
Playful writing i Sverige  
Möjligheter och hinder ur verksamma pedagogers 
synvinkel  

 

Anna Ingvarsdotter och Maria Walter                  

  

Specialpedagogiska Institutionen 

Självständigt arbete 15 hp  

Specialpedagogik  

Speciallärarprogrammet med inriktning språk, läs och skriv (90hp 

AN) 

Höstterminen 2018 

Handledare: Hanna Ginner Hau 

English title: Playful writing in Sweden 

 



Playful writing i Sverige 

Möjligheter och hinder ur verksamma pedagogers synvinkel  

Anna Ingvarsdotter och Maria Walter 

Sammanfattning 

Metoden Playful writing är utarbetad i Storbritannien utifrån deras läroplan. Metoden bygger på 

att elever via högläsning och guidad lek med byggande i grupp med 3D material får närma sig 

narrativt skrivande. Metoden bygger på multimodalt och kooperativt lärande. Syftet med vår 

studie är att undersöka hur pedagoger i Sverige uppfattar metoden Playful writings möjligheter 

och hinder med avseende på inkludering under narrativ skrivundervisning. För att kunna ta del av 

hur pedagoger uppfattar metoden behöver vi undersöka hur de uppfattar metodens olika 

delmoment. Vi har därför under hösten 2018 erbjudit två workshoptillfällen till pedagoger för att 

de ska prova på och bilda sig en uppfattning om metoden. Workshoptillfällena har utgått från vår 

tolkning av metoden utifrån den engelska handledningen. Efter workshopstillfällena har de 

deltagande pedagogerna fått en förfrågan om att delta i vår webbenkätstudie. Studiens 46 

deltagare är överlag positiva till metoden. De anser att metoden ger elever möjlighet att öka 

måluppfyllelsen i narrativ skrift. Deltagarna anser också att metoden Playful writing har 

möjligheter att bidra till alla elevers delaktighet i undervisningen. I enkätsvaren framkommer fler 

möjligheter än hinder för metoden. Från första juli 2019 gäller läsa, skriva, räkna garantin i alla 

Sveriges skolor (Regeringskansliet, 2018). Personal med specialpedagogisk kompetens förväntas 

då tidigt bedöma elevers kunskapsutveckling. Personalen med specialpedagogisk kompetens skall 

också tillsammans med de pedagoger som arbetar i klasserna erbjuda inkluderande 

undervisningsmetoder. De metoderna erbjuder ett rikt utbud av variation i undervisningen som 

bidrar till en väl fungerande skrivundervisning. Utifrån resultatet i vår studie menar vi att Playful 

writing kan vara en inkluderande undervisningsmetod i narrativ skrift. 
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Playful writing in Sweden 

Opportunities and obstacles from the working educator's point of 
view 

Anna Ingvarsdotter and Maria Walter 

Abstract 
The method is developed in the UK and based on the UK curriculum. The method is based on 

pupils being able to approaching narrative writing by reading together and by guided play with 

building in groups using 3D material. The method is based on multimodal and cooperative 

learning. The aim with our study is to investigate how educators in Sweden perceive the method 

Playful writing opportunities and obstacles with regard to inclusion during narrative writing. To 

be able to find out how the educators perceive the method we need to find out how they 

perceive the different steps of the method. In the autumn of 2018, we have carried thorugh two 

workshop opportunities for educators to try and form an idea of the method. The workshops are 

based on our understanding of the handbook Playful writing. After the workshops the 

participating educators have been asked to participate in our web survey. The 46 participants of 

the study are generally positive towards the method. They believe that the method gives pupils 

the opportunity to increase goal achievement in narrative writing. The participants also believe 

that the method Playful writing has the opportunity to contribute to all pupils' participation in 

learning. The answers in the questionnaire suggest that the method has more possibilities than 

obstacles. From July 1, 2019, reading, writing, counting the guarantee applies to all Swedish 

schools (Government Offices, 2018). Personnel with special educational skills are expected to 

assess pupils' knowledge development at an early stage. The staff with special pedagogical 

competence shall also, together with the educators working in the classes, offer inclusive 

teaching methods. These methods offer a rich diversity in teaching that contributes to a well-

functioning writing instruction. Based on the results in our study, we suggest that Playful 

writing can be such a method. 
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Hanna Ginner Hau, som uppmärksammat oss på 

handledningen Playful writing. Vi har under vårt arbete med uppsatsen fått frågor av Hanna som 

tvingat oss att tänka om och tänka ett varv till. Tack för alla kloka frågor, ditt stöd och din 

uppmuntran! 

  
Uppsatsarbetet har varit lärorikt och en spännande utmaning. Vi uppsatsförfattare har haft 

förmånen att få resa hem till varandra och våra respektive familjer. Vi vill tacka våra familjer för 

att de visat förståelse för den tid och möda vi lagt ner på detta uppsatsarbete. De har under två år 

stått ut med oss och våra studier på avancerad nivå, med resor och nätter borta från dem. 

 

Vi vill passa på att rikta ett speciellt tack till Annas underbara datanördsman som ställt upp med 

teknisk support.  

Vi är två uppsatsförfattare till detta arbete. Vi har valt att skriva och utveckla alla delar av vår 

uppsats tillsammans genom gemensamma diskussioner via olika tekniska lösningar som Skype, 

Zoom och Google doc. Vi ansvarar tillsammans för hela uppsatsen. Vi är båda måna om att det 

vi sätter vårt namn på, är något som vi fullt ut kan stå för. 
  
Sist, men inte minst, vill vi rikta ett stort tack till våra engagerade deltagare för att ni tagit er tid 

att delta på våra workshops, samt för att ni delat med er av era tankar om arbetssättet Playful 

writing. 

 
Stockholm 7 december 2018 

Anna Ingvarsdotter och Maria Walter 
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Inledning  

Det västerländska samhället ställer allt högre krav på utbildning av sina medborgare. Det innebär att det 

ställs högre krav på att kunna ta del av andras läsande och skrivande, samt själv kunna vara med och 

producera både muntligt och skriftligt (Liberg, Wiksten Folkeryd & Af Geijerstam, 2010).  

Svensk skola fokuserar allt mer på textens betydelse både då det gäller läsning och skrivning (Dahlbäck, 

2017). Detta trots att det i läroplanen tydligt står att alla elever har rätt att få visa sina kunskaper på det 

sätt som passar dem bäst (Skolverket, 2018a). Allt fler elever med särskilda behov och annat modersmål 

än svenska, finns idag i våra klassrum. Inkluderingen har en oftast en god intention, men det som glöms 

bort är dessa elevers möjligheter till att kunna visa sina förmågor på ett jämlikt sätt (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015). Glappet mellan styrdokument och verklighet gör att många elever tappar lusten 

att prestera i skolan, för att de aldrig får en möjlighet att visa vad deras egentliga kunskaper är utanför 

skriften. Svensk skola måste hitta vägar där lusten att lära och att vara i skolan bibehålls för så många 

elever som möjligt (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015).  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2018a, s.9).  

Undervisningen ska enligt Skolverket (2018a) stimulera elevernas lust för att läsa och skriva. Eleverna 

skall också enskilt eller tillsammans med andra utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter. Olika 

estetiska uttrycksformer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

sin förståelse för omvärlden (Skolverket, 2018a). Estetiska uttrycksformer ska således ha en naturlig 

plats i den svenska skolan, i synnerhet i de tidiga åren. Enligt Stenhammar Hansson (2015) är det inte 

längre så och det påverkar i synnerhet de elever som har behov av stöd i sin läs- och skrivinlärning. 

