. Det krävs att det finns en aktiv och tydlig lärare som har förmågan att 
engagera och uppmuntra alla elever (Ames, 1992; Gadd & Parr, 2016; Liberg, 2003; Taube, 
2013). Det är som lärare viktigt att stärka elevernas självbild. Elever med låg motivation har 
ofta många misslyckanden bakom sig och har en känsla av att de inte kan lära (Wery & 
Thomson, 2013). Wery och Thomson (2013) påpekar vikten av att skoluppgifterna är 
förankrade i livet utanför skolan för att öka elevernas motivation. De rutinmässiga uppgifterna 
måste också göras roligare, mer spännande och intressantare för eleverna. 
Verklighetsbetonade och öppna frågor är ett viktigt redskap för att få eleverna engagerade. 
Man behöver utmana elevernas tänkande och ge eleverna ett personligt engagemang (Ames, 
1992; Gadd & Parr, 2016). 
 
LaSalle (2015) har tittat på elevers motivation och slogs av hur eleverna verkade vara 
omotiverade till undervisningen. LaSalle (2015) ställde sig frågan om detta var ett resultat av 
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elevernas kognitiva förmåga eller personlighet, eller om det hade att göra med hans 
begränsningar av färdigheter som ny lärare. Vidare upplevde han att elevernas motivation 
tycktes vara mycket beroende av lärarens kompetens och om lärarens förmåga att kunna 
engagera och ge tydliga instruktioner.   

Visuella redskap 

Det sociokulturella perspektivet framhäver användningen av verktyg och redskap som en del i 
lärprocessen. Tjernberg (2013) tar upp processkrivning, som är en arbetsmetod för hur man 
arbetar med skrivutveckling. Arbetssättet är ungefär som modellering. Dessa sätt ses som 
framgångsrika skriftspråkliga aktiviteter. Eleven bygger vid processkrivning tillsammans med 
lärare och kamrater upp och bearbetar en text. Skrivandet sker med en tydlig struktur. I den 
inledande fasen får eleven en minilektion som följs av en självständig fas för att sedan 
avslutas med en återsamling kring texten. En viktig del av skrivandet är att lärare och elever 
modellerar tillsammans, det vill säga att läraren tänker högt och synliggör för eleven hur 
författare gör då de konstruerar en text.  
 
En studie som Grant, Hutchinson, Hornsby och Brooke (2008) gjort visade att lärare som 
använde olika konstfulla aktiviteter, såsom bild, skapande och drama, fick elever som på ett 
bättre sätt utvecklade sina förmågor att läsa och skriva. Eleverna fick använda språket på olika 
sätt för att skapa och berätta historier. Lärarna upplevde att de fick elever som var fullt 
engagerade. 
 
Vid en studie som Säljö och Wyndhamn (1990) genomförde visade det sig att elever till 
största del endast använder sina kunskaper som de lärt sig i skolan. Forskarna vill påvisa att 
elever behöver få redskap, som till exempel tabeller eller annan hjälp, för att lära sig att 
använda olika strategier. När de väl har lärt sig att exempelvis läsa och tolka tabeller så kan de 
använda tabellerna i alla andra sammanhang också. Det kan finnas andra visuella redskap som 
kan vara till hjälp. Exempelvis kan elever få en större förståelse och förstå hur saker hänger 
ihop om de ser något konkret, såsom exempelvis en jordglob. Detta visar Schoultz, Säljö och 
Wyndhamn (2001) i sin studie. Ytterligare ett exempel på ett visuellt redskap gäller 
tankekartor, som Balim (2013) har studerat. Hans studie visar att användandet av tankekartor 
hjälper elever att ta till sig ny information, att tänka och ställa egna frågor för att skapa ny 
information. Det ger elever vägar för att få plats med sina tankestrukturer och att de kan visa 
sin förståelse. Lärarna kan genom visuella redskap vägleda sina elever och de upplever 
eleverna därmed som mer aktiva (Balim, 2013). Tankekartor används som stöd när eleverna 
ska skriva egna berättelser eller sammanfatta en text (Ehrnlund & Ekerstedt, 2015). För att 
förstå en text kan aktuella ord och begrepp skrivas i tankekartan (Schmidt & Grönte, 2015). 

Bilder som stöd vid skrivande 

I ett klassrum där det finns ett sociokulturellt synsätt menar Liberg (2003) att det är viktigt att 
skapa många sätt att uttrycka sig för att eleverna ska bli litterata. Hon kallar dessa klassrum 
med många uttryckssätt för flerstämmiga. I dessa klassrum beskrivs hur elever kan rita utifrån 
utflykter eller andra händelser och sedan skriva till. Elever kan inspireras av varandras texter 
och bilder.  
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Leigh och Heid (2008) menar att bilder i texter kan vara så mycket mer än att bara vara ett 
komplement till texten, som kan få den att se bra ut. Lärare måste se att barnteckningar och 
bilder är en del av skrivprocessen. När barn lär sig att läsa och skriva är bilder en del av den 
process som ger barnen en möjlighet till att producera och uttrycka mening. Bilder och skrift 
kompletterar varandra. Bilder och ritningar kan vara bra att använda först vid en skrivuppgift, 
som för att illustrera en idé. Många av de bästa texterna som skrivits kommer från idéer som 
först har ritats. Bilder kan därför ses som ett kraftfullt skrivverktyg. Elevers användning av 
beskrivande språk har också visat sig vara mycket större när eleverna skapat bilder innan de 
skrev texten. Elever som har en motvilja mot att skriva kan finna en lätthet i att uttrycka sig i 
bild, de kan tillgripa bilder för att kunna uttrycka sig adekvat (Leigh & Heid, 2008).  
Barn förväntas i läs- och skrivsammanhang kunna hantera bilder. Det vill säga att läsa, tolka 
och förstå bilder, men också att själva kunna skapa bilder. I relation till detta skulle man 
kunna uttrycka att eleverna indirekt tillskrivs en informell kompetens som innefattar 
kunskaper om bilder och kunskaper om att framställa bilder. Det finns i skolvärlden en stark 
tilltro till bilden och dess användbarhet. Detta både i läsläror och i diagnoser. Bilderna ska 
ofta kunna tolkas på ett sätt som författaren har förutspått (Jonsson, 2006). Jonsson (2006) 
visar på att man kan se på användandet av bilder ifrån två olika synvinklar. Hon menar vidare 
att beroende på vad vi har för avsikt med användandet av bilder i läs- som skrivsammanhang 
så kan bilden antingen tolkas som en resurs eller som en försvårande omständighet. Hon 
menar att om utgångspunkten är att det inte finns en korrelation mellan läsförståelse och 
avkodningsprinciper så ställer bilder till svårigheter. Bilden kan då bidra till att leda barnet 
bort från en effektiv avkodning.  

Litteratursökning      
Vår systematiska litteratursökning har utgått ifrån databaserna EDS och ERIC. Bland annat 
användes sökorden writing, motivation, picture och elementary school. I sökandet efter 
relevanta artiklar och studier har också kedjesökning använts. Vilket innebär att man genom 
en lämplig källa hittar en annan. Styrkan hos kedjesökning är att en bra referens leder till en 
annan och att man därigenom också kan följa de olika argumentens utveckling (Backman, 
2016; Rienecker & Stray Jørgensen, 2014).  

  



13 
 

Metod 

Studiens design 
Utifrån studiens syfte, det vill säga att undersöka hur skrivundervisningen av berättande texter 
på den studerade skolan kan utvecklas, används en aktionsforskningsinriktad ansats. Detta 
eftersom ambitionen med studien är att följa ett förändringsarbete och däri lyfta lärares 
reflektioner kring den egna undervisningen. Eftersom vi är intresserade av verkliga händelser, 
sociala samspel och utveckling av en verksamhet, bygger studien på en kvalitativ 
forskningsmetod. Studiens empiri har samlats in genom fokusgruppssamtal och deltagande 
observationer. 

Kvalitativt perspektiv 

Den kvalitativa undersökningen har sina rötter i hermeneutiken och den karaktäriseras av att 
man försöker att tolka och hitta en förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012; Hartman, 2004). Inom den kvalitativa 
forskningen är det verkliga händelser och sociala samspel som är det centrala. Det som samlas 
in är orddata, såsom inspelningar av samtal och intervjuer. Det består även av anteckningar 
från observationer där det som observerats beskrivs i text (Delamont, 2010; Fejes & 
Thornberg, 2015). En viktig aspekt inom kvalitativ forskning är att hela tiden reflektera över 
sin egen position till de som deltar. Den som intar forskarrollen ska ha en reflekterande 
inställning, vara öppen med ett prövande förhållningssätt. Denne ska vara så objektiv som 
möjligt, att vara helt värdeneutral är en omöjlighet (Ahlberg, 2009; Halkier, 2010; Seale, 
Gobo, Gubrium & Silverman, 2010; Wibeck, 2010).  

Aktionsforskning  

Coghlan och Brydon-Miller (2014) liknar aktionsforskningen vid att zooma in med en 
kameralins för att tydligare se en detalj. För att kunna undersöka dessa detaljer i praktiken och 
uppnå en kunskapsutveckling som ger en ökad förståelse för praktiken behöver det skapas 
förbindelser mellan teori och praktik. Teorier kan synliggöra det som tas för givet, 
reflektioner över teoretiska utgångspunkter är viktiga i prövning och utveckling av en praktisk 
verksamhet (Ahlberg, 2009; Brydon-Miller, Greenwood & Maguire, 2003; Coghlan & 
Brydon-Miller, 2014). Enligt skollagen ska skolans verksamhet vara nära relaterad till 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, detta gäller både undervisningens innehåll och 
metoder (SFS 2010:800; Ehrnlund & Ekerstedt, 2015). Aktionsforskningens syfte är att skapa 
ett möte mellan dessa två kunskapsfält, det vetenskapliga och det vardagliga. I detta fall 
mellan forskare och praktik. Med hjälp av vetenskapliga teorier kan man planera, reflektera, 
utvärdera och analysera sin verksamhet. Att genomföra en aktionsforskningsstudie innebär att 
man vill få en fördjupad förståelse för praktiken. Detta genom att ställa frågor som leder till 
att man prövar en handling med syfte att förändra undervisningen (Brydon-Miller et al., 2003; 
Kemmis, McTaggart & Nixon, 2014; McNiff & Whitehead, 2002; Rönnerman, 2012). Inom 
aktionsforskningen brukar man tala om ett ”bottom-up”-perspektiv, vilket betyder att det är 
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praktikerna själva som ställer frågor och är verksamma för att en förändring av den egna 
praktiken ska ske. De frågor man ställer till praktiken leder till en djupare förståelse som 
mynnar ut i en aktion som systematiskt följs och reflekteras över. Rönnerman (2012) skildrar 
aktionsforskningen som en spiral där planering, aktion, observation och reflektion ingår, 
denna spiral följs ofta av flera cykler i en aktionsforskningsstudie (se figur 1). Inom 
aktionsforskningen tar man tillvara på andras vetskap och kunnande, utveckling sker inte 
enbart i verksamheten utan även hos individen (Brydon-Miller et al., 2003).    
 

 
 igur  , hämtad ur  ennergren i  önnerman (2012, s.77) 

Fokusgruppssamtal 

Den främsta datainsamlingsmetoden som används i denna studie är fokusgruppssamtal. 
Fokusgruppssamtal kan beskrivas som en halvstrukturerad gruppintervju där samtalen är 
fokuserade till givna teman. Det som är kännetecknande för fokusgruppssamtal till skillnad 
från gruppintervjuer är kombinationen mellan gruppinteraktionen och att det finns ett bestämt 
ämnesfokus (Halkier, 2010; Wibeck, 2010). Fokusgrupper gör det möjligt att studera sociala 
samspel, där deltagarna gemensamt samtalar kring ett tema, och som i detta fall en aktion. 
Den empiri man får fram via fokusgrupper visar hur deltagarna tillsammans tänker kring ett 
tema. Under samtalens gång fungerade vi som moderatorer med fokus på att få deltagarna att 
prata med varandra och se till att samtalet handlade om ämnet (ibid). En fördel som brukar 
nämnas i och med dessa samtal är att man i fokusgrupper minskar intervjuarens styrande roll, 
vilket bidrar till att alla deltagarna riktar frågor och påståenden till varandra (Esaiasson et al., 
2012; Halkier, 2010; Macnaghten & Myers, 2010; Wibeck, 2010). Våra fokusgruppssamtal 
har haft fokus på de aktioner som genomförts. Eftersom man i förväg har svårt att veta vad 
som är relevant för studien kan fokusgrupper vara ett bra sätt att samla in data på, då samtalen 
inte följer strikta frågor som vid exempelvis en strukturerad intervju. Samtalen i denna studie 
har delvis utgått från teman, men mestadels följt upp vad som kommit upp under 
observationerna.  
 