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser, gäller från 1 juli 2019, vilket innebär att alla elever 

redan från förskoleklass skall kartläggas genom ett nationellt kartläggningsmaterial (Regeringskansliet, 

2018). Det innebär också att alla pedagoger som undervisar i förskoleklass och i lågstadiet skall erbjudas 

kompetensutveckling inom tidig läs- skriv- och matematikinlärning. Pedagogerna skall även få 

möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling, planera, genomföra samt 

följa upp tidiga stödinsatser. Denna bedömning, planering och uppföljning av tidiga stödinsatser skall 

genomföras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens (Regeringskansliet, 2018).  

Enligt speciallärarens examensförordning skall specialläraren leda utvecklingen av det pedagogiska 

arbetet för att kunna möta behoven hos alla elever. Ett sätt att nå detta mål är att speciallärare kritiskt 

kan granska och tillämpa metoder för att utveckla och bedöma elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

(Svensk författningssamling, 2018). Speciallärare har i sitt uppdrag ansvar för den praktiknära 

kopplingen i verksamheten mellan specialpedagogik och lärandet. Speciallärares och specialpedagogers 

roll som kunskapsförmedlare av ett rikt utbud av varierade pedagogiska metoder och som 

förändringsagenter inom skolutveckling får allt större betydelse (Bladini, 2007). Under vår tid på 

Speciallärarutbildningen med språk-, skriv- och läsinriktning vid Stockholms Universitet har vi 

uppmärksammats på metoden Playful writing. Vi vill därför i egenskap av blivande speciallärare 

undersöka hur pedagoger i Sverige uppfattar att metoden Playful writing ger elever möjlighet till 

inkludering under narrativ skrivundervisning. 
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Bakgrund  

Under denna rubrik presenteras först inkludering ur ett historiskt perspektiv. Vi presenterar därefter 

metoden Playful writing och hur narrativ skriftundervisning i metoden Playful writing beskrivs i den 

handledning som finns tillgänglig online. Här presenteras också annan relevant forskning kring de delar 

som ingår i Playful writings arbetssätt. Vi har valt att presentera delarna i bakgrunden som vi uppfattat 

ordningsföljden i Playful writing, nämligen: kooperativt lärande, högläsning, multimodal undervisning 

och lekens betydelse för lärandet och narrativ skrift. 

Inkludering 
Sedan 1980-talet har begreppet inkludering tagits på allt större allvar. I grund och botten fanns en 

förflyttning från att elever skulle anpassas till skolans krav till att skolan skulle anpassas till elevernas 

behov (Östlund, 2017). Därför ansågs tidigare särlösningar där elever som placerats i specialskolor som 

föråldrad. Numer är den svenska skolan en blandning av särlösningar och inkludering i vanlig 

undervisning (Östlund, 2017) Denna blandning av särlösningar och inkluderande verksamhet är lite av 

en paradox, en dubbelhet då det gäller synen och hanteringen av inkludering av elever med särskilda 

behov (Westling Allodi, 2016). Fortfarande finns det stora skillnader i åsikter kring hur systemet skall 

se ut, allt från att totalt ta bort alla former av särlösningar till att återigen skapa fler särlösningsalternativ 

(Östlund, 2017). I den diskussionen finns också åsikter kring vad som egentligen är skillnaden mellan 

pedagogik och specialpedagogik. Det inkluderingsrörelsen försökt att sätta fokus på är att olikheter skall 

ses som en tillgång, inte en avvikelse. Historiskt sett har grupper av elever varit marginaliserade och 

beskyllda för att vara ägare av problemen som lett till en lägre måluppfyllelse. Inkluderingsperspektivet 

försöker att finna lösningar på hur utbildning ska vara utformad för att minska denna sociala orättvisa 

(Nilholm, 2006; Nilholm & Göransson, 2013).  

Rättighet till utbildning är en viktig del av demokratin. Om vissa grupper av invånare inte innefattas 

fullt ut av utbildningens intentioner, kan dessa medborgare inte heller till fullo använda sina 

demokratiska rättigheter och skyldigheter. Inkludering kan definieras på flera olika sätt: 

gemenskapsorienterande, individorienterande och placeringsorienterande (Östlund, 2017).  

Forskning har visat att den gemenskapsorienterande definitionen inom utbildning förutsätter 

arbetsformer där elever samarbetar med varandra (Östlund, 2017). Social inkludering är också en faktor 

som kan ge elever högre måluppfyllelse och minskad risk för psykisk ohälsa, i synnerhet inom 

riskgrupper som elever med NPF diagnoser, annat modersmål än svenska och socioekonomiska 

riskfaktorer. Individorienterad inkludering är mer fokuserad på enskilda elever och tyvärr inte alltid 

inkluderad i gruppen. Oftast läggs här fokus på enskilda individer i svårigheter (Östlund, 2017). 

Den placeringsorienterade inkluderingen handlar om vart elever fysiskt befinner sig. Den 

placeringsorienterade inkluderingen kan misstolkas och är bara eleven i samma rum som alla andra 

elever så är eleven inkluderad (Östlund, 2017). Utifrån styrdokumenten är det tydligt att elever ska vara 

delaktiga både socialt och i lärande (Skolverket, 2018a). Enligt Westling Allodi (2016) har andelen 

elever i särskilda undervisningsgrupper minskat utan att det samtidigt tillförts de nödvändiga resurserna 

till de vanliga klasserna som eleverna blivit placerade i. Detta skiljer sig från det sätt andra länder än 

Sverige tolkar inkluderingsbegreppet. Där tillförs också resurser, stöd och vägledning för lärare när 

elever med funktionsvariation placeras i vanliga klassrum (Westling Allodi, 2016). Skolinspektionen 

(2014) visar på pedagogens roll som framgångsfaktor tillsammans med goda lärmiljöer och anpassad 

undervisning. Pedagogernas uppfattning och förhållningssätt kring olika funktionsvariationer påverkar 

också hur framgångsrik undervisning eleverna får. Identifierade framgångsfaktorer är också 

pedagogernas förväntningar och deras tro på att elever ska lyckas. Kontexten eleverna befinner sig i är 

också betydelsefull (Skolverket, 2014). För att kunna planera och anpassa undervisningen behöver 

pedagoger också vara väl insatta i läroplanen och olika kursplaner (Skolverket, 2014). Pedagoger som 

kan balansera de olika behoven av stöd, utmaningar och särskilt stöd i klassrummet är också de 
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pedagoger som i högre grad har kollegialt samarbete kring till exempel planering och bedömning 

(Skolverket, 2014). I skolmiljön är viktiga stödjande drag för elever, oavsett funktionsvariation, att få 

stöd i den ordinarie undervisningen av engagerade pedagoger. Även tillgängliga lokaler, gott 

klassrumsklimat, och nödvändiga resurser urskiljs som viktiga stödstrukturer (Jakobsson & Nilsson, 

2015). Krsitina Szönyi och Tove Söderqvist Dunkers (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018b) 

beskriver hur Ulf Janson använder begreppet delaktighet i sitt arbete i att stödja skolors utveckling för 

en likvärdig utbildning. 

Beskrivning av metoden Playful writing 
Playful writing konceptet, som utarbetats i Storbritannien, är en del av Play Learning and Narrative 

Skills (PLaNS) projektet. Uppstarten till PLaNS projektet har skett genom samarbete mellan the Faculty 

of Education på Cambridge University och tre grundskolor i Cambridge 

(http://www.educ.cam.ac.uk/research/projects/plans/). 

Syftet med konceptet är att genom lekfullt lärande förbättra 5 till 10 -åringars berättande och 

skrivförmågor, men också att undersöka om denna lekfulla ansats påverkar barns lärande. Elever som 

har svårigheter med att hitta strategier för att få ner idéer till meningar, kan uppleva negativa känslor 

kring skrift och sin egen förmåga. Dessa elever får genom projektet en möjlighet att utveckla sitt 

skrivande. Att skapa motivation kring skrivande är viktigt (Lundberg & Herrlin, 2003) och att skapa 

motivationen genom lekfullt skrivande kan vara en lösning. PLaNs projektet utvecklade en metod som 

bygger på ett lekfullt sätt att lära, för att öka elevernas motivation i deltagandet och producerandet av 

beskrivande berättelser. Metoden bygger på att eleverna ska vara delaktiga i den kreativa processen som 

leder fram till välstrukturerade påhittade och icke påhittade berättelser. Metoden beskrivs utförligt i 

handledningen (Whitebread & Basilio, 2016). 

Syftet med metoden är att öka kvalitén på elevers delaktighet i det kooperativa lärandet och att öka 

elevernas kvalité i skrift i enlighet med engelska läroplanen. Det första som görs i klassrummet är 

gemensam högläsning. Därefter får eleverna i heterogena grupper om tre och tre bygga och leka med ett 

3D material, i det här fallet Lego. I handledningen betonas att det är guidad lek och att pedagoger och 

elever har arbetat mycket med “regler” för grupparbete innan. Allra sist sker det enskilda skrivandet 

som innehåller specifika lärandemål. Playful writing försöker ge elever en möjlighet att återskapa och 

utveckla en i vissa fall välkänd berättelse i en lekfull kontext. Professor Whitebread och Basilio (2016) 

skriver i sin handledning, Playful writing, att detta arbetssätt gör att eleverna lyckas skapa bättre 

strukturerade och mer kreativa berättelser än endast en traditionell undervisning gör, trots att eleverna 

använder samma karaktärer som i den välkända berättelsen. 

Professor David Whitebread, som varit med och forskat kring metoden Playful Writing, har mångårig 

erfarenhet av forskning om lekens betydelse för barns utveckling samt för barns självreglering. 

Whitebread och O`Sullivan (2012) har sin forskning kommit fram till att barn sällan själva når fram till 

den mest komplexa formen av rollspel och låtsaslek. Barnen kan stöttas i denna form lek av kunniga 

vuxna. Låtsaslek är förknippad med ökad kreativitet genom barns tidiga förmågor att transformera dem 

själva och objekt in i en kontext (Russ, 2013). Flera interventionsstudier har visat att barn som från 

början är minst benägna att leka, får störst vinning av metoder som innehåller lek. För de barnen där ger 

interventioner med lek i metoderna störst effekt. Barn som till exempel växer upp under svåra 

förhållanden och som uppvisar låg lekfullhet är de barnen som svarat otroligt bra på interventioner med 

lekterapi (Fearn & Howard, 2012).  

Kooperativt lärande 

I Lgr -11 (Skolverket, 2018a) framkommer att ett av skolans mål är att elever ska vara delaktiga i och 

gradvis få större inflytande över sitt eget lärande. Vidare betonas vikten av samarbete, genom att 

demokratiska värderingar och principer ska utövas i sammanhang som är välkända för eleverna. Elever 

ska få lära sig hur gemensamma beslut kan fattas och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.  
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Hörnstenar i metoden Playful writing är den multimodala undervisningen samt det kooperativa lärandet 

(Whitebread & Basilio, 2016). I kooperativt lärande måste eleverna vara aktiva. Det är elevernas 

intressen, erfarenheter och kunskaper som står i centrum, men det är alltid läraren som styr genom att 

organisera, strukturera och stötta. Läraren ser till att eleverna har de verktyg de behöver för att samtala 

i grupp och lära av och med varandra. Undervisningen är lärarstyrd och elevcentrerad på samma gång. 

Bland annat genom att eleverna uppmuntras att via samarbete i olika gemenskaper stötta varandra. 

Social träning, kunskap och ordning existerar tillsammans i det kooperativa lärandet (Fohlin, Moerken, 

Westman & Wilson, 2017).  

I boken Grundbok i kooperativt lärande (Fohlin et al., 2017) går det att läsa om den teoretiska 

bakgrunden till detta förhållningssätt. Författarna menar att både Dewey, Vygotskij och Piaget bidrog 

till att forma den sociokulturella synen på lärandet. Lärandet sker i grunden i det mellanmänskliga mötet. 

De nämner också Lewin som bidragit med tankarna om det positiva ömsesidiga beroendet mellan 

individer i en grupp. På slutet av 40-talet finslipades dessa tankegångar om det positiva ömsesidiga 

beroendet av Morton Deutch. Han ansåg att hur en ledare påbörjar samspelet i grupper, har betydelse 

för hur gruppen sedan väljer att samarbeta. Med andra ord, en pedagog behöver strukturera uppgifter i 

en grupp så att samarbete krävs för att nå målet. På 70-talet bildades IASCE (International Association 

for the Study of Cooperation in Education), en internationell sammanslutning för kooperativt lärande. 

Det i sin tur bidrog till hundratals böcker och forskning inom detta område (Fohlin et al., 2017). 

Förhållningssättet och undervisningsstrategin i det kooperativa lärandet har stöd i beprövad erfarenhet 

och i forskning (Hattie, 2014).  

Elever i olika typer av skolsvårigheter interagerar i mindre utsträckning spontant med skolkamrater 

(Nilholm & Göransson, 2013). Elever med specialpedagogiska behov behöver alltid undervisning som 

i förväg tagit hänsyn till och planerat för eventuella missförstånd och svårigheter som kan uppstå. 

Eleverna ska alltid socialiseras på elevernas villkor. Om elever blir vana med ett kooperativt och 

strukturerat arbetssätt ökar begripligheten i undervisningen (Fohlin et al., 2017). Eleverna görs till 

medpedagoger i undervisningen. Det leder till ökad självreglering och gör att elever får tillgång till 

strategier att hantera sina känslor och handlingar, vilket leder till en ökad trygghet, inte minst för elever 

med samarbetssvårigheter. Det i sin tur kan leda till en ökad förmåga för elever att hantera nya 

situationer och ge mer energi, ork och koncentration till själva lärandet i skolan (Fohlin et al., 2017). 

Högläsning 

Enligt Wedin (2011) så uppskattas högläsningen i hemmet många gånger av barn som ser en chans att 

få mysa lite i hemmet med sina vårdnadshavare. I skolan bidrar högläsning till en stund av lugn och ro, 

men också till bättre gruppkänsla och sammanhållning. Barns språkutveckling kan inte skiljas från det 

sammanhang där det sker och att lära sig språk är en socialt situerad företeelse (Wedin, 2011). Genom 

att använda språk lär sig barn hur de ska agera socialt och barnen blir sociala via sitt språkutvecklande. 

Högläsningen har en betydelsefull funktion för elevers språkutveckling, både muntligt och skriftligt. 