Fokusgruppssamtalen bör ske på en plats där de intervjuade känner sig trygga. Där det är lugn 
och ro och gärna med ett runt bord som bidrar till att alla ser varandra. Vid fokusgruppssamtal 
betonas vikten av att spela in samtalen, detta för att mycket sägs och händer under samtalen 
(Esaiasson et al., 2012; Halkier, 2010; Macnaghten & Myers, 2010; Wibeck, 2010).  
Fokusgruppssamtalen ligger till grund för det data som presenteras i resultatdelen. Samtalen 
koncentrerades på lärarnas reflektioner och erfarenheter och det ses inte som relevant för 
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studien vem som säger vad, fokus ligger i studien på vad gruppen tillsammans säger. Vid 
analys och kodning av de transkriberade samtalen kan fokus läggas på antingen vad som sägs 
eller hur det sägs. Det är inom fokusgruppssamtal möjligt att använda sig av olika 
analysmetoder, detta då det data som fås är ovanligt rikt (Macnaghten & Myers, 2010). 

Observationer 

Den andra datainsamlingsmetoden som spelar en viktig roll i denna studie är så kallade 
deltagande observationer, där vi har varit det som Eliasson (2010) kallar för en observerande 
deltagare. Enligt Hartman (2004) är en deltagande observation ett bra alternativ om man är 
deltagare i en praktik, det bygger på att man är öppen med vad man gör. Inom 
aktionsforskningen kan man se observationer som ett sätt att systematiskt iaktta vad som 
händer i vardagen, i detta fall i praktiken. Observationer kan vara lämpligt att använda när 
man vill se vad som sker, hur vi lärare gör och beter oss (Rönnerman, 2012). Vid 
undersökande av processer och strukturer som kan vara svåra att upptäcka är 
direktobservationer lämpliga. Följaktligen är det lättare att upptäcka som observatör när man 
deltar och ser med egna ögon (Esaiasson et al., 2012). En stor fördel med att komplettera 
intervjuer med observationer är att man får ett bredare och ett mer varierat empiriskt material, 
detta eftersom intervjuer och observationer delvis täcker olika fenomen. En annan fördel är att 
om forskaren varit delaktig, som i detta fall under lektionerna, kan detta underlätta 
kommunikationen och förståelsen och på så sätt bidra till en bättre intervju (Alvesson, 2011). 
Tanken med deltagande observationer var att det som observerades under aktionerna senare 
kunde lyftas på fokusgruppssamtalen. Observationerna har i denna studie fungerat som ett 
komplement och stöd till de samtal som genomförts. Även de studerade lärarna observerade 
under aktionerna och samtliga deltagare kunde lyfta det som skett i klassrummet på 
fokusgruppssamtalen.  

Reflektionslogg 

Observationerna som nämnts ovan har antecknats i en reflektionslogg i direkt anslutning till 
aktionerna. Tanken med detta var att vi lärare skulle observera under aktionerna och i direkt 
anslutning skriva ner de frågor och reflektioner som uppstod. Detta för att dessa anteckningar 
senare skulle kunna vara ett underlag för nästkommande fokusgruppssamtal. Det är här viktigt 
att poängtera att det här var lärarnas privata bok, vilket gjordes. I en loggbok kan både 
aktioner och vad för lärdomar som uppstår skrivas. Utvecklingen över tid framgår också i 
anteckningarna (McNiff & Whitehead, 2002).  

Urval 
Studien har koncentrerats till ett arbetslag bestående av tre klasser i årskurs 2. Det är 25 elever 
i varje klass. Skolan ligger i ett mångkulturellt område. I arbetslaget arbetar fyra lärare som 
tillsammans med oss två även är studiens informanter.  
Med fokus på tidsaspekten och praktiska ställningstaganden har ett bekvämlighetsurval 
använts. Med praktiska ställningstaganden menas att vi har valt en skola som det är möjligt 
för oss att åka till, som har tillräckligt stort elevantal och ligger i ett representativt område. 
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Med representativt område menas ett område där många olika sociokulturella förhållanden 
finns representerade. Den stora fördelen med ett bekvämlighetsurval är dess enkelhet. 
Hartman (2004) menar att risken med ett bekvämlighetsurval är att urvalet inte blir 
representativt. Han menar vidare att om det blir det då är det enbart ren tur, eftersom det bara 
råkar vara så att de informanter som väljs ut är representativa. 

Dessutom kan urvalet sägas vara ett självselektionsurval, då våra informanter i viss mån 
själva visade sitt intresse. För oss var det betydelsefullt att få informanter som var intresserade 
av att utveckla sin skrivundervisning. Vi vill även hävda att vårt urval är pragmatiskt. Detta 
eftersom vi tror att den studerade skolan är genomsnittlig och på ett bra sätt kan svara på våra 
frågor (Esaiasson et al., 2012). 

Deltagare 

I denna aktionsforskningsstudie har vi varit sex lärare som deltagit. 

Ingalill är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i svenska som andraspråk och 
klasslärare i sammanlagt 29 år. Hon har arbetat i kommunala grundskolor. 

Linda är utbildad förskollärare och grundskollärare. Linda har arbetat som grundskollärare i 9 
år, både i den privata och i den kommunala sektorn.  

De fyra deltagande lärarna har arbetat mellan 5 och 36 år. Lärarna är utbildade 
grundskollärare och har förskollärarutbildning i botten. Tre arbetar som klasslärare och en 
som speciallärare.  

Genomförande 
Aktionsforskningsstudien vilar på fyra aktionsforskningscykler, som genomförts under 
perioden 17 augusti till 22 september 2016. Under våren 2016 tog vi kontakt med en skola 
och berättade om den aktionsforskningsstudie kring ämnet skrivutveckling som skulle 
genomföras under hösten. Skolledningen var väldigt positiv och vi fick kontakt med lärare 
ifrån två arbetslag. I juni träffade Ingalill några av de lärare som visat intresse för att delta.  

Efter sommaren hade en av lärarna slutat, vilket bidrog till att studien koncentrerades till ett 
arbetslag. Aktionerna genomfördes i halvklass, detta i tre klasser samtidigt. Det betyder att en 
aktion genomfördes med sex olika grupper. Lektionernas längd var 70 minuter. 

Vår primära källa för insamlandet av empiri är som tidigare nämnts fokusgruppssamtalen. 
Dessutom kommer det i stora drag att klargöras hur aktionerna såg ut, detta eftersom dessa 
ligger till grund för våra fokusgruppssamtal.  

Ingalill träffade lärarna veckan innan eleverna började skolan. Tillsammans sågs lärarnas 
scheman över och det bestämdes vilka dagar vi skulle komma till skolan för att bedriva vår 
aktionsforskning. Vid detta första tillfälle valdes tillsammans med lärarna ett område ut inom 
skrivande, ett område som alla tyckte var problematiskt och som vi alla ville lära oss mer om: 
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Hur vi kan utveckla undervisningen av elevers skrivande av berättande texter. Det är ett 
område som känns väldigt angeläget att vidareutveckla. Lärarna kom med förslag utifrån vad 
de arbetat med i skrivande under årskurs 1.  

Vid den första fokusgruppsträffen delades en loggbok ut till alla deltagande lärare. Vid detta 
tillfälle fick även lärarna ett missivbrev där tanken med aktionsforskningen och de etiska 
aspekter som en studie innefattar beskrevs (Se bilaga nr 1). Lärarna gavs då möjlighet att delta 
i studien men fick också möjlighet att avsluta sin medverkan om de skulle vilja. 

Den första aktionen planerades utifrån lärarnas förslag (Se bilaga nr 2). Aktionen inleddes 
med att tillsammans med eleverna diskutera skrivande, vad skrivande är och vad eleverna 
tycker. Tillsammans med eleverna skapades sedan en tankekarta utifrån vad eleverna sa. 
Därefter tittade vi gemensamt på en bild och pratade om förslag på hur man kan skriva till 
bilden. Eleverna fick sedan skriva meningar till bilden. De fick beskriva vad de såg, men de 
som ville fick även hitta på en berättelse. 

Efter första aktionen följde ett fokusgruppssamtal. Inför genomförandet av 
fokusgruppssamtalen förberedde vi oss genom att ha bestämt lokal, tagit fram temaområden 
samt tagit med inspelningsmöjligheter. Fokusgruppssamtalen har spelats in både på ipad och 
med en H4n handy recorder, detta för att vara säkra på att få en bra inspelning. Vid dubbla 
möjligheter till inspelning kunde eventuella tekniska problem undvikas. Under det första och 
nästkommande samtal så reflekterades och analyserades de frågor och funderingar som 
kommit upp under observationerna. Under samtalen uppkom förslag på vad nästkommande 
aktion skulle handla om.  

Den andra aktionen handlade om att lära eleverna att bygga meningar (Se bilaga nr 3). Utifrån 
leksaksdjur diskuterades olika djurs egenskaper. Därefter beskrevs tre djur i en tabell. Från 
tabellen skapades gemensamt korta och långa beskrivande meningar. Efter detta fick eleverna 
skapa egna meningar. 

Likaså efter denna aktion följde ett fokusgruppssamtal och därefter planerades nästkommande 
aktion. 

Under den tredje aktionen skapades huvudpersoner, som en del av en inledning, till en 
berättelse (Se bilaga nr 4). Tillsammans ritades exempel på tavlan och i elevgrupperna 
pratades om vad som kan vara viktigt att veta om en huvudperson. Därpå skapades 
tankekartor och utifrån dessa skrevs gemensamma meningar. Eleverna fick sedan skapa varsin 
huvudperson, detta från halfärdiga bilder. Deras uppgift var denna lektion att rita och komma 
på hur deras karaktär skulle se ut och vara. 

Härefter följde ytterligare ett fokusgruppssamtal där aktionen diskuterades och nästkommande 
planerades. 

Den fjärde aktionen gick ut på att eleverna skulle skriva meningar till huvudpersonen som de 
hade skapat vid föregående aktion (Se bilaga 5). 
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Efter den fjärde aktionen genomfördes studiens sista fokusgruppssamtal. Därefter hoppas vi 
att lärarna låter eleverna fortsätta med sina berättelser om karaktärerna. 

Efter den sista aktionen och fokusgruppssamtalet transkriberades det inspelade materialet till 
skrift. 

Analysmetoder  
Datamaterialet har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys, med inspiration från en 
fenomenografisk ansats.  

Kvalitativ innehållsanalys  

Den kvalitativa undersökningen karaktäriseras av att man vill nå förståelse för den livsvärld 
som någon annan har (Hartman, 2004). Utmaningen blir således att skapa mening ur en 
massiv mängd data. Det handlar om att skilja betydelsefulla data från triviala eller oviktiga 
och att där upptäcka viktiga mönster (Eliasson, 2010; Fejes & Thornberg, 2015). Vi har som 
grund utgått ifrån Kvales fem huvudmetoder, koncentrera, kategorisera, berättelse, tolkning 
och ad hoc. För det första att koncentrera (1) den stora mängd data som fanns och ur vår data 
ta fram viktiga slutsatser och generera kärnfulla formuleringar. Dessa formuleringar som 
framkom har sedan kodats (2) i olika kategorier. Till att börja med valdes kategorier utifrån 
våra frågeställningar. Uttalanden om motivation, stödstrukturer, visuella redskap och bilder 
sorterades ut. Det uppstod senare ett behov av ytterligare två kategorier: startläge och 
utveckling av aktionerna, detta eftersom fokusgruppssamtalen kretsat mycket kring detta. Vid 
den tredje aktionen uppstod ytterligare ett behov av en ny kategori: berättande texter. Datat är 
organiserat i tidsordning (3) detta för att kunna följa studiens utveckling. Vidare tolkades (4) 
det som framkommit med utgångspunkt från de sociokulturella teorier som studien har utgått 
från. En metod som Fejes och Thornberg (2015) lagt till detta är modellering, där man 
analyserar fram begrepp och ser hur de hänger samman. Den sista av Kvales metoder är ad  
hoc (5). Det innebär att fritt blanda mellan metoderna (Fejes & Thornberg, 2015).  