Pedagoger och lärare bör därför ägna tid åt att läsa högt för eleverna (Wedin, 2011). Genom högläsning 

och samtal om text och bild utökar elever sina gemensamma erfarenheter. Detta sker även om barnen 

har olika läserfarenheter, bakgrund och språkutveckling (Winther, 2010). Elever kliver gradvis in i en 

utökad språkvärld. I denna språkvärld handlar det i förlängningen om att kunna läsa och skriva. 

Språkvärlden handlar också om att förstå symboler, språkliga uttryck och betydelsen av dem samt hur 

de används i samspel med andra. Detta kallas för literacy. När elever lyssnar till en läst eller berättad 

historia utvecklas deras vardagliga användande av språket (Fast, 2010).  

Multimodal undervisning 

Multimodal är ett sammansatt ord av multi, flera, och modal, efter engelskans mode som betyder 

teckenvärld. Multimodal undervisning framhåller ett vidgat textbegrepp där olika teckenvärldar är allt 

från bilder, gester, ljud, verbalspråk, lek, skrivna tecken och relationer mellan dessa teckenvärldar 

(Dahlbäck, 2017).  Multimodal undervisning betyder kortfattat att användandet av en variation av olika 

meningsskapande teckenvärldar i ett klassrum, resulterar i fler möjligheter för elever att bli stimulerade 
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i sitt lärande (Magnusson, 2016) (Bild 1). Att fler teckenvärldar införlivas i undervisningen har uppvisat 

flera effekter som är gynnsamma för lärande, till exempel att elevernas självförtroende och motivation 

inför skolarbetet stärks (Magnusson, 2016). Ett problem är att dessa teckenvärldar oftast inte har varit 

likvärdiga och jämställda i skolan. Dahlbäck (2016) påvisar i intervjuer med lärare att skriftspråket är 

överordnat och lärarna har åsikter om att estetiska ämnen tar tid från andra, viktigare ämnen.  

Enligt Dahlbäck (2017) tenderar skolor med multimodal undervisning att ha en kunskapssyn där olika 

teckenvärldar är likvärdiga i undervisningen. Där ingår bland annat olika estetiska och digitala verktyg 

men också leken har en stor betydelse. Multimodal undervisning med en variation av teckenvärldar ses 

som en väg att erhålla kunskap, vilket kan skapa inkludering då undervisningen enklare kan anpassas 

till olika elevers intressen, kunskaper, förmågor och erfarenheter (Dahlbäck, 2017). Hur vi använder 

olika teckenvärldar grundar sig i kulturella och sociala faktorer. All kommunikation är alltså 

multimodal, för att flera teckenvärldar då samverkar (Dahlbäck, 2017). I en multimodal undervisning 

tillåts mångkulturella och flerspråkiga teckenvärldar, vilket då kan ge fler barn en möjlighet att göra sin 

röst hörd (Dahlbäck, 2017).  

I undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever används idag termen transspråkande. Termen 

myntades av språkforskaren Cen Williams, 1966 (Svensson & Khalid, 2017). Ofelia García och Li Wei 

(2014) som är flerspråkighetsforskare, menar att flerspråkigt transspråkande inte bara omfattar verbala 

språk utan att transpråkande också innebär användning och övergångar mellan multimodala resurser, till 

exempel musik, film, bild och kroppsspråk. Det är ett sätt att kommunicera som involverar mer än bara 

det sagda ordet.  

Lekens plats i den multimodala undervisningen kan styrkas av att lekens design ofta involverar flera 

olika teckenvärldar. Andrée och Lager-Nyqvist (2012) fann att den spontana leken under 

undervisningstillfällena dels gav eleverna möjligheter att utforska olika värden och normer, men också 

hur de ska förhålla sig och införliva språkets olika diskurser i sina livsvärldar. Framför allt gör leken att 

undervisningen blir meningsfull, för att eleverna har roligt (Andrée & Lager-Nyqvist, 2012). Att ha 

roligt, att ingå en i social samvaro och att eleven känner att hen har en god relation med läraren är 

skyddsfaktorer för elever i skolan (Olsson, 2016). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) ökar den 

skolrelaterade stressen bland barn och unga. De elever som tror att deras lärare tycker att de presterar 

under genomsnittet är de som uppvisar mest psykosomatiska stressrelaterade besvär 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Multimodal undervisning, där även leken ingår, bidrar till att elever kan 

skapa mening i undervisningen (Magnusson, 2014). Enligt Ellneby (2000) fungerar leken 

stresshämnande och ökar elevernas kreativitet.  

Stenhammar Hansson (2015) skriver att i ämnen som bild, musik och slöjd sker det en avestetisering i 

den svenska skolan, vilket betyder att de estetiska uttryckssätten får allt mindre plats i undervisningen 

till förmån för skriftligt arbete i dessa ämnen. Lärandemålen handlar istället i huvudsak om kvantitet 

och att genom upprepning och memorering skall eleven reproducera kunskap. Lärarens förmåga att 

bemöta och stötta elever både känslomässigt och genom anpassade instruktioner kan hindra ett ökat 

prestations glapp mellan elever i riskgrupper och deras kamrater. Elevers ökade positiva interaktioner 

med lärare och klasskamrater påverkar deras motivation och akademiska målsättning, mer än vad 

förbättrade instruktioner i undervisningsmiljön gjorde (Hamre & Pianta, 2005).  
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Bild 1: Multimodalhjulet (Magnusson, 2016) s 4. 

 

Lekens betydelse 

Whitebread (2012) har föreslagit att det går att dela upp leken i fem olika kategorier; 1, fysisk lek (hoppa 

och studsa), 2, lek med objekt, 3, symbolisk lek, 4, låtsaslek och 5, lekar med regler. Fysisk lek har 

förutom hälsoeffekter också effekter för social kompetens (Whitebread et al, 2017). I lek med objekt 

kan till exempel en stol bli en bil vilket betyder att barnen lär sig också ta bort de yttre föremålens kraft 

(Strandberg, 2006). För att underlätta för barn mellan olika abstraktionsnivåer kan barn och elever 

uppmuntras till att använda lekens metoder. Barnet blir ett lärande subjekt i leken. Utveckling kan 

organiseras genom aktiviteter, genom interaktion och genom delaktighet, vilket enligt Strandberg 

uppmärksammades av Vygotskij (Strandberg, 2006). Barnet är en aktiv part i leken. I vår studie ingår 

lek som ett moment i metoden Playful writing. Leken, vilket är byggmomentet, är ett av redskapen för 

språket. Ett grundbegrepp i det sociokulturella perspektivet är termen redskap. Den process som sker 

när en människa använder ett redskap för att skapa mening och förstå kallas mediering. Både mentala 

och fysiska redskap används för det som kallas mediering (Säljö, 2015). Det finns flera studier som visar 

att lek med objekt påverkar såväl spatiala förmågor som språkutvecklingen (Whitebread et al. 2017). 

 

Alla barn i skolan mår bra av lek, såväl nyanlända som elever i behov av särskilt stöd. För att barn ska 

kunna närma sig abstrakt tänkande krävs att pedagogerna utvecklar metoder, situationer och 

interaktioner där alla barn får möta abstrakt tänkande (Strandberg, 2006). Det måste ges möjlighet för 

elever att delta genom att imitera men också ge utrymme för nya tankar att ta plats (Dysthe, 2003).  
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I Playful writing är byggdelen strukturerad så att det finns utrymme för att appropriera (tillägna sig) ord 

och uttryck som används. Eleverna själva måste aktivt komma med egna förslag på ord för att utvecklas. 

Enligt Dysthe (2003) väntade inte Vygotskij på någon magisk mognad. Vygotskij drev på utvecklingen. 

Lärande påverkas av och leder utvecklingen. Pedagogen blir här väldigt aktiv (Dysthe, 2003). Elkonin 

vidareutvecklade Vygotskijs tankar om och kring lek med specifika detaljer om att den proximala 

utvecklingszonen hos barn utmanas av lek. I olika åldrar finns olika aktiviteter som leder den psykiska 

utvecklingen enligt Elkonin (Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003). Symbolisk lek såsom språklekar 

har påverkan på barns skrift. I en studie med elever i åldrarna 9 till 11 år av Burell och Beard (2018) 

visar det sig att elevernas arbeten med skriven reklam utvecklades av att de fick öva språklekar. Rollekar 

passar bra för yngre barn i de tidiga skolåren. Empati kan också utvecklas genom att barn via leken kan 

lära sig att ta någon annans synvinkel (Kozulin et al., 2003). Rollekar och framförallt lekar fulla med 

fantasiroller har betydelse för förmågan att lära sig att lära, samt barns självreglering (Whitebread et al., 

2017). 

 

Enligt Strandberg (2006)är lekens tre stöttepelare; 1, den övar social samvaro och regler, 2, barnen kan 

utveckla sin idérikedom och självreglering samt 3, den är fri från situationsbunden handling. Regler som 

finns i lekar gör att tänkandet överordnas aktiviteten. Saker som tidigare passerat obemärkt, kan barnen 

i leken via sin fantasi uppmärksamma. I lek vägleds barnen av varandra (Strandberg, 2006). Leken övar 

social samvaro och regler och via leken kan barnen utveckla sin idérikedom och självreglering och leken 

är dessutom fri från situationsbunden handling. Det är därefter pedagogens uppgift att genom 

undervisning vidareutveckla lekens stöttepelare (Vygotskij, 1995). I lekar med regler fungerar reglerna 

som stöttning för barnen och guidar barnens inlärning samtidigt som leken erbjuder barnen frihet och 

valmöjligheter (Whitebread et al. 2017). 

Narrativ skrift 

Den tolkning av narrativ skrift som avses i detta arbete beskrivs av Peterson och McCabe (1994), som 

en narrativ berättelse vilken är en form som av samtal som omvandlar information av en sekvens av 

händelser, verkliga eller påhittade, inbäddad i tid och rum. Detta samtal kan ske både muntligt och i 

skrift, men i detta arbete är det narrativ skrift som står i fokus. 

I det centrala innehållet i svenska åk 1 till 3 (Skolverket, 2018a) klarläggs vikten av arbetet med barns 

texter i tidig ålder. Elever ska få utveckla strategier för att skriva olika typer av texter. De ska kunna 

skapa texter där bild och ord interagerar med varandra. Eleverna ska få skriva för hand, samt lära sig 

använda digitala hjälpmedel. Skriftspråkets struktur med till exempel stor och liten bokstav samt 

stavningsregler, är också exempel på centralt innehåll för elever i de yngre åldrarna. Eleverna ska också 

få möta berättande texter för barn från olika tider och olika delar av världen. De ska se och fundera över 

texters uppbyggnad med inledning, innehåll och avslutning. Det arbetet innefattar litterära 

personbeskrivningar samt hur man når fram med texters budskap. 

Skolforskningsinstitutet har 2018 publicerat en forskningsöversikt inom feedback i 

skrivundervisningen. I den ges resultat med vägledning för hur skolans praktik kan utvecklas. För att 

utveckla elevernas skrivande ska feedback ske under pågående process och inte på redan färdig text, 

vilket ställer ökade krav på stimulerande och utmanade skrivuppgifter (Skolforskningsinstitutet, 2018). 

Om andra dimensioner av elevtexterna än de traditionella ges mer utrymme kan pedagogerna få syn på 

den feedback som ges. Stämmer den feedback eleven får med skrivmomentets lärandemål eller 

fokuseras det på något annat till exempel rättstavning? I forskningsöversikten betonas relationen mellan 

elev-lärare och en djupare dialog om elevers texter efterlyses (Skolforskningsinstitutet, 2018). 

 

Farrell (2017) framställer skrivandet som en komplex aktivitet. Skrivandet involverar bland annat 

finmotorisk förmåga, förmågan att stava och vikten av ett stort ordförråd. Därefter kommer förmågan 

att göra sin text begriplig, vilket bland annat inbegriper att texten ska komma i rätt ordningsföljd för 

läsaren. Whitebread och Basilio (2016) menar att när barn skriver behöver de planera sin skrivprocess. 

Barnen ska i förväg tänka ut berättelsens struktur och sedan hela tiden under skrivandet ”rätta” i sin text. 



8 

 

Allt detta ska ske samtidigt som de ska komma ihåg ursprungsidén och också hitta på nytt innehåll. Till 

detta kommer processen att översätta tankarna till bokstäver på ett papper, eller på en dator. 

I en studie av Drijbooms, Groen och Verhoeven (2015) klarlägger de betydelsen av att bedöma och 

undersöka olika exekutiva förmågor hos elever. Fynden i denna studie ger stöd för att framsteg i 

exekutiva funktioner hos elever också hjälper utvecklingen av elevernas narrativa skrift. I en norsk 

studie (Torkildsen, Morken, Helland & Helland, 2015) framkom att de elever som gör många direkta 

rättningar i sin text, också skriver längre texter och texter av bättre kvalité. Ett annat resultat i studien 

var att barns förmåga att stava har betydelse för resultatet av narrativ text.  

Läs- och skrivsvårigheter är ett globalt fenomen som inte påverkas av språk eller skriftspråkstyp. 

Kinesiska är ett logografiskt skriftspråk och enligt Chan, Suk-han Ho, Chung, Tsang och Lee (2010) har 

de elever som läser och skriver i Hong Kong svårigheter inom områdena fonologisk avkodning, 

kombinerat med läshastighet och stavning, RAN (Rapid Automatized Naming) och läsförståelse. Det är 

samma områden som elever i Sverige och resten av världen också har svårigheter i (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018c).  

Kunskaper inom vilka områden som elever med läs- och skrivsvårigheter har svårigheter med, är viktigt 

för alla pedagoger som arbetar i skolan att känna till. Olika tester kan enligt Chan et al (2010) då bidra 

med att snabbt identifiera elever som behöver stöttning för att komma vidare i sin läs- och 

skrivutveckling. Men, det är ännu viktigare att känna till hur denna stöttning ska se ut. Lärare behöver 

förståelse inte bara för orsakerna till läs- och skrivsvårigheter, utan också förståelse för hur dessa 

svårigheter påverkar elevernas förmågor. Lärare som kan erbjuda adekvata strategier inom läsning och 

skrivning har lättare att hjälpa sina elever att utvecklas (Chan et al, 2010). 

Sammanfattningsvis har metoden Playful writing, i Storbritannien, förbättrat elevers narrativa skrift via 

kooperativt lärande och multimodala arbetsformer med bland annat högläsning, samt guidad lek i form 

av legobyggande (Whitebread & Basilio, 2016). För att kunna ta del av hur pedagoger i Sverige uppfattar 

metoden Playful writing, med avseende på inkludering under narrativ skrivundervisning, behöver vi 

undersöka hur pedagoger uppfattar metodens olika delmoment. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur pedagoger i Sverige uppfattar metoden Playful 

writings möjligheter och hinder med avseende på inkludering under narrativ skrivundervisning. 