Fenomenografisk ansats 

Eliasson (2010) menar att kvalitativa metoder går bra att kombinera med andra metoder. Att 
på detta sätt kombinera metoder kallas triangulering. Detta används för att täcka in fler 
infallsvinklar samt ge en mer fullständig bild än vad som fås vid användandet av endast en 
metod (Eliasson, 2010). En annan sådan metod som vi anser passar tillsammans med vår 
kvalitativa metod är fenomenografi. Metoden lämpar sig väl när empirin utgår från 
halvstrukturerade intervjuer och undersökningen går ut på att förstå människors uppfattningar 
och tankar om fenomen i omvärlden (Fejes & Thornberg, 2015; Hartman, 2004; Kvale & 
Brinkmann, 2009). Uppmärksamheten vid fenomenografi riktar sig mot variationen i hur olika 
personer uppfattar fenomen. Med tanke på att vi använt oss av fokusgrupper, så är det 
jämförbart med halvstrukturerade intervjuer. I fokusgruppssamtalen kunde vi ställa 
följdfrågor och dra nytta av att deltagarna frågade varandra om hur de menade och uppfattade 
olika företeelser. Inom fenomenografin menar Fejes och Thornberg (2015) att det är en 
nödvändighet att spela in samtalen, vilket gjordes. De beskriver vidare en modell för 
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dataanalys som inledningsvis förespråkar att man ska bekanta sig med det transkriberade 
materialet. Därefter kommer det moment som är fenomenografins kärna, då man söker efter 
kvalitativa skillnader och likheter mellan uppfattningar som finns i empirin. Härefter jämförs 
dessa uppfattningar. Det görs en gruppering av det som framkommit. Härvidlag görs en 
kategorisering och väl avgränsade områden skapas, dessa namnges också. De olika 
kategorierna analyseras noga för att säkerställa att de inte går in i varandra (Fejes & 
Thornberg, 2015). Vi valde i analysen av empirin att titta på datan med en inspiration från 
fenomenografin och valde då att kategorisera utifrån följande kategorier: motivation, visuella 
redskap, bilder som stöd, stödstrukturer och berättande texter. Dessa kategorier var de som 
tydligast framkom under analysen och som klart kunde jämföras mellan de olika aktionerna, 
samt gick att koppla till studiens syfte och frågeställningar.  

Etiska förhållningssätt  
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och för samhällets 
utveckling, därav finns ett motiverat krav att forskning bedrivs och att forskningen utgår ifrån 
väsentliga frågor och att den håller en hög kvalitet. Detta krav kallas för forskningskravet och 
innebär att befintliga kunskaper utvecklas och fördjupas och att metoder förbättras. Samtidigt 
har samhällets medlemmar en rättighet att skyddas, detta utifrån individskyddskravet. 
Individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning. Informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 
2011). De rekommendationer och krav som ställs på forskare gällande etik har sin förankring i 
samhällets vanliga etiska normer och värderingar (ibid). Studien har utgått ifrån 
Vetenskapsrådets riktlinjer gällande etiskt förhållningssätt och hänsyn har tagits till 
vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav på forskning. 
 
Informationskravet: Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om 
forskningens syfte. Redan vid första mötet med lärarna informerades de om studiens 
inriktning, därefter bestämdes forskningens problemområde i samråd med lärarna. I samband 
med att lärarna fick missivbrevet, informerades de om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. Där poängterades också att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan när som helst under studien. 
 
Samtyckeskravet: De som medverkar i en undersökning ska ha rätt att bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de ska delta. Lärarna i studien har haft möjligheten att själva 
bestämma över sin medverkan. Samtycke har godkänts genom en underskrift på missivbrevet, 
där det också framkom att lärarna har möjligheten att avbryta sin medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet: Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en 
undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, det betyder att namn på personer och skola 
ska avidentifieras. Detta så att utomstående inte ska kunna koppla ihop vilka som deltagit i 
studien eller på vilken skola som studien har genomförts. I denna studie har uppgifter om alla 
lärare avidentifierats på ett sådant sätt att enskilda lärare inte ska kunna identifieras av 
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utomstående. Hänsyn till detta har tagits genom hela studien och i alla delar. Vid 
transkriberingar och observationsanteckningar förekommer inga namn. De inspelade 
fokusgruppssamtalen raderades efter transkribering. 
 
Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål, de får inte användas för kommersiellt bruk eller andra syften som inte är 
vetenskapliga. Detta har vi tagit hänsyn till och därav kommer det insamlade materialet endast 
att användas i denna forskning. 
Lärarna i studien har blivit informerade om var forskningsresultaten kommer att publiceras 
och att de kommer att få tillgång till undersökningens rapport. 
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Resultat  

Nedan presenteras resultaten som framkommit utifrån studiens forskningsfrågor:  
 
Hur kan vi tillsammans med lärarna utveckla undervisningen så att den ökar elevernas lust 
och motivation till att skriva berättande texter? 
  
Vilken roll uppfattar lärarna att visuella redskap har i elevers skrivande av berättande texter?  
 
Vilken roll uppfattar lärarna att bilder har i elevernas skrivande av berättande texter?  
 
Resultaten presenteras utifrån en kvalitativ innehållsanalys och sammanfattas sedan med 
inspiration från fenomenografin. Resultaten kan följas genom aktionsforskningscyklerna och 
de kategorier som framkom under analysen.  
 
 

Resultat utifrån en kvalitativ innehållsanalys 
Startläge 

Innan starten av själva aktionerna pratade vi med lärarna om vad eleverna skrivit innan och 
vad de såg för svårigheter med undervisningen. Även början av den första aktionen inledde vi 
med att prata med eleverna om vad de tyckte om att skriva och hur de brukade göra. En 
gemensam tankekarta skapades med varje elevgrupp. Lärarna berättade om hur de startat med 
skrivandet förra läsåret. De upplever att deras elever inte tycker om att skriva, att eleverna inte 
har de rätta redskapen. ” ör jag upplever att de inte tycker så mycket om att skriva.” 
 
Lärarna upplever att eleverna blir nervösa och låsta då det inte vet vad de ska skriva om.  
 

För det kan ju också vara svårt. Men det är ju så många av de här små som fastnar i att 
det blir för jobbigt för att komma ihåg hur man gör en bokstav alltså, och då blir det 
ingenting i stället. 
 

Enligt lärarna upplever en del elever svårigheter med stavningen och blir därmed begränsade i 
sitt skrivande. 
 

 ör det är ett problem att eleverna … bromsas av att de inte har verktygen … Vissa 
stannar av att de inte kan stava och blir jätteoroliga. Kommer det här liksom bara bli 
röda bockar, eller? Men sen också det här med att komma igång. Vad ska jag skriva om? 
Det blir de nervösa över. 
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Aktionsforskningscykel 1 

Här nedan presenteras resultaten som framkommit ur fokusgruppssamtalen som ingått i den 
första aktionscykeln. Den första aktionen som ingick i denna cykel var att eleverna skulle 
använda en bild som inspiration till skrivandet av berättande texter (Se bilaga nr 2). I detta 
resultat beskrivs lärarnas tankar och reflektioner kring den aktionen. 

Motivation 
Ett sätt att inspirera eleverna menar lärarna i vår studie kan vara att läraren själv berättar om 
sina upplevelser och därefter ställer följdfrågor till sina elever. Man måste betona för eleverna 
att det är okej att härma. Det kan vara bra och även en hjälp i sitt eget skrivande att härma en 
kamrat.  
 

För det vet jag inte hur ofta man säger också. Men det är okej, och skriva det som vi har 
sagt. Du måste inte hitta på nytt … Det skrev ju hon också. Det spelar ingen roll, härma 
är bra. Det är bara att göra likadant. Härma funkar. 

 
Lärarna poängterar vikten av att utgå ifrån en gemensam uppgift, de menar att eleverna får 
inspiration och stöd av varandra. ”Men att utgå ifrån det här gemensamma, med en bild eller 
ett samtal eller en text, oavsett att man börjar i det gemensamma … De får ju mer. De har det 
här skelettet att hålla sig till.” 
 
För att få en mening med sitt skrivande pratar lärarna om att det är det bra att ha en mottagare 
till sin text. Lärarna beskriver att de på olika sätt arbetar för att eleverna ska ha mottagare till 
sina texter. En lärare beskriver att de i arbetslaget arbetat med brevskrivning och att detta 
visat sig ge goda resultat. “Och då blir skrivandet till en mottagare också. Att man har någon 
mening med sitt skrivande.” 
 
Efter den första aktionen, då eleverna skrev till en bild, beskriver lärarna att de är imponerade 
av elevernas prestationer, alla elever skrev. Exempelvis uttrycker en av lärarna sig på ett 
sådant sätt: ”Jag var så imponerad att det var så himla härligt att se att det var flera, även de 
som tar tid på sig, skriver lite. Alla de skrev.” 

Bilder som visuella redskap och inspiration  
Lärarna beskriver att eleverna kunde se många saker i bilden. Eleverna fick hjälp av lärarna 
att se detaljer och sätta ord på det de såg. En lärare beskriver att eleverna möter svårigheter då 
de ska få ner sina tankar på papper. ”De kunde se en massa saker på bilden, men sen när de 
skulle sätta igång och skriva, sätta det på pränt, då var det stopp.” 

 
En annan lärare menar att när eleverna hindras kan de vara i behov av tydligare stödstrukturer 
för att komma igång med skrivandet och ger exempel på hur man som lärare där kan stötta 
sina elever, genom att ställa frågor om bilden.  
 



23 
 

- De behöver tydligt sättas igång. Man ställer frågor, vad är det du ser på bilden? Vad 
händer? Vilka är med på bilden? Hur ser de ut? 
- Lite stödstrukturer. 
- Ja, var befinner de sig någonstans? Helt plötsligt börjar de komma på saker. 

Utveckling av aktionen 
Vid det första fokusgruppssamtalet pratades mycket om olika förslag och idéer som kunde 
motivera elever att skriva. En lärare beskrev att hon ville utveckla både formen och själva 
arbetssättet. Hon beskrev att hon ville prova många olika sätt att arbeta. ”Men jag har funderat 
mycket kring det här. Hur sätter man igång skrivandet? Det vill säga formen och själva 
arbetssättet.” Förslag om att använda bilder, andra texter eller filmer kom upp. Vidare att få 
hjälp av stödfrågor, sekvensbilder eller att få en bild med frågor till. 
 
För att inspirera eleverna till att skriva egna berättelser föreslog lärarna att man kan ha saker i 
en låda. ”Jag har funderat om man kunde ha någon låda med någonting som kunde inspirera 
och att man berättar en historia kring de saker som är i och man kunde få igång de att skriva 
om någonting.” Läraren föreslår att man därefter kan välja ut en sak och berätta kring. Det 
kan vara en sak som väcker ett minne. Ytterligare ett förslag som kom upp var att använda 
gamla leksaker. Exempelvis gummifigurer kan skapa berättelser om en familj som flytt.   
 
Lärarna var eniga om att det är bra att utgå ifrån det gemensamma i en uppgift. För att skapa 
inspiration kan man också utgå ifrån en diskussion, en teater eller saker. Det är bra om 
eleverna kan få ett skelett att hålla sig till, så kan de senare fylla på, lärarna beskriver detta 
skelett som en form av stödstruktur. Lärarna pratar om att de skriver ner det eleven berättar, 
om det underlättar för eleven. De kan också hjälpa eleverna med första meningen.  
 

Aktionsforskningscykel 2 

Här nedan presenteras resultaten som framkommit ur fokusgruppssamtalen som ingått i den 
andra aktionscykeln. Den andra aktionen handlade om att eleverna fick använda en tabell som 
stödstruktur vid skrivandet av meningar (Se bilaga nr 3). De resultat som presenteras nedan 
kommer från lärarnas samtal kring denna aktion.   

Motivation 
Lärarna ser att det för eleverna är viktigt att kunna knyta skoluppgifterna till deras egna 
erfarenheter. Att kunna knyta till sina egna erfarenheter är grunden för förståelsen och det är 
viktigt att börja där. Eleverna måste få berätta om sina egna upplevelser. Även om lärarna 
tycker att detta moment ibland kan vara tidskrävande, så ser de ändå att detta är en viktig del 
som inspirerar eleverna att komma igång med arbetet. Lärarna upplever att vissa elever ser det 
som motiverande att själva få vara med och skapa uppgiften, att få vara med och bestämma.   
 

Jag tror att det här momentet när man binder det till deras erfarenhet, den är ju liksom 
grunden för den egna förståelsen. Man måste ju börja där, den kan man inte hasta 
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igenom. Den är ju jätte, jätteviktig. Att de får berätta sina upplevelser. Den måste ju få 
ta lite tid. 

Visuella redskap 
Lärarna tycker att eleverna behöver konkreta material, visuella redskap och artefakter. De 
menar att elevernas skrivande underlättas av att de har någonting konkret att använda sig av. 
”Jag tror att konkreta material gör mycket. Man ser någonting.” 
 
Under aktionen testades tillsammans med lärarna användandet av en tabell som stöd vid 
skrivande av meningar. Lärarna upplever att tabellen gynnar de elever som brukar ha svårt att 
få ihop meningar och text. ”Jag har aldrig sett honom skriva såhär mycket. Det är jätteroligt.” 
Tabellen visade sig vara bra för de kämpande eleverna, eleverna som har svårt att komma 
igång och för elever med svenska som andraspråk. Dessa elever kunde enligt lärarna använda 
tabellen som ett stöd. ”Han använde tabellen jättemycket. Han fick ner meningar med hjälp av 
den.” Däremot upplevde en lärare att några elever, som i vanliga fall skrev mycket och hade 
bra fantasi, kände sig begränsade av tabellen. ”Tabellen har ju gynnat de som har svårt att få 
ihop en text eller mening. Det gynnar ju dem. Men de med mycket fantasi de blir ju låsta. 
Låsta av tabellen.” I relation till detta menar en annan lärare att det inte var själva tabellen 
som låste dessa elever, utan att hindret var att eleverna trodde att uppgiften var begränsad. 
”Tror inte det var för att hon hade svårt att komma på utan det var nog mer att hon trodde att 
det var en begränsad uppgift.” Det framkom också att tabellen kan användas i flera olika 
ämnen, som en mall.  

Bilder som inspiration 
Lärarna menar att för att en bild ska kunna inspirera eleverna måste eleverna kunna koppla 
bilden till sina egna erfarenheter. De måste kunna associera med bilden och kunna förknippa 
den med en verklig händelse. Huruvida detaljrika bilder skapar inspiration råder det i gruppen 
delade meningar om. En lärare menar att eleverna blir begränsade av för detaljrika bilder, de 
menar att eleverna inte vet vad de ska fokusera på. ”Ja, det var för många saker och för många 
händelser som pågick i en bild och det var ganska smått och jag tror att det var det som 
förvirrade barnen.” Medan andra lärare anser att eleverna får en större möjlighet att kunna 
inspireras av någonting i bilden vid en detaljrik bild. En förutsättning menar lärarna är att 
eleverna kan koppla bilden till sina egna erfarenheter. ”Man hade ju kunnat lägga till. Låtsas 
att det är ditt kalas. Vad händer på ditt kalas? Då hade det kunnat bli någonting annat av även 
den uppgiften.” 

Utveckling av aktionen 
I fokusgruppssamtalet samtalades om hur man kan utveckla undervisningen, och i detta fall 
aktionen, så att den ska kunna blir så optimal som möjligt för elevernas utveckling av 
skrivandet av berättande texter. Lärarna poängterade att det är roligt att arbeta på detta sätt, då 
man hela tiden upptäcker nya saker under arbetets gång. Saker som man inte tänkt på innan. 
Lärarna upplever att det är utvecklande att inte i förväg veta hur undervisningen ska 
utvecklas, att man ändrar under arbetets gång. ”Att man faktiskt upptäcker saker under 
arbetets gång.” 
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För att utveckla den här aktionen tyckte lärarna att man kunde lägga till djurens egenskaper 
och ljud som rubriker i tabellen. Det hade gett andra intressanta diskussioner att utgå ifrån då 
eleverna skulle skriva sina meningar. Lärarna tog upp tidsaspekten som ett hinder. De menade 
att det är svårt att hinna med alla moment på en lektion. Det tyckte att man kan dela upp de 
olika momenten, att ta reda på var eleverna befinner sig och knyta an till erfarenheter, 
modellera tillsammans, skriva tillsammans, modellera igen för att påminna och sedan skriva 
individuellt. Lärarna tog upp behovet av att man som lärare kontinuerligt modellerar, med det 
menar de att man visar eleverna konkret hur man ska tänka och göra. De menar att för att 
kunna ge stödstrukturer behöver man modellera några gånger, detta för att befästa kunskapen 
hos eleverna.  
 

- Jag skulle vilja dela på det. Att knyta an till erfarenheter och se var de befinner sig. 
Sen modellera lite och sen modellera igen jättekort och få mer tid att skriva. Först 
samtalet bara. 
- Du menar, först samtalet bara, sen modellera och sen tredje tillfället så upprepar man 
bara. Man bara repeterar snabbt. Kommer ni ihåg? 
 

Aktionsforskningscykel 3 

Här nedan presenteras resultaten som framkommit ur fokusgruppssamtalen som ingått i den 
tredje aktionscykeln. Aktionen som hörde till denna cykel gick ut på att eleverna skulle, med 
hjälp av en halvfärdig bild, skapa en karaktär (Se bilaga nr 4). I resultatet nedan beskrivs de 
tankar och diskussioner som uppkom i samband med denna aktion.  

Motivation 
Lärarna tar återigen upp vikten av att utgå ifrån elevernas erfarenheter i undervisningen. De 
ger flera exempel på elever som med hjälp av att kunna associera uppgiften till sig själva och 
sin livsvärld har kommit igång med skrivandet. Eleverna kan också få hjälp i sitt skrivande 
genom att ha en tilltänkt mottagare, att knyta det man skriver till en person man mött tidigare, 
både i verkliga livet och i sagovärlden. ”Ja, då är man ju där igen. Då man får göra sin egen, 
utifrån sin egen erfarenhet. Då spelar det ingen roll egentligen vilken erfarenhet man har. För 
alla har en erfarenhet av någonting.” 

 
Lärarna pratar om att det finns flera olika parametrar som vägen in då eleverna ska skriva. 
Någonting som de nämner som positivt för elevernas motivation till skrivutveckling är 
responsen från läraren. Eleverna blir trygga av att få respons på sin text. Någonting som 
lärarna i studien pratar om som negativt påverkar elevernas motivation till skrivande är 
tidsaspekten. Dels att eleverna inte alltid hinner med att slutföra sina uppgifter, men också att 
tiden på dygnet spelar in. Eleverna upplevs tröttare och mindre engagerade i skolarbetet på 
sena eftermiddagar, jämfört med morgonpass. ”Sen kan det ju också vara så att ju längre in på 
dagen, ju tröttare blir de ju också. Så att tid kan ju också spela in.” Någonting annat som kan 
påverka elevernas motivation är att inte vara förberedda på vad som komma skall. Sena 
ändringar kan skapa en oro hos eleverna.  
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Lärarna är positivt överraskade över elevernas arbete under denna aktionscykel och ser det 
som viktigt att nu spinna vidare på elevernas framgångar för att lyfta deras självförtroende 
gällande skrivning. ”Att se det resultatet är jätteroligt. Spinna vidare på det där och lyfta hans 
självförtroende är ju kanon.” De ser att eleverna har blivit inspirerade till att fortsätta med den 
här skrivuppgiften. ”De har ju blivit så himla inspirerade. De är ju liksom, de har ju sin figur 
färdig … Jag blev positivt överraskad över att de har varit så noga med sina bilder idag.”   

Visuella redskap 
Lärarna poängterar vikten av att ge eleverna det stöd de behöver i undervisningen. Stödet kan 
se olika ut för olika elever, detta eftersom de alla har olika behov. Många elever i dessa 
lärares klasser har enligt lärarna ett behov av stödstrukturer. ”Vi har många elever i de här 
grupperna som har behov av den här stödstrukturen och stöttning på ett eller annat sätt.” 
 
Eftersom lärarna i studien har testat att använda en bild, en tabell, en tankekarta som visuella 
redskap för att underlätta elevernas skrivutveckling kommer samtalet in på om dessa är 
jämförbara. Lärarna menar att eftersom lektionerna haft olika syften så är det svårt att göra en 
jämförelse mellan dem. De menar att man kan använda alla, beroende på uppgift och vad 
barnen har för behov av stöd. Eleverna har olika behov och behöver olika slags stödstrukturer. 
Lärarna pratar under samtalen i den här aktionscykeln om modellering som ett viktigt redskap 
vid elevernas utveckling. De tar upp vikten av att visa barnen hur man ska tänka och göra och 
att först göra tillsammans för att sedan låta eleverna testa själva.  
 

- Men det är ju jättebra. Om man börjar så kanske man har luckrat upp för barnen som 
redan har idéer och fantasier. För de kan ju komma igång. Börja redan ni som har 
idéer. Ni som inte har kommit igång kom till mig, så ger vi ett stöd.  
- Ja, stöd kan man ju ge till varje elev som behöver ... 

 
I likhet med föregående aktionscykel upplever en lärare att några elever som i vanliga fall 
skriver mycket begränsas av att vara bunden till en struktur. Medan de andra lärarna upplever 
att eleverna som är vana att skriva inte blir låsta och bundna. De menar att man kan få 
eleverna att känna en tilltro till sin egen förmåga att lösa uppgiften på sitt sätt och därmed kan 
dessa elever använda sig av redskapen på ett sätt som passar dem.   
 

Det som jag brukar uppleva, när man har de här lite mer styrda uppgifterna, de som då 
är starka och är vana att skriva, det bara flyter på. Det är att deras fråga brukar vara, 
måste jag skriva meningen så som du har skrivit den? Jag hade tänkt skriva på ett 
annat sätt … De har en annan idé om hur de ska formulera det och då blir de låsta, så 
kan jag uppleva det. Men då brukar jag säga såhär. Det gör ingenting. Du skriver ju 
som du tycker blir bättre. Det här är ju en idé bara. Ett förslag om man har lite svårt att 
komma vidare.  Jaha, okej, och då. Då blir de trygga. 
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Bilder som inspiration 
Eleverna fick i den här aktionscykeln skapa en egen karaktär. Karaktären skulle illustreras, 
med hjälp av en halvfärdig bild som stödstruktur. Tanken var att eleverna vid senare tillfälle 
skulle beskriva sin karaktär och att detta skulle bli en del av inledningen till en berättelse. 
Lärarna upplevde att eleverna blev motiverade av att få skapa en egen karaktär. De blev 
fascinerade över elevernas fokus på uppgiften och hur detaljrika bilder de framställde. Elever 
som inte brukar vilja rita var koncentrerade på uppgiften och sedan stolta över sina resultat. 
Lärarna brukar uppleva att ett antal elever alltid känner sig besvärade vid ritmoment, eleverna 
uppvisar oro, men lärarna poängterar att detta inte var fallet denna gång. Lärarna tyckte att en 
halvfärdig bild som stöd, var en bra metod för att få igång elevernas fantasi. Det lärarna kan 
utläsa är att de kämpande eleverna som i vanliga fall har svårt att komma igång med sina 
uppgifter relaterade karaktären till sig själv. De ritade någon som liknade någon de känner 
både utseende- och egenskapsmässigt. Medan de elever som kommit längre i sin skrivprocess 
hade lättare att fantisera fram en påhittad karaktär.   
 

- Jag tycker att de koncentrerade sig mycket på bilden. Ibland så hafsas det ju bara 
igenom. Det var verkligen så mycket fokus.  
- Det var det jag tyckte att jag blev så himla fascinerad över. Att han faktiskt hade lagt 
ner så mycket tid på att göra detaljerna… 
- Jag tror inte att det hade blivit lika detaljrika bilder om de hade fått ett blankt papper 
och skulle rita en gubbe. 
- Nej. 
- Då hade det vart jättemånga tror jag som hade låsts. 
- Det är jättebra tror jag att få den här början, att få hjälp att rita den. 

Utveckling av aktionen 
Lärarna ser det som viktigt att man upprepar samma procedur flera gånger för att eleverna ska 
befästa kunskapen, men också att momenten i utvecklingen bygger vidare på det man tidigare 
har gjort. ”Och sen är det ju bra om man upprepar samma procedur flera gånger.” 
Introduktionen av en lektion eller ett arbetsområde är viktig. ”Jag tänker att introduktionen 
blir så viktig. Det är det som är utgångspunkten.” 
 
Lärarna anser att det är viktigt att man som lärare känner in elevgruppen medan man arbetar, 
och att man inte är främmande för att ändra sin planering om det skulle behövas. ”Den första 
gruppen började ju också göra meningar. Den andra gruppen var mer orolig, så man får ta det 
vid nästa steg. Man får känna in gruppen när man håller på.” Lärarna poängterar också vikten 
av att eleverna är förberedda på vad som ska komma, att de är förberedda inför varje lektion. 
De tycker också att det är betydelsefullt att eleverna får träffa olika vuxna, detta för att vänja 
sig vid olika lärstilar. Lärarna ser gärna att den här typen av lektionsupplägg görs i halvklass, 
detta för att momentet att låta eleverna berätta om sina erfarenheter ska bli görbart. 
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Berättande text 
I denna aktionscykel kom samtalet in på hur en berättande text är uppbyggd. Lärarna 
beskriver berättelsens uppbyggnad och sin undervisning kring berättelser i termer av 
inledning, mitten med problem och ett avslut. De pratar också om vikten av att elevernas 
berättelser kan följa en röd tråd och vikten av att prata med eleverna om hur en berättelse är 
uppbyggd.  
 

Men, vi har pratat också om att de ska tänka på att man inleder på något sätt 
och avslutar på något sätt. Men det är inte bara nu. Varje gång vi skriver lyfter vi upp 
det här: En berättelse har en inledande mening och en avslutande mening. Då ger jag 
vissa exempel på hur man kan börja, avsluta och så vidare. Att prata om hur en 
berättelse är uppbyggd. 