 

Frågeställningar 

 Hur uppfattar pedagoger metoden Playful writing och dess olika delmoment? 

 Vilka möjligheter med avseende på inkludering under narrativ skrivundervisning uppfattar 

pedagoger i metoden Playful writing?  

 Vilka hinder med avseende på inkludering under narrativ skrivundervisning uppfattar 

pedagoger i metoden Playful writing?  
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Metod  

Under denna rubrik presenteras deltagarna i studien och det tillvägagångssätt som använts för att få 

möjlighet att ta del av pedagogernas uppfattning om metoden. Etiska frågeställningar och trovärdigheten 

belyses. Då studiens utgångspunkt var att undersöka hur pedagoger uppfattar metodens möjligheter och 

hinder med avseende på inkludering under narrativ skrivundervisning används kvalitativ data. 

Kvalitativa analysmetoder lämpar sig bäst för att komma åt uppfattningar och sammanhang (Fejes & 

Thornberg, 2015). Workshops i metoden Playful writing genomfördes med pedagoger för att de skulle 

kunna bilda sig en uppfattning om metoden. Datainsamlingen gjordes därefter genom en öppen 

webbenkät i två delar. Analys av det insamlade materialet gjordes genom att använda innehållsanalys, 

för att tydligt ge en bild av pedagogernas uppfattning av metoden och för att inte förlora viktig data i 

överföringen mellan det empiriska materialet och analysen. Vi utövar metoden Playful writing som den 

beskrivs i handledningen och benämner den utifrån namnet på handledningen (Whitebread & Basilio, 

2016).  

Genomförande av datainsamling 
Genomförandet av denna studie har pågått under hösten 2018. Datainsamlingen har skett genom 

distribuerandet av en öppen enkät vid två tillfällen under oktober månad. Vår workshop har genomförts 

vid två tillfällen och i två kommuner. Utförandet skiljer sig åt i de olika kommunerna och för att kunna 

särskilja kommunerna och ändå bevara deltagarnas anonymitet, väljer vi att benämna kommunerna som 

kommun ett och kommun två.  

Första steget i genomförandet var att planera in datum för workshoptillfällen. I kommun ett, tillsammans 

med den deltagande skolans rektor, beslöts att under en kvällsarbetsplatsträff under hösten ha workshop 

i metoden Playful writing. I kommun två annonserade skolutvecklingsenheten via intranätet efter 

pedagoger som var intresserade av att delta och hålla i en metodikfestival under höstlovet. Vi, som 

skriver ihop, anmälde vårt intresse att delta med en workshop i metoden Playful writing. Samtidigt med 

planering av datum för workshop och formulering av informationsbrev (Bilaga 2) påbörjades arbetet 

med enkätfrågorna. I vår webbenkät har vi en del med frågor som innehöll givna svarsalternativ (Bilaga 

3) samt en del som innehöll öppna frågor (Bilaga 4). Vi har utgått ifrån Ejlertsson (2014) om hur man 

skapar en enkät som tilltalar deltagarna. Det är enligt Eijlertsson (2014) bra att börja enkäten med lite 

bakgrundsfrågor, till exempel kön, ålder, arbetslivserfarenhet, för att låta informanten lättare komma in 

i enkätens utformning. Denna del har också varit en enskild webbenkät i vår undersökning, enkät 1 

(Bilaga 3). Eijlertsson (2014) har fyra grundregler som han anser viktiga vid utarbetandet av en enkät. 

Den första regeln är att dela in frågorna i bestämda avsnitt efter huvudsakliga innehåll. Den andra är att 

frågor inom samma huvudsakliga innehåll kommer i ordning så att inte enkäten uppfattas som oordnad. 

Den tredje är att frågorna inte bör vara värdeladdade. Det vill säga att frågorna ska vara oprovocerade 

och uppfattas som angelägna av deltagarna. Den fjärde regeln är att tänka igenom vilken frågeordning 

som används. Det som deltagaren tänker om en fråga kan påverka svaret i nästkommande fråga. Språket 

i enkäten ska vara enkelt att förstå för att inte missförstånd ska uppstå. Vi har försökt utforma frågorna 

och svarsalternativen på ett sådant sätt att de inte ska kunna tolkas på mer än ett sätt (Bilaga 3 och 4).  

Webbenkäterna färdigställdes i Google forms och en pilotstudie genomfördes. Enligt Denscombe (2016) 

bör en metod testas i förväg för att se om den håller i praktiken. Det spelar ingen roll hur mycket tid och 

ansträngning en forskare lagt ner på att tänka ut en metod om den inte prövas i ”verkligheten”. När 

metoden prövas får forskaren möjlighet att ändra och om allt går bra blir forskaren försäkrad om att 

metoden kommer att hålla ”på riktigt” (Denscombe, 2016). Braun och Clarke (2013) menar att det finns 

två sätt att genomföra en pilotstudie på. Det första tillvägagångssättet är att be någon fylla i enkäten och 

att forskaren använder sig av svaren, för att utröna om frågorna fungerar eller inte. Det andra sättet är 

att be någon eller några fylla i enkäten och sedan be dem om att kommentera hur enkäten upplevs, 

layout-, språk- och instruktionsmässigt. Med detta i åtanke utfördes två förenklade pilotstudier, en rent 

språklig och en metodbaserad pilotstudie. Tre pedagoger med specialpedagogisk kompetens fick läsa 
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igenom intervjufrågorna ur ett rent språkligt perspektiv. Utifrån de svar som den språkliga pilotstudien 

gav, formulerades enkätundersökningens sista fråga om. Från att från början ha varit en fråga som kunde 

besvaras på med enbart ja eller nej, gjordes den om till en fråga med inbjudande formulering (Bilaga 4, 

Övrigt). Den metodbaserade pilotstudien genomfördes i kommun två. I den kommunen genomfördes 

två omgångar av Playful writing i en åk 2. Den ordinarie klassläraren var med under lektioner, vilket 

mer än väl motsvarar att delta på en workshop. Läraren kunde därefter svara fullt ut på webbenkäten. 

Utifrån de svaren såg vi att våra enkätfrågor fungerade. Lärarens svar har sedan fått ingå i vår empiri. 

De erfarenheter som drogs av den metodbaserade pilotstudien har använts som inspiration till våra 

workshops.  

Nästa steg var att utarbeta och skicka en inbjudan med informationsbrev till deltagarna (Bilaga 1 och 

Bilaga 2). Informationsbrevet har utformats utifrån boken Enkäten i praktiken (Eijlertsson, 2014) samt 

Enkätboken (Trost & Hultåker, 2016). I kommun ett skickades inbjudan till workshopen med tillhörande 

informationsbrev inför enkätundersökningen (Bilaga 1 och Bilaga 2) ut fyra veckor innan den planerade 

workshopen till rektor. Rektor distribuerade sedan informationen till arbetslagsledarna på skolan. 

Arbetslagsledarna gav i sin tur en första information till sina respektive arbetslag om den kommande 

workshopen och om erbjudandet att delta i enkätundersökningen. Inbjudan lades också ut på skolans 

gemensamma mailikon veckan innan workshopen genomfördes. I kommun ett kommer deltagarna från 

en F- 6 skola med mer än 380 elever. Skolan är lokaliserad i ett socioekonomiskt utsatt område. Alla 

pedagoger som var tillgängliga på skolan deltog i workshopen som ägde rum på en kvällsarbetsplatsträff. 