 
I den här aktionen har vi valt att fokusera på enbart karaktären, som är en del av inledningen. 
En lärare beskrev det som att brodera ut varje fält inom berättelsen. Fördelen med att börja 
med att först tänka sig en karaktär såg lärarna som ett sätt att sedan kunna arbeta med 
karaktären under flera tillfällen. Karaktären kan exempelvis stöta på olika problem vid olika 
tillfällen och på så sätt skapar man olika kapitel som kan bli en sammanhängande berättelse. 
 

- Vi tänker ju att när man har karaktären så kan man senare jobba vidare med en 
händelse. Då gör man på samma sätt… 
- Det kan ju vara olika problem vid olika tillfällen.  
- Ja, olika kapitel. Olika händelser kring personen. Det är jättebra. 
 

Aktionsforskningscykel 4 

Här nedan presenteras resultaten som framkommit ur fokusgruppssamtalen som ingått i den 
fjärde aktionscykeln. Den fjärde aktionens mål var att eleverna skulle skapa en inledning till 
en berättande text (Se bilaga nr 5). Uppgiften var att beskriva sin egen karaktär som de skapat 
under föregående aktion. 

Motivation 
Efter den sista aktionen handlade samtalet mycket om hur man får eleverna att vara 
motiverade och hur vi kan behålla motivationen genom att skapa nya stimulerande uppgifter. 
Vi pratar också om hur vi kan underlätta för eleverna. Lärarna beskriver hur det kan vara 
motiverande för en elev att få hjälp med nedskrivandet. Eleven har många idéer och om han 
får berätta muntligt, så bubblar det ur honom. Flera lärare berättar att de kan vara sekreterare 
åt sina elever när de vill att eleverna ska få berätta sin historia. Så länge syftet med skrivandet 
inte handlar om att forma bokstäver så är det okej att vara sekreterare menar lärarna. De kan 
låta några elever få skriva endast ord och inte hela meningar. En annan elev skrev en väldigt 
fin miljöbeskrivning, men fick inte med någon händelse. Hennes lärare berättar att hon som 
lärare hjälper eleven att komma på en händelse till nästa lektion. Läraren tror att det kommer 
att kännas som en positiv utmaning för eleven. 
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Det finns inget problem… Nästa gång du får tillbaks ditt papper då ska jag ha gjort ett 
problem till den. Så att hon kommer vidare tänker jag. Jag kommer att lägga till åt 
henne. Det blir lite som en utmaning för henne. Som hon tycker är kul. 

 
Lärarna i studien understryker att eleverna måste vara motiverade för att kunna skriva. Vidare 
menar de att eleverna måste vara motiverade för att kunna vara kreativa, kunna fantisera och 
skapa en egen text. Däremot om eleverna ska skriva fint behöver de inte vara motiverade. 
 

- Ja, det måste dom. Det går inte att skriva om man inte är motiverad. Det går ju inte 
att skriva om ingenting liksom… 
- Om det ska vara skapande text, så måste de ju vara motiverade om de ska vara 
kreativa, alltså fantisera och komma på nånting själva. 

 
Eleverna behöver enligt lärarna inte vara motiverade innan lektionen, men de kan däremot bli 
motiverade under en genomgång eller där bli nyfikna. Motivationsgraden kan öka varefter 
arbetet kommer igång.  
 

Man kan bli motiverad under en genomgång eller liksom bli nyfiken på. 
Motivationsgraden kan ju öka när man väl börjat jobba med någonting för att man är 
lite nyfiken i början. Men någonstans måste man ändå ha en väg in. 

 
Andra faktorer som kan påverka motivationen är om läraren berömmer sina elever. Lärarna 
menar att om de berömmer en elev och denne känner att den är bra på något så skapas 
motivation av det. Lärarna betonar också att det är viktigt att eleven själv känner sig nöjd. 
Läraren vill att eleven ska tycka att den gjort någonting bra och vara stolt. Det är viktigt att 
eleven inte bara skriver för att läraren ska bli nöjd. 
 

Vissa elever kan man motivera genom att de vet att det här kan jag. Man kan liksom 
säga det här ni har gjort jättemånga gånger. Du gjorde ju så himla bra förra gången. 
Kommer du ihåg hur snyggt det blev när du gjorde så här eller vad noggrant du gjorde 
eller vad det nu är för någonting. Då har de motiverats där. Egentligen är det inte 
själva uppgiften eller att jag har gjort något som får dem att bara bli jätteentusiastiska 
utan att de känner. Gud, det här är jag bra på. 

 
Slutligen kommer samtalet in på hur man som lärare kan veta om en elev är motiverad. På den 
punkten fanns en samstämmighet i att det syns på hela barnet, det syns genom dess 
kroppsspråk, hur de jobbar, vilken energi de har och att de vill fortsätta. ”Det ser man på hela 
barnet. Kroppsspråket, hur mycket de jobbar och så liksom vilken energi de har.” 

Visuella redskap 
Lärarna upplever att det är väldigt positivt att de arbetar tillsammans i arbetslaget, de delger 
och lånar saker av varandra. ”Jag tänker också så här att vi delger ju varandra i arbetslaget så 
himla mycket. Att om min kollega har kommit på någonting, då lånar vi ju de sakerna av 
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henne och tvärtom.” Om en lärare målat stenar som hon tänkt använda som visuellt redskap, 
så får de andra självklart låna dem i sin undervisning. De talar också om för barnen att de som 
vuxna också samarbetar. Här kan lärarna också få eleverna att förstå att det är bra att delge 
varandra sina idéer. Det är okej för eleverna att härma varandra för att komma vidare med 
sina texter.  
 
Vid samtal om vilka saker som kan hjälpa eleverna att konstruera berättande texter menar en 
lärare att det är en stor hjälp att få se något konkret. ”Jag tror att i de här lägre åldrarna så är 
de jättehjälpta av att se någonting konkret, någonting som till exempel när ni hade djuren med 
er eller så, att man får se det.” En annan lärare berättar att hon använde de instruktioner vi haft 
till förra aktionen. Läraren använde den fotade tankekartan och visade den på projektorn. När 
eleverna har fått se hur en modell för hur man kan inleda en berättelse, hur den kan se ut, så 
skapar de en egen bild i huvudet hur man gör. De kan sedan i fortsättningen ha den tänkta 
bilden som stöd. ”Det var jättebra att lyfta upp den här tankekartan med figuren. Du hade ju 
fotat tankekartan på tavlan, så jag tog upp den bara på projektorn.” 
 
En av lärarna hade blivit inspirerad av karaktären och målat stenar som symboliserade de 
olika karaktärerna i Barbapapafamiljen. Hon menar att de figurerna är så tydliga och olika att 
de är väldigt bra att använda som exempel. Lärarna konstaterar att något så enkelt som stenar 
kan användas som inspiration. ”Det är det som är kul med att använda figurer som till 
exempel Barbafigurerna. Det behöver ju egentligen inte vara jättesvårt, eller jättemycket eller 
någonting. Ja att det är någonting. Något konkret.” 
 
Lärarna har sett att konkreta saker väcker elevernas intresse. Det kan vara saker som finns 
utanför fönstret eller det kan vara saker som läraren ställer dit. En lärare beskriver att hon 
ibland kan ställa fram en sak som hon vill att klassen ska arbeta med. Som exempel beskriver 
hon att hon den här veckan har arbetat med Barbapapa-stenarna, då valde läraren att ställa 
dem på en hylla vid ena väggen i klassrummet. ”Men det kanske var jag som har stoppat in 
den där. Så kan man också skapa intresse.” Läraren menar med detta att man kan motivera på 
olika sätt. När hon ställt stenar vid sidan av räknar hon med att det alltid är något barn som 
upptäcker dem. Med detta sätt varierar hon och dessutom kan elever uppleva att de får vara 
med att skapa innehållet i lektionen. 
 
En lärare berättar att hon använde tabellen från den andra aktionen för att påminna eleverna 
om hur de kan göra meningar. 
 

Hur var en mening nu då? Kommer du ihåg när Ingalill och Linda var här förut och vi 
har pratat om hur vi gör en mening? Kommer du ihåg hur den börjar och slutar och så 
där? Det blev jättebra. 

Bilder som inspiration 
Lärarna anser att den egna bilden som eleverna skapat utifrån att de illustrerat olika karaktärer 
kunde användas som hjälp för eleverna att komma igång med skrivandet. ”Jag satt bredvid 
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honom idag och pratade om hans figur. Du ritade ju så mycket här, du hade så mycket att 
berätta om, att den kom från yttre rymden. Hur har den kommit hit då?” 

Utveckling av aktionen 
Lärarna menar att man först gör en ordentlig beskrivning av huvudpersonen. Därefter kan 
man som en elev hade gjort, göra en miljöbeskrivning. En lärare berättar att hon förklarat för 
eleverna att de kommer att arbeta vidare med karaktären och att det då motiverade eleverna att 
vidareutveckla sina texter med inledningen. Lärarna menar att det känns meningsfullt att 
arbeta mer ordentligt med en text. Berättelserna kan då utvecklas mer och blir till en längre 
text.  
 

Tanken är att den figuren som ni gör nu, kommer jag sen be er skriva en saga om. Då 
blir det den som är huvudpersonen…  ör det är nu ni hittar på den som det ska vara 
som ni ska skriva om nästa gång vi jobbar med det här. Då säger en del elever: Å då 
bara, jag ska nog skriva lite till, kanske inte ska skriva sådära. 

 
Lärarna tar återigen upp att det är viktigt att variera sina stödstrukturer. Olika sätt passar olika 
elever. En lärare menar att en del barn blir låsta när de inte får skriva fritt. Medan de andra 
lärarna menar att eleverna behöver något att hänga upp sin text på för att komma vidare. 
 

Det tål väl att upprepas. Att variera sina stödstrukturer för att det passar olika individer 
på olika sätt, så att man inte tänker att det här passade på den barngruppen så nu kör vi 
på det hela vägen. Det passar inte alls alla. 

Reflektioner 

Vid summering av de två senaste aktionerna beskriver lärarna att de tycker att karaktärerna 
blev jättefina och att även de som inte brukar få något gjort har skrivit. Lärarna beskriver att 
några elever kom på att de kunde stötta varandra. 
 

Då satt två av tjejerna bredvid varandra och då någonstans, när de började titta på sina 
bilder tror jag det var… så kom de på att de skulle vara systrar de där figurerna. Då 
vart det plötsligt att då kunde man hitta på tillsammans. Så kunde de stötta varandra i 
det här. 

 
De talar vidare om att en del elever påverkas av att möta nya människor, men att det är bra att 
träffa andra vuxna. “De är också väldigt känsliga för nya människor.” Lärarna berättar om att 
olika elever får olika hjälp. Någon behöver hjälp att sortera sina idéer medan andra får stöd att 
deras meningar duger. Några elever behövde inget stöd utan hade direkt klart för sig hur deras 
karaktär skulle se ut och vara. “En del hade ändå klart för sig precis vilken figuren var och var 
färdiga med sin bild liksom i huvudet.” Lärarna beskriver att även en elev som skrivit 
meningar med samma början i alla meningarna har gjort framsteg. 
 

Då gick han och satte sig bakom skärmen. Jag hörde hur han satt där bakom och 
ljudade och tyckte det var jätteroligt. Han fick ihop en text. Så även om början på 
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varje mening är den samma så har han ändå varierat slutet. Så att han ändå liksom har 
berättat om sin figur. 
 

De beskriver ytterligare att eleverna har fått ta hjälp av tankekartan om de velat. I en av 
grupperna konstaterades att lärarna fick vara flexibla och ändra upplägget under aktionen. 
Detta för att den gruppen inte orkade längre, så de fick göra gemensamma meningar vid ett 
annat tillfälle. 
 

Vi hade en plan med de halvklasserna när du hade dem. Att vi skulle skriva meningar 
tillsammans, men när andra halvan var så ofokuserade, så gick det inte att genomföra 
att skriva meningar tillsammans. För det hade blivit alldeles för jobbigt för dem. De 
klarade inte av längre. Då får man känna av och nu gör vi på ett annat sätt. 

Sammanfattning av resultat 
Med inspiration från en fenomenografisk ansats presenteras nedan en sammanfattning av de 
cykler som genomförts under vår aktionsforskning, detta så att man ska kunna följa det 
utvecklingsarbete som skett. Jämförelser mellan de olika aktionerna har gjorts, detta för att 
hitta skillnader och likheter i lärarnas uppfattningar, som uppkommit vid de olika tillfällena.  

Berättande texter  

Under det första samtalet kretsade diskussionerna mycket kring hur man motiverar eleverna. 
Vid det tredje samtalet pratades om vad en berättelse behöver innehålla. Det är enligt lärarna: 
inledning, mitt med problem och ett avslut. Vid de sista fokusgruppssamtalen fanns en 
samsyn kring vikten av att arbeta ordentligt med en text. Lärarnas uppfattning var att eleverna 
behöver få bearbeta sin text för att kunna få ihop den till en bra berättelse. 
 
Hur kan vi tillsammans med lärarna utveckla undervisningen så att 
den ökar elevernas lust och motivation till att skriva berättande 
texter? 

Motivation  

Vid den första aktionen togs vikten av att utgå ifrån det gemensamma upp exempelvis att utgå 
från att klassen fått ett brev eller att de får ta en hemlig sak ur en låda och skriva om.  
Även betydelsen av att ha en mottagare för att motivera skrivandet togs upp. Det diskuterades 
också om andra förslag på hur man kan motivera skrivandet av berättande texter som 
exempelvis att läraren berättar om sina upplevelser och ställer frågor till eleverna. Vid andra 
aktionen betonas vikten av att utgå ifrån elevens egna erfarenheter. Lärarnas uppfattning var 
att det är viktigt för eleven att få vara med och bestämma och skapa sin uppgift. Vid följande 
samtal återkom lärarna till alla dessa saker som kommit upp under de två första samtalen. 
Slutligen vid det sista samtalet sammanfattades det viktigaste som kommit fram. Slutsatsen 
blir att det är mycket viktigt att eleverna är motiverade just när de ska vara kreativa och skapa 
en berättelse. Lärarnas uppfattning var att det dock inte är viktigt om de endast ska skriva fint. 
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Vilken roll uppfattar lärarna att visuella redskap har i elevers 
skrivande av berättande texter? 

Visuella redskap 

Från början kom några förslag upp att använda föremål som inspiration. Vid första aktionen 
skapades gemensamt en tankekarta i samband med att vi pratade med barnen om skrivande. 
Vid andra tillfället användes en tabell, de flesta lärarna anser att tabellen var till en hjälp för 
eleverna. De menade att eleverna fick en modell för hur de kunde skapa meningar, medan en 
lärare uppfattade att tabellen hindrade de elever som ville skriva mer fritt. Tabellen kan 
användas som den mall lärarna talar om och även användas i andra sammanhang. Vartefter 
aktionerna genomfördes har vi använt flera visuella redskap. Eleverna har fått använda både 
tankekartor, bilder och en tabell. Lärarna anser att det är svårt att jämföra de olika visuella 
redskapen. De menar att de fyller olika funktioner och används i olika syften. Lärarna påpekar 
att det är just variationen som är styrkan. Eleverna behöver få möta olika sätt och få prova 
olika redskap. 

Stödstrukturer 

Vid samtalen kom det fram att det är bra om eleverna får något att utgå ifrån som de kan fylla 
på. Vid andra samtalet pratades mycket om att eleverna behöver få modellera ordentligt. Det 
är bra om läraren visar några gånger hur man gör. Vartefter vi arbetade återkom lärarna till att 
det är viktigt att eleverna får modellera, att de får se hur man kan göra. Man kan se det som att 
de får en modell som de kan ha som komihåg i sitt huvud. 
 
Vilken roll uppfattar lärarna att bilder har i elevernas skrivande av 
berättande texter? 

Bilder som stöd  

Aktionen med bild som inspiration startade med en detaljrik bild, som eleverna kände igen. 
Här fanns olika åsikter om bilden var till stöd för elevernas skrivande. Lärarna hade olika 
uppfattningar gällande detaljrika bilder, en lärare ansåg att sådana bilder blev för röriga för 
eleverna medan andra lärare såg möjligheter med denna typ av bilder. Lärarna var eniga om 
att eleverna blir inspirerade av att få använda bilder som knyter an till deras egen erfarenhet. 
Att få tillgång till en halvfärdig bild såg lärarna som en hjälp. De menar att det hade varit 
mycket svårare att motivera eleverna om de endast fått ett tomt papper framför sig. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
I vår uppsats har vi velat utveckla skrivundervisning, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande, för att ge eleverna redskap och inspiration till att skriva berättande texter. Vi har tre 
frågeställningar i studien där den första rör motivation, den andra visuella redskap och den 
sista bilders betydelse. Vi vill poängtera att vi valt att ta med frågan om motivation separat, 
trots att vi menar att motivationen ingår i de två andra frågorna, eftersom motivationen enligt 
oss är grunden till allt lärande. Att ha motivation som en egen fråga tycker vi gav oss 
möjlighet att ge den ett större utrymme i studien och att ge lärarna en möjlighet att reflektera 
kring elevers inre och yttre motivation.  
 
I figur 1 s.14 som illustrerar aktionsforskningsspiralen visas att nya frågor kan uppstå i en 
aktionsforskning under aktionernas gång. I en aktionsforskning vet man inte från början vad 
som kan komma fram, en utveckling sker hela tiden. Varje aktion skapas utifrån det som 
framkommit ur föregående reflektion. Vi har sett det som en styrka i processen att vi i studien, 
tillsammans med de fyra lärarna, har skapat aktioner utifrån de reflektioner och aktioner som 
genomförts. Detta har bidragit till att studien har ändrats under processen och att lärarna har 
varit delaktiga i bestämmandet av vad som ska ingå i studien. Vi har lyssnat in lärarna och 
styrt vår forskning med hänsyn till deras tankar och reflektioner. I Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud (2012) föreslås att man i en aktionsforskning ägnar tre 
fokusgruppssamtal för varje fenomen man studerar. De talar också om att uppnå teoretisk 
mättnad, det vill säga då man känner att samtalen inte kommer med någonting nytt. Vi kunde 
vid vårt sista fokusgruppssamtal känna en slags mättnad då vi upplevde att samtalen kom in 
på mycket som redan tidigare hade diskuterats.   
 
Som tidigare nämnts användes fokusgruppssamtal för insamlandet av empiri. Vi kunde se 
många fördelar, men även några svårigheter med vårt val av fokusgruppssamtal som metod. 
De fördelar som kunde ses med att använda fokusgruppssamtal var att alla byggde vidare på 
och förtydligade varandras tankar och idéer. I all forskning ställer man sig frågan om den 
metod man använt är etiskt riktig. I kvalitativa studier ställs de som bedriver undersökningen 
ständigt inför etiska dilemman. Det viktiga är att försöka att beskriva de situationer som 
uppkommer, vilket vi har försökt beskriva så sakligt som möjligt (Ryen, 2010). Fokusgrupper 
menar Wibeck (2010) kan sägas vara mer etiskt rätt att använda än exempelvis styrda 
intervjuer, detta för att människor får i fokusgrupper komma till tals på sina egna villkor. De 
kan också välja att avstå från att uttala sig om gruppen glider in på sådant som känns känsligt. 
I samtalssituationen ska intervjuaren ställa frågor, lyssna på vad som kommer upp och 
samtidigt uppfatta dynamiken. Vi har varit medvetna om risken att någon person inte vill 
berätta eller i fokusgruppen inte förmår att beskriva sina synpunkter (Alvesson, 2011). Genom 
att aktivt tänka på denna risk har vi i samtalen försökt att lyfta den som var tystare och göra 
plats för alla. Ytterligare ett problem vi hade i och med fokusgruppssamtalen var att finna en 
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tid och en lokal där vi kunde ha samtal utan att bli störda av att andra personer som kom in för 
att kommunicera med lärarna (Hägg & Kuoppa, 2007). I ett tidigt stadium valdes dagar och 
tider för fokusgruppssamtal och aktioner ut, detta för att passa verksamheten så bra som 
möjligt. Trots detta var lärarna upptagna med olika möten vissa gånger på avtalad tid. Här 
hade vi önskat att lärarna fått möjlighet att delta i samtalen utan att ha andra uppdrag 
samtidigt. Det går att spekulera i huruvida resultatet hade blivit annorlunda om alla lärare 
varit med på alla fokusgruppssamtal och dessa hade kunnat genomföras ostörda. 
 
Det har också varit viktigt för oss att delta i direktobservationer och inte i efterhand ta del av 
andrahandsinformation (Esaiasson et al., 2012). Vi har i observationerna sett företeelser och 
hur eleverna reagerat på aktionerna, detta har senare kunnat tas upp till diskussion under 
fokusgruppssamtalen. Intressanta diskussionsämnen hade möjligtvis kunna missats om vi 
istället valt att ta del av andrahandsinformation.  
 
I studien valde vi att vara deltagare i aktionerna. Det går att spekulera i hur detta har påverkat 
resultatet. Tanken var att det vore en fördel för oss att vara delaktiga i aktionerna då detta 
kunde bidra till en lättare stämning i klassrummen, till skillnad från om vi endast varit 
observatörer. Vår uppfattning är att lärarna tyckte att det var ett bra sätt. Vår ambition med 
detta var att skapa en god relation till eleverna men också till lärarna. Ytterligare en aspekt var 
att det skulle vara lättare att diskutera praktiken, under fokusgruppssamtalen, om vi varit en 
del av den. En annan fråga att ställa är huruvida vår närvaro påverkat barnen. Det lärarna 
beskrev i och med detta var att några elever hade svårt för att möta nya människor. Lärarna 
betonade trots detta att det var bra för eleverna att träffa nya personer. Att nya människor 
vistas i klassrummet påverkar alltid gruppen på ett eller annat sätt.  

Trovärdighet och generaliserbarhet 

Inom kvalitativ forskning brukar man undvika att prata om reliabilitet och validitet, då talar 
man istället ofta om studiens trovärdighet. Detta eftersom begreppen reliabilitet och validitet 
ses som ett lån från det kvantitativa forskningsfältet (Ahlberg, 2009). Man tittar i kvalitativa 
studier på i vilken utsträckning forskningens genomförande och metoder undersöker det som 
avser att undersökas (Fejes & Thornberg, 2015). Vi menar att studien är trovärdig då 
aktionsforskningens mål varit att utveckla en verksamhets skrivundervisning och att man i 
studien kan se tendenser på att vi är på rätt väg. Utvecklingen gick i positiv riktning. Målet 
var att få lärarna att känna att de kunde inspirera eleverna till att skriva och skapa berättelser, 
resultaten visar att eleverna blivit inspirerade av aktionerna. Med hjälp av aktionsforskning 
som metod har lärarna i studien reflekterat över vad i skrivundervisningen som kan utvecklas 
så att den ger eleverna redskap samt inspirerar till skrivandet av berättande texter. 
Aktionsforskningen gav lärarna en möjlighet att tillsammans utveckla sin verksamhet. Vi är 
också medvetna om att det under så här få gånger och kort tid inte sker någon stor förändring. 
För att försöka att öka studiens trovärdighet har triangulering använts i dataanalysen. Det vill 
säga att empirin har bearbetats genom både en kvalitativ innehållsanalys och med inspiration 
från en fenomenografisk ansats.  
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Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas på 
personer, situationer, händelser eller fall som inte har ingått i studien. För att veta om studien 
är generaliserbar kan man ställa frågorna hur, när, var, varför och för vilka är resultaten 
användbara (Fejes & Thornberg, 2015). Fejes och Thornberg (2015) menar att 
användbarheten i kvalitativa studier kan relateras till både kvalitets och 
generaliseringsaspekten. Göransson och Nilholm (2009) ser en farhåga i att det numera är 
vanligt att man i kvalitativa studier drar generella slutsatser, detta så att resultaten ser ut att 
gälla alla, även då man bara har gjort en begränsad studie. I och med detta är vi medvetna om 
att det här är en begränsad studie som inte är generaliserbar på så sätt att resultatet gäller alla 
verksamheter. Aktionsforskning görs lokalt och undersökningen blir därmed unik, detta gör 
att studien inte blir generaliserbar (Brydon-Miller et al., 2003). Dessa resultat avspeglar 
verksamheten i den studerade skolans arbetslag. Vi vill däremot tro att skolan är representativ 
för många skolområden i Stockholm och kan därför se att studien har en relevans för många 
lärare. Med detta menar vi att skolan har ett representativt elevantal och ett elevunderlag som 
kommer ifrån olika socioekonomiska förhållanden, liksom många andra skolor i 
stockholmsområdet.  

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen här nedan har utgångspunkten varit att utgå ifrån studiens 
frågeställningar och tittat på dem utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Detta eftersom det 
enligt M. Gadd (föreläsning, 29 februari, 2016) är ännu viktigare för elever i behov av stöd att 
få hjälp att hitta strategier än för andra elever. Elever som kämpar med sin skrivutveckling 
behöver få mer vägledning än andra elever, dock är de redskap som studerats bra för alla 
elever.  
 
Vi ser att studien har relevans för det specialpedagogiska kunskapsfältet då den visar hur man 
kan arbeta förebyggande för elevernas skrivutveckling inom området berättande texter. 
Förebyggande specialpedagogiska handlingar handlar om att se till att eleverna tillägnar sig 
de grundläggande förmågorna som kan leda till framgångar och förebygger senare 
misslyckanden. Misslyckanden i detta fall menar vi kan ha direkt koppling till en bristande 
inspiration och motivation.  
 