I kommun två skötte skolutvecklingsenheten anmälan till metodikfestivalen. Pedagoger i hela 

kommunen fick själva anmäla sitt deltagande via kommunens webbaserade anmälningsverktyg. Några 

dagar innan workshoppen skickades exakt samma inbjudan och informationsbrev (Bilaga 1 och Bilaga 

2) via en deltagarlista. I kommun ett lades länkarna till webbenkäten ut på skolans gemensamma 

mailikon, under workshopen, så att de var tillgängliga för alla deltagare. Deltagarna fick också tid att 

fylla i enkäten de sista 15 minuterna på workshopen. Länkarna låg ute på mailikonen i tre dagar. En 

påminnelse om att delta skickades ut två dagar efter workshopen. I kommun två användes deltagarlistan 

för att distribuera ut länkar till webbenkäten, under workshopen. Deltagarna i kommun två fick också 

fylla i enkäten de sista 15 minuterna på workshopen. Påminnelse att fylla i enkäten skickades ut två 

dagar efter workshoppen. 

Genomförande av workshop 

Planering av workshop gjordes gemensamt av författarna efter att en klass i kommun två praktiskt 

genomfört två omgångar av metoden. Detta gjordes för att vi skulle ha praktisk erfarenhet av metoden. 

En powerpoint presentation (Bilaga 5) utformades som beskrev metoden Playful writings uppkomst och 

utförande. I power pointen kopplades metoden playful writing till vår svenska läroplan, Lgr-11 

(Skolverket, 2018a). Behov av och tillgång till det praktiska materialet inventerades och planerades för 

både kommun ett och kommun två. Före första workshop tillfället skickades powerpoint presentationen 

till handledaren för eventuella kommentarer. I mitten av höstterminen hölls workshop i både kommun 

ett och kommun två. De två workshoptillfällena utgick från den powerpoint som vi hade gjort (Bilaga 

5). Deltagarna fick växla mellan pedagogrollen samt leva sig in i att vara elever och delta i metodens 

olika moment. De deltagande pedagogerna fick prova att vara elever utifrån två olika lektionsplaneringar 

och två olika syften. De fick lyssna till högläsning, bygga med lego i grupper och skriva tillsammans 

eller enskilt en kort narrativ text utifrån de syften som fanns i lektionsplaneringen. Workshopen 

avslutades med att de deltagande pedagogerna fick avslutande reflektionsfrågor att samtala om i 

grupperna. Reflektionsfrågorna (Bilaga 5, s 48) var inspirerade av utifrån Skolverkets lärportal 

specialpedagogik för lärande (Skolverket, 2018b). 

Tanken med reflektionsfrågorna var, förutom att stötta pedagogerna i själva metodanvändandet, att 

pedagogernas gemensamma reflektioner också skulle bidra med stödjande tankegångar inför frågorna i 

den efterföljande webbenkäten. Vår målsättning var att så lite som möjligt innehållsmässigt skulle skilja 

sig åt vid de båda workshoptillfällena. Vi, båda författarna, var med i kommun ett och kommun två 

under workshoptillfällena. Vi turades om att undervisa om de olika delarna i metoden under 

workshopen. Vid varje workshop, både i kommun ett och både i kommun två, undervisade författarna 

om samma delmoment i metoden.  
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Deltagare 

Utgångspunkten för studien är att undersöka den pedagogiska metoden Playful writing och målgruppen 

för studien är verksamma pedagoger. Workshops kring metoden Playful writing erbjöds för att 

pedagogerna skulle få bilda sig en uppfattning av metoden. Studiens deltagare kom från grundskolor 

ifrån två olika kommuner i Sverige. Deltagarna i studien har också deltagit i en av våra två workshops. 

Tidsåtgång och ekonomi är ofta aspekter som påverkar urval av deltagare (Denscombe, 2016). Enligt 

Trost och Hultåker (2016) tar vi de deltagare som vi kan få tag på och gör därmed ett 

bekvämlighetsurval.  

Bortfall 

I Eijlertsson (2014) beskrivs den externa och den interna bortfallsanalysen. I externa bortfall benämns 

en person eller personer som hade möjlighet att svara på enkäten men av olika anledningar väljer att inte 

göra det (Eijlertsson, 2014). Det totala externa bortfallet i kommun ett och två är fyra personer. Vi har 

fått 52 svar på webbenkät 1 av 56 möjliga. Det interna bortfallet är bortfall på enstaka frågor (Eijlertsson, 

2014). Vi har ett internt bortfall på sex personer mellan det antal som svarat på webbenkät 1, 52 stycken 

och webbenkät 2, 46 stycken. Antalet personer vid de olika workshoptillfällena har säkerhetsställts 

genom närvarolistor. Webbenkät 1 som beskriver deltagarnas bakgrundsinformation inte är kopplad till 

svaren i webbenkät 2. Det gör att vi inte uttala oss om vilka sex deltagare som valt att inte skicka in 

svaren på frågorna om metoden. De deltagarna har endast skickat in svar på bakgrundsinformationen. 

Bakgrundsinformation 

I vår analys kommer vi att göra tolkningar av deltagarnas svar och dessa tolkningar ska alltid göras i ett 

sammanhang i relation till deltagarnas historia och livsvillkor (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Därför följer här en diagramsammanställning. Där beskrivs bakgrundsinformationen kring kön 

(Diagram 1), födelseår (Diagram 2), grundutbildning (Diagram 3) och antal år i yrket (Diagram 4) 

gällande de 56 deltagare som svarade på webbenkät 1.  

Det var övervägande kvinnor som deltog i vår studie. Av de 52 deltagare som svarade på enkätdel 1 var 

det 45 kvinnor och 7 män. 

Diagram 1: Deltagarnas bakgrund, könsfördelning. 

 

 

 

Kvinna Man



13 

 

Deltagarnas ålder varierade från 25 år till 65 år. Medelålder på våra deltagare var 44,8 år.  

Diagram 2: Deltagarnas bakgrund, födelseår. 

 

Majoriteten av våra 52 deltagare var 34 utbildade grundlärare. I kategorin grundlärare ingår 

lågstadielärare, lärare för skolans yngre åldrar och grundskolelärare 1 till 7. Därefter har vi sju utbildade 

förskollärare, två utbildade fritidspedagoger och två pedagoger som har ämneslärarutbildning. Sju av de 

52 deltagarna har angett annan som sin utbildning. Inom den kategorin faller specialpedagoger, 

speciallärare och även deltagare som ännu inte slutfört sin pedagogutbildning. 

Diagram 3: Deltagarnas bakgrund, grundutbildning. 
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Våra deltagare har i medeltal arbetat 18,8 år som pedagog. Med det i beaktande kan våra deltagare ha 

arbetat med flera läroplaner under sina yrkesverksamma år. Spridningen är från noll år till 40 år i yrket.  

Diagram 4: Deltagarnas bakgrund, antal år som pedagog. 