Denna aktionsforskning har bidragit med att belysa hur man genom ett kollegialt samarbete 
kan utveckla undervisningen. Syftet med studien var att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande, utveckla skrivundervisningen i ett arbetslag. Lärarna i studien har tydliggjort 
viktiga delar för elevernas utveckling i skrivandet av berättande texter. Vi kan i resultaten se 
tendenser till att en utveckling har skett. Lärarna framhåller i fokusgruppssamtalen att 
eleverna visade inspiration vid aktionerna och man kan även följa lärarnas utveckling av de 
aktioner som genomförts.  
 
I forskningen diskuteras den tid som läggs på skrivundervisningen. Både Samuelsson 
(Nilholm, 2016) och Brindle, Graham, Harris och Hebert (2016) menar att allt för lite tid 
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läggs på skrivundervisningen i skolan. De menar att hur ska man kunna bli bra på någonting 
som inte undervisningen undervisar om. Här tror vi att om läraren ser på skrivundervisning 
utifrån ett sociokulturellt synsätt så blir inte tiden ett hinder, skrivundervisningen kan vara en 
del av så många andra ämnen, den är inte begränsad till ett ämne eller en tid. Eftersom de 
lärare som är verksamma idag har utbildat sig under fyra olika system så varierar det hur 
mycket kring skrivundervisning de har fått genom sin lärarutbildning (Skolverket, 2009). Om 
lärare får mer tid ute på skolorna att diskutera didaktik och reflektera över sin undervisning så 
kan de hjälpa varandra. Detta ger enligt skolverkets (2015) rapport en större effekt för skolans 
utvecklingsarbete. Det kan kopplas till vår aktionsforskningsstudie som visar att i kollegialt 
lärande kan många nya insikter och kunskaper uppstå. Undervisningen kan utvecklas 
tillsammans.   

Motivation i skapandet av berättande texter 

Studien vilar på en sociokulturell syn på lärande. Det kan man urskilja genom att lärarna i 
studien pratar mycket om vikten av det gemensamma och att viljan att lära hänger ihop med 
att få en upplevelse av meningsfullhet. Detta är något som Gadd och Parr (2016) och Liberg 
(2006) också betonar. Vidare menar de studerade lärarna att eleverna måste kunna knyta 
undervisningen till sina egna erfarenheter för att känna lust och motivation till sina 
skoluppgifter. Lärarna menar liksom ett sociokulturellt synsätt gör att utveckling sker i det 
sociala, det vill säga tillsammans med andra. Meningsfulla aktiviteter ser lärarna liksom Clay 
är en förutsättning för att skapa undervisning som främjar att eleverna lyckas (Berthén & 
Eriksson, 2006). Det gäller att som lärare hitta vilka aktiviteter som eleverna ser som 
meningsfulla. Eleverna är olika, har olika bakgrunder och förförståelser, därför är det viktigt, 
tror vi, att för att kunna skapa meningsfullhet måste eleverna få en undervisning som bygger 
på ett socialt samspel. För det är i det sociala samspelet där alla är delaktiga som 
meningsfullhet kan bli en verklighet för alla.  
 
Barbot et al. (2012) tar bland annat upp den kreativa förmågan som viktig vid barns 
berättelseskrivande. Undervisningen lägger ibland stort fokus på finmotorik och barns 
stavning och glömmer bort att låta undervisningen fokusera på att utveckla elevernas fantasi. 
Detta kan kopplas till det vi såg i studien när lärarna pratar om att eleverna fastnar i sitt 
skrivande, eftersom eleverna lägger så stort fokus på att stavningen ska bli korrekt. Lärarna i 
studien menar att eleverna hindras i sitt skrivande av rädsla att göra fel. Här borde man, som 
Barbot et al. (2012) understryker, öka undervisningens fokus på att utveckla elevernas 
kreativa förmåga. Man kan ställa sig frågan om varför eleverna lägger ett sådant stort fokus på 
att skriva korrekt när lärarna menar att de i sin undervisning inte brukar lägga fokus på 
stavning vid skrivandet av berättande texter. En anledning skulle kunna vara att eleverna har 
svårt att lägga stavningen åt sidan, då de i andra sammanhang förväntas att skriva korrekt. Det 
skulle också kunna vara så att eleverna är vana vid ett arbetssätt utifrån phonics i den tidiga 
läs- och skrivinlärningen. Att blanda metoder är något som Skolverket uppmuntrar till och 
menar ger bäst resultat (Skolverket, 2016b). Med phonics som metod är detaljer det som varit 
viktigt. Eleverna kanske ännu inte är vana att arbeta med texten utifrån ett helhetsperspektiv. 
När fokus flyttas från delar till helhet kanske eleverna inte vet hur de ska tänka och göra. 
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Det läroplanen tar upp gällande berättande texter avspeglas i de uttalanden lärarna gör kring 
undervisningen (Skolverket, 2011). Lärarna betonar liksom läroplanen att eleverna i en 
berättelse ska kunna skriva en text med en tydlig inledning, handling och ett avslut. I 
förhållande till detta kanske man skulle kunna fråga sig om läroplanen möjligtvis skulle kunna 
lägga även ett fokus på kreativiteten som Barbot et al. (2012) förespråkar som en viktig 
förmåga vid skrivandet av berättande texter. Man kan fråga sig om ett större fokus i 
läroplanen på kreativiteten vid skrivande av berättande texter skulle kunna bidra till att 
eleverna känner en ökad motivation och entusiasm till skrivandet. 

Lärarna i studien pratar om att läraren är en viktig aktör vid skapandet av elevernas 
motivation, de menar liksom Taube (2013), Ames (1992) och Gadd och Parr (2016) att 
läraren måste engagera och uppmuntra eleverna. Som lärare måste man stärka elevernas 
självbild och tro på att de kan. Lärarna i vår studie poängterar vikten av att lyfta elevernas 
självförtroende gällande skrivning och spinna vidare på deras framgångar liksom forskarna 
Wery och Thomson (2013) gör. Detta hänger även samman med det Hall och Axelrod (2014) 
har fått fram utifrån sina studier då de menar att prestation och motivation både hör och 
hänger ihop.  

Lärarna i studien kopplar vid många tillfällen inspirationen till att skriva berättande texter till 
den yttre motivationen, då de bland annat talar om uppmuntran, att lyfta framgångar och att 
använda nya saker som inspiration. Barbot et al. (2012) menar att de i sin studie har funnit 
resultat som pekar på att den yttre motivationen inte är så viktig vid skrivandet av berättande 
texter. De menar att resultaten i deras studie visat att de viktigaste faktorerna vid skrivandet 
av berättande texter tillhör den inre motivationen. En lärare talade i studien om nyfikenheten 
för att skapa motivation, i och med det pekar hon på en viktig aspekt rörande den inre 
motivationen. Den yttre och inre motivationen kan man utifrån detta säga har betydelse för 
elevernas motivation till skapandet av berättande texter. Man kan tänka sig att den yttre 
motivationen kan vara viktig i just den skrivande stunden, medan den inre motivationen får 
eleverna att känna lust för skrivandet på längre sikt. Detta kan kopplas till Giota (2013) som 
menar att för att eleverna ska behålla lusten att lära krävs att undervisningen utgår från 
elevernas inre motivation. Giota (2013) hävdar att den inre motivationen och lusten att lära är 
det som ger bestående kunskaper. Den skapar ett intresse att lära genom hela livet.  

I studien ställer vi frågan hur undervisningen kan utvecklas så att den ökar elevernas lust och 
motivation till att skriva berättande texter. Det viktigaste resultatet som framkommit gällande 
detta, i och med våra resultat, är att det är viktigt för lärare att kunna skilja på inre och yttre 
motivation. Att lärare i sin undervisning strävar efter att ge eleverna en inre motivation, där 
aktiviteten i sig själv ger tillfredsställelse. Vi tror det handlar om att hos eleverna väcka lusten 
att vilja förstå och kunna se vikten av lärande. Resultaten visar att för att kunna väcka 
elevernas inre motivation måste läraren kunna, i samspel med andra, koppla undervisningen 
till elevernas erfarenheter. Till detta kan också Tanners (2014) studie kopplas då hon menade 
att det är i de gemensamma situationerna som man kan knyta undervisningen till elevernas 
olika erfarenheter. Lärarna i vår studie kopplar som tidigare nämnts vid många tillfällen 
inspirationen till att skriva berättande texter till den yttre motivationen, här kan 
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lärarutbildningen bli tydligare med att hjälpa lärare att förstå skillnaden mellan den inre och 
yttre motivationen.  

Visuella redskap vid skapandet av berättande texter  

Utifrån den sociokulturella teorin är det mest centrala kommunikation. Inom perspektivet 
framhävs användningen av verktyg och redskap som en del i lärprocessen och människan 
utvecklas och lär sig genom att samspela med andra. Detta gör vi med hjälp av redskap. Bland 
annat vårt språk används som redskap för att förstå och tolka vår omvärld. Människan 
fortsätter hela tiden att utvecklas, vi skapar nya redskap där vårt tänkande och vår förståelse är 
inbyggd (Säljö, 2014). I studien undersöks hur dessa, konkreta, synliga redskap kan användas 
för att stödja elevernas skrivutveckling. Lärarna i studien betonar vikten av att barn i de lägre 
åldrarna har stor nytta av att använda konkret material. Liksom Gadd och Parr (2016) 
beskriver kan konkreta saker användas som inspiration för skrivande av berättelser. De menar 
också att valet av uppgifter är viktigt. Uppgifterna bör skapas utifrån elevernas erfarenheter 
och vara motiverande. Lärarna i studien menar också att eleverna då har något att hänga upp 
sina kunskaper på. De fysiska redskapen finns kvar, så eleverna kan gå tillbaka och titta på 
dem. I och med detta kan man se att lärarnas tankar kring visuella redskap går att koppla till 
det sociokulturella perspektivet. 
 
Säljö och Wyndhamn (1990) påvisar att elever behöver få artefakter som till exempel tabeller 
eller annan hjälp för att lära sig att använda olika strategier. Liksom lärarna i vår studie tar 
forskarna upp att när eleverna väl har lärt sig att använda ett redskap som stöd så kan de 
använda dessa i andra sammanhang också. Kontentan av detta är att lärare måste ge eleverna 
olika visuella redskap, som eleverna sedan själva kan använda vid andra tillfällen. Till detta 
kan man också lägga begreppet modellering, som har visat sig, i vår studie, varit ett 
användbart redskap i undervisningen av berättande texter. Lärarna menar i studien att lärare 
behöver tänka högt och synliggöra för eleven hur författare gör då de konstruerar en 
berättande text. Alla elever är olika och har olika behov, det är därför viktigt att ge eleverna 
möjlighet att lära sig att använda så många olika redskap som möjligt, så att de sedan kan 
välja vilket som passar dem bäst. 
  
Lärarna i studien anser att tabellen har gynnat de kämpande eleverna, men att tabellen 
däremot fick elever som i vanliga fall skriver mycket att tro att uppgiften var begränsad och 
därför hade svårare att använda tabellen som ett redskap i sitt skrivande. Dessa elever hade 
däremot lättare att inspireras av bilden till skillnad mot de kämpande eleverna. Vad detta 
beror på kan spekuleras kring. Vi ställer oss frågan varför elever som i vanliga fall har lätt för 
att börja skriva kan känna sig begränsade av en tabell. Vi undrar om eleverna upplevde att de 
blev begränsade för att de uppfattade att de i tabellen måste följa ett visst mönster när de 
skriver meningar. Det skulle kunna vara så att eleverna tänker att det är som en matematisk 
tabell, där det finns rätt och fel sätt. De elever som inte kommit lika långt i sin skrivutveckling 
däremot känner att tabellen är ett redskap där de kan använda tabellen som en mall. Man kan 
spekulera i när elevernas inställning till en tabell ändras. Vi undrar om det är när de nått en 
viss nivå av att självständigt kunna skriva meningar, som det övergår till att bli ett hinder. 
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I studien ställer vi frågan vilken roll lärarna uppfattar att visuella redskap har i elevers 
skrivande av berättande texter. Sammanfattningsvis framhäver lärarna vikten av visuella 
redskap vid skrivundervisning. Lärarna menar liksom Säljö och Wyndhamn (1990) att 
eleverna behöver redskap för att lära sig att använda olika strategier. Det bör också poängteras 
att lärarna menar att olika redskap passar olika elever.  

Bilder som inspiration till skapande av berättande texter 

Inom det sociokulturella synsättet använder vi språket för att kommunicera erfarenheter med 
varandra. Man kan säga att i vår tid utvecklas personer genom att vi utnyttjar de kognitiva 
resurser som finns i redskap. Det som skiljer kommunikationen från skriften eller bilden är att 
skrift och bild finns utanför människan samt att de består (Säljö, 2014). Man kan förenklat 
säga att all skrift kommer ur bilden. Bilden var det första nedtecknade man funnit. I studien 
har eleverna fått titta på en bild och också själva fått skapa en bild. Lärarna menar att när 
barnen fick rita sin karaktär så hade de mycket hjälp av den i sitt fortsatta skrivande. Lärarna 
upplevde dessutom att bilder kunde motivera eleverna till skrivande. Lärarna är oense om 
detaljrika bilder är för röriga, i förhållande till detta kan man fundera över om en bild kan 
hindra vissa elevers fantasi. En undran är att om man utifrån detta kan tänka att bilden också 
kan styra elevens skrivande, detta så att andra tankegångar utesluts. 
 
Att eleverna kan associera undervisningen till någonting då de skapar berättande texter ser 
lärarna i studien som en viktig aspekt. En bild kan i detta sammanhang användas till att skapa 
en förförståelse till uppgiften, detta genom att använda bilder vid introduktionen till ett 
arbetsområde. Bilden ska enligt lärarna väcka elevernas lust och fantasi. I och med detta har 
lärarens förhållande till bilden en viktig betydelse. Att läraren väljer bilder som eleverna kan 
associera till och som väcker deras intressen, därför tror vi att läraren måste ha en genomtänkt 
plan i val av bilder. Att använda bilder i undervisningen kräver tid och eftertanke av läraren.  
 
Vi kunde i vår studie se, liksom Leigh och Heid (2008) såg i deras studie, att elevernas 
användning av beskrivande språk har varit större vid tillfället då de skapade en bild innan 
skrivandet. Å ena sidan kan vi tolka detta som att det är bilden som har inspirerat eleverna, 
men å andra sidan kan vi också finna förklaringen i att lärarna under studien aktivt har tränat 
eleverna i att skriva beskrivande meningar, detta med hjälp av tabellen. Trots att vi inte kan 
säga vad som bidrog till elevernas utveckling så anser vi liksom Leigh och Heid (2008) att 
bilder kan användas som ett kraftfullt verktyg i skrivandet.  
 
Lärarna beskrev i studien att eleverna blev mer inspirerade av att få en halvfärdig bild än att 
titta på den färdiga bilden. En av anledningarna till detta skulle kunna vara att eleverna hade 
lättare att knyta den halvfärdiga bilden till sin egen erfarenhet. Många av eleverna skapade en 
karaktär som påminde om dem själva eller om någon de kände väl. Det är svårt för oss att 
säga om det var fler elever som tyckte bättre om den ena bilden eller den andra, eftersom vi 
endast utgått ifrån vad lärarna sa. Den färdiga bilden var vår första aktion, så det kan också ha 
varit för att vi inte hunnit diskutera ihop oss med lärarna tillräckligt som denna bild inte 
upplevdes lika inspirerande. Det kan också vara så att den första aktionen innehöll för många 
moment vid samma tillfälle, någonting som vi utvecklade tillsammans med lärarna till de 
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senare aktionerna. Eleverna hade därför vid den första aktionen inte fått möjlighet att 
modellera tillräckligt innan. Lärarna i studien poängterar flera gånger, liksom det 
sociokulturella synsättet, vikten av att utgå ifrån någonting gemensamt, här skulle bilden 
kunna vara det gemensamma.  

På forskningsfrågan vilken roll lärarna uppfattar att bilder har i elevernas skrivande av 
berättande texter menar lärarna att bilder kan motivera eleverna till skrivande. Bilder är ett bra 
sätt att starta en gemensam arbetsuppgift. Att utgå ifrån gemensamma bilder kan bidra till ett 
sociokulturellt arbetssätt. Huruvida vilka bilder som är bra i undervisningssyfte råder det dock 
delade meningar om, men lärarna är eniga i att för att bilden ska kunna ses som ett redskap 
måste den kunna kopplas till elevernas tidigare erfarenheter. 
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Slutsatser  

Genom vår aktionsforskning har vi motiverat lärarna att vilja utveckla undervisningen av 
berättande texter. Vi har kommit fram till att eleverna måste vara motiverade för att producera 
texter som är skapande, det vill säga texter där de ska använda sin fantasi. För att eleverna ska 
bli motiverade måste lärarna i sin undervisning sträva efter att få eleverna att hitta sin inre 
motivation, där aktiviteten i sig själv ger tillfredsställelse. Läraren måste väcka elevernas lust 
till lärande. 
 
I studien kan vi se att tabellen har gynnat de kämpande eleverna, men att elever som i vanliga 
fall skriver mycket hade svårare att använda tabellen som ett redskap i sitt skrivande. Dessa 
elever hade däremot lättare att inspireras av bilden till skillnad mot de kämpande eleverna. De 
slutsatser vi kan dra utifrån detta är att lärare måste ge elever olika visuella redskap, elever är 
olika och behöver därmed olika redskap för utveckling. Studien har visat att kämpande elever 
behöver ett mer strukturerat redskap, medan elever som enklare kan producera text behöver 
ett friare redskap.  
 
Några skillnader i hur lärarna ser på undervisningen och vad som är viktigt och vad som kan 
vara begränsande har vi också funnit. Exempelvis ser lärarna på detaljrika bilder på lite olika 
sätt. Dessa bilder kan vara inspirerande, för att de innehåller mycket att skriva kring, eller 
begränsande, för att bilden blir för rörig. Däremot ser vi en samsyn hos lärarna gällande bilder 
som eleverna kan knyta till sin erfarenhet. Här kan slutsatsen dras att elever behöver kunna 
knyta en bild till sin egna livsvärld för att bilden ska kunna ses som ett redskap för utveckling. 
Därför bör man som lärare använda bilder som eleverna kan knyta an till i sin undervisning 
om tanken är att bilden ska bli en källa till inspiration.  
 
Som en sammanfattning av de resultat som vi har funnit i studien kan vi framhäva lärarens 
viktiga roll för elevernas motivation till att konstruera berättande texter. Både den forskningen 
som lästs och lärarnas reflektioner utifrån undervisningen pekar på lärarens roll i elevernas 
skrivutveckling. Lärarna måste, i en social praktik, kunna inspirera, skapa strukturer, knyta an 
till elevernas erfarenheter och skapa tillfällen som möjliggör att elevernas fantasi startar i 
konstruktionen av berättande texter. Med en skicklig lärare som skapar goda förutsättningar 
för utveckling, tillsammans med andra, bör eleverna kunna motiveras till att skapa egna 
berättande texter. Som Taube (2013) uttrycker det, befrämjas elevernas utveckling av att 
skapa ett klassrum som innehåller aktiviteter som gör skrivandet attraktivt. Om 
skrivutvecklingen ska bli en positiv resa krävs en närvaro av en aktiv och tydlig lärare med 
förmåga att engagera och uppmuntra alla elever. 
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Vidare forskning 

Det hade varit intressant att studera detta område vidare och få kunskap kring fler arbetssätt 
som gynnar elevernas skrivande av berättande texter. Dessutom skulle det vara spännande att 
studera samma sak i många fler skolor för att se om det framkommer generaliserbara 
slutsatser. En större studie inom detta område vore önskvärt då man även skulle kunna ta med 
elevperspektivet. 
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Bilaga nummer 1 
Missivbrev  

Hej!  

Vi heter Linda Viklander och Ingalill From. Vi läser speciallärarprogrammet vid Stockholms 
Universitet och kommer nu under den sista terminen på utbildningen att tillsammans skriva ett 
självständigt arbete som handlar om skrivundervisning.  Vi kommer att genomföra en 
aktionsforskning vilket innebär att vi genomför studien tillsammans med lärare. Studiens syfte 
är ta reda på om vi med hjälp av att utveckla undervisningen kan underlätta skrivandet för 
eleverna. Kan vi hjälpa eleverna att hitta inspiration, motivation samt få hjälp med struktur 
och redskap till att skriva berättande texter. 

Vi kommer under september månad att tillsammans med Er lärare planera och genomföra 
skrivundervisning. Vi kommer även att ha gruppintervjuer som kommer att spelas in. Det är 
endast vi som kommer att ta del av ljudupptagningen och den kommer att raderas efter 
projektets slut. 

Vår färdiga studie kommer att finnas tillgänglig på DIVA (digitalt vetenskapligt arkiv). Vi 
utgår från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Vilket betyder att uppsatsens läsare 
inte kommer att kunna få kännedom om vilka som deltagit i studien eller på vilken skola den 
är genomförd. Vi använder inga namn på deltagarna eller på skolan. Deltagande är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas om så önskas. 

Med vänliga hälsningar 
Linda och Ingalill 
 
Mobilnr: 070- XXXXXXX  
 
Mail: XXX  

Handledare: Anna Broman 

 
 
Jag medger min medverkan i studien.  

 
Ort och datum: 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift:  

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga nummer 2 
 
Lektionsplanering aktion 1.  

Lektionen startas med att eleverna berättar om sina bakgrundskunskaper kring skrivande. Vad 
är skrivande? Vad betyder skrivande och när använder man sig av skrivande? Vad tycker 
eleverna om skrivande?  

 

 

 
Därefter visar lärarna en bild på SMART-boarden “Pippi på kalas”. Eleverna får tillsammans 
med lärarna diskutera vad som finns på bilden. Efter samtalet skrivs några meningar kring 
bilden gemensamt på tavlan. Därefter får eleverna varsitt papper med bilden på och ska 
enskilt skriva en text, med bilden som utgångspunkt. Målet med lektionen är att se om 
eleverna kan använda bilden som inspiration till skrivandet av en berättande text.  
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Bilaga nummer 3 
 
Lektion nummer 2 
 
Utifrån vårt samtal i torsdags har vi valt att ta en grundläggande lektion i hur man kan skapa 
meningar av olika längd.  
 
Vi kommer att ha ritat en tabell i varje klassrum. (Om ni har blädderblock, så tar jag gärna tre 
sidor i morgon och förbereder). 
 

Namn på djur Färg Svans Mat Utseende ? 

      
      
      
      
 
Här kommer vi att med hjälp av Lindas leksaksdjur fylla i tabellen. Varje grupp får minst 5 
djur. Om någon av er har djur får ni så klart ta med dem också. 
 
Vi låter olika barn svara på olika frågor. Exempelvis om vi visar en apa, så skriver vi apa i 
rutan under namn. Sen frågar vi ett barn, vilken färg apan har och skriver det under färg. 
Därefter frågar vi ett annat barn om apan har en svans eller hur den ser ut. Då kanske vi 
skriver lång under svans. Vi frågar vidare om mat, vilken mat en apa tycker om? o.s.v. 
 
När vi har gjort exempelvis 5 djur, så börjar vi skapa meningar tillsammans. Vi börjar med 
korta meningar. t ex En apa är brun. En apa äter en banan. Sedan kan vi övergå till längre 
meningar ex. En brun apa med lång svans äter en banan. Vi kan hjälpa de barn som behöver, 
detta genom att vi föreslår vilka rutor de kan använda. 
 
När vi skrivit ett antal olika långa meningar på tavlan är det dags för eleverna att själva skriva 
meningar utifrån tabellen. De får skriva av eller hitta på egna meningar. 
 
Målet med lektionen är att eleverna ska få en stödstruktur att använda vid skapande av 
meningar. Eleverna ska med hjälp av tabellen träna på att utveckla och bygga vidare på 
meningar. Med denna lektion vill vi visa eleverna att meningar kan vara kort och långa. Vi 
vill visa eleverna att man kan bygga ut sina meningar till att bli mer beskrivande.  
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Bilaga nummer 4 
Lektionsplanering lektion 3. 

Målet med den tredje lektionen är att eleverna på djupet ska få arbeta med en inledning på en 
berättande text. Eleverna ska börja med att skapa en karaktär. Lektionen börjar med att 
klassen tillsammans tittar på den halvfärdiga figuren och att alla tillsammans funderar och 
fantiserar kring vem detta kan vara: Hur ser han/hon ut? Var bor han/hon? Vilka intressen 
finns? Vilka egenskaper har personen?  

Tanken är att läraren fångar in elevernas tankar och idéer och bygger vidare på dem, detta 
görs via en tankekarta. Klassen skriver sedan tillsammans på tavlan om den gemensamma 
karaktären.  

Därefter får eleverna varsitt papper med en halvfärdig figur och får då bestämma hur de vill 
att deras egna karaktär ska se ut och vara. Eleverna ritar färdigt bilden och namnger 
karaktären.  
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Bilaga nummer 5. 
Lektionsplanering 5. 

Den fjärde aktionen är en fortsättning på föregående lektion. Målet med denna lektion är att 
eleverna ska skriva en text om sin karaktär, det vill säga en inledning till en berättande text.  

Lärarna börjar lektionen med att kort upprepa tidigare lektion. Detta med hjälp av bilder från 
föregående lektions tavla. Eleverna tar fram sina karaktärer från föregående lektion när de ska 
skriva. Eleverna kan vid detta lektionstillfälle få stöd av läraren genom att exempelvis 
använda tabellen som stöd vid skrivandet av meningar.   
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