 

 

Analysmetod 
Till analysen av datamaterialet valdes innehållsanalys, som lämpar sig väl när forskarna vill hålla sig 

nära innehållet i sitt datamaterial (Elo & Kyngäs, 2008). Innehållsanalys kräver ingen specifik 

forskningsansats (Elo & Kyngäs, 2008). Det finns många olika varianter av innehållsanalys och vi har 

inspirerats av Elo och Kyngäs (2008) modell. Vi bestämde oss för en manifest tolkning, det vill säga att 

tolka det som faktiskt skrivs i de svar vi fick in. Hur pedagogerna tänkt när de formulerade sig i svaren 

i webenkäten vet vi inte.  

Allra först började analysarbetet med att vi var för sig läste igenom empirin. Vi bekantade oss med 

materialet och bildade oss en uppfattning om innehållet. Nästa steg som utfördes var att vi analyserade 

materialet enskilt utifrån hinder och möjligheter i enlighet med Elo och Kyngäs (2008) modell det 

mittersta spåret (Bild 2).  
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Bild 2: Elo och Kyngäs ( 2008, s 110). 

Matriserna bestod av hinder och möjligheter. Vi sökte meningsbärande enheter och gav dem preliminära 

kodnamn. Detta arbete utfördes på lite olika sätt av författarna. Författare ett färgkodade de 

meningsbärande enheterna och gav dem sedan preliminära kodnamn. Detta arbete upprepades flera 

gånger. Författare två färgkodade meningsbärande enheter men innan preliminära kodnamn sattes de 

meningsbärande enheterna in i ett tabellschema. Därefter klipptes och klistrades meningsenheterna i 

olika ordning och preliminära kodnamn utkristalliserades ur materialet. Proceduren upprepades ett 

flertal gånger. Därefter hade vi ett fysiskt möte där vi tillsammans gick igenom varandras tolkningar och 

kodförslag för både hinder och möjligheter. Denna form av interbedömarreliabilitet kan även ses som 

en triangulering (Bengtsson, 2016) för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa trovärdigheten i 

resultaten. I stora drag var våra analyser samstämmiga, och där analyserna inte var samstämmiga 

diskuterades betydelse av innehållet i materialet till konsensus rådde. Materialet delades sedan upp 

mellan författarna i hinder och möjligheter, var och en ansvarade för att skriva ner en del i 

kodningsscheman. Varje kodningsschema lästes igenom av båda författarna och övergripande 

gemensamma mönster mellan de olika frågorna inom svarsdelen kring hinder och möjligheter 

identifierades gemensamt. Exempel på detta se Tabell 1. 
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Tabell 1: Presentation av exempel på kodningsschema hinder inkludering. 

Meningsbärande enhet 
Kondenserad 

meningsbärande enhet 
kod Underkategori Kategori 

Inga hinder (16) Inga hinder Inga hinder Positivt omdöme Positivt omdöme 

Att skrivduktiga elever 

”tar över” 
sagan/berättelsen för att 

de har en tanke i huvudet 

& skriver efter den då de 
blir ivriga. Kanske att de 

glömmer bort att lyssna 

på sina medskapare. 

Elever tar över och 
glömmer lyssna på andra 

elever. 

Elev tar över lyssnar inte. 

 
Elevsamarbete. 

Elev bärare av hinder/ 
svårigheter. 

 

Om man inte tänkt till när 

man planerat grupperna. 

Kanske är det så att två 
stycken är väldigt starka 

och vill bestämma och en 

tredje är blyg och 
tillbakadragen. 

Tänka till när man 
planerar grupperna så att 

alla elever kan ta plats. 

Pedagogisk planering av 

elevsamarbete. 
Pedagogisk planering. 

Pedagogiskt relaterade 
hinder/ svårigheter. 

Inga hinder direkt, men 
du måste ”äga” 

lektionerna och känna 

engagemang. 

Pedagogen ”äger” 

lektionen, känner 
engagemang. 

Pedagogiskt engagemang. Pedagogiskt engagemang.  

Finns inte tillräckligt med 

vuxenresurser för att 
kunna anpassa 

undervisningen till alla 

olika behov. 

Inte tillräckliga 
vuxenresurser för att 

anpassa undervisningen. 

Antal vuxna i 

verksamheten. 

Vuxenresurser i 

verksamheten. 

Hinder i form av olika 

ekonomiska resurser. 

 

Till sist sökte de båda författarna efter mönster i alla svaren. Det resulterade i att författarna fann 

samhörighet mellan de flesta kategorierna om hinder och möjligheter (Diagram 5 och 6).  

 

Tillförlitlighet och Trovärdighet 
I första hand är studiens tillförlitlighet och trovärdighet kopplad till författarnas förmåga att dels tydligt 

redogöra för alla ställningstaganden och dels redogöra för de steg som tagits under arbetet med studien 

(Braun & Clarke, 2013). Vi har försökt att vara medvetna om våra bias och tidigare erfarenheter för att 

påverka studien så lite som möjligt. Vi är dock medvetna om att våra tidigare erfarenheter kan ha haft 

en påverkan (Braun & Clarke, 2013).  

Forskarna bör också genomgående reflektera över hur deltagare i studien influerar och påverkar 

resultaten. Forskarna bör också reflektera över vilka konsekvenser val av metod och genomförande får 

för resultaten (Fejes & Thornberg, 2015). I intervjuer talas det om en intervjuareffekt. Det vill säga att 

den som intervjuas svarar det den tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2013). Detta går 

att jämföra med vår workshop. Vi är medvetna om att trovärdigheten gällande de resultat som studien 

kommit fram till, påverkas av vilken kontext som de deltagande pedagogerna fått sin erfarenhet kring 

metoden Playful writing ifrån. Författarna har inom alla områden försökt visa planering, genomförande 

och tillvägagångssätt för att öka överförbarenheten av studien (Lundman & Graneheim, 2004).  

Enligt Braun och Clarke (2013) är det enda sättet att ta reda på hur väl en enkätundersökning är utformad 

genom att genomföra en pilotstudie. Denscombe (2016) menar att pilotstudier anses vara god praxis för 

alla datainsamlingsmetoder. För att säkerställa trovärdigheten genomfördes därför en förenklad tvådelad 

pilotstudie. Efter pilotstudien formulerades en av enkätfrågorna om. 

Tillvägagångssättet angående urval av deltagare skiljer sig till viss del åt i de två kommunerna. 

Anledningen till att vi har två deltagargrupper är ingen av de två grupperna i sig själv är tillräcklig i 
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antal för att genomföra vår studie med bibehållen tillförlitlighet (Braun & Clarke, 2013; Hartman, 2004). 

Braun och Clarke (2013) skriver att ett lämpligt antal kvalitativa enkätsvar i en liten studie är upp till 50 

svar och över 50 svar för en mellanstor studie.  

Svarsfrekvensen påverkar både trovärdighet och tillförlitlighet, enligt Denscombe (2016) kan man öka 

svarsfrekvensen genom att rikta in sig på deltagare som är lämpliga för studiens syfte. Detta har 

författarna gjort i så stor utsträckning som möjligt. Svarsfrekvensen på enkätdel 1 är över 90 % och för 

enkätdel 2 är den över 80 %.  

För att skapa tillförlitlighet och trovärdighet i analysprocessen har interbedömarreliabilitet använts. 

Enligt Braun och Clarke (2013) är det bästa sättet att identifiera korrekta kategorier, när flera forskare 

samarbetar kring en studie, att först studera materialet enskilt för att sedan jämföra de kategorier man 

funnit. Denscombe (2016) skriver om triangulering för att säkerhetsställa resultat. Detta kan ske på olika 

sätt, genom att använda flera metoder eller som i vårt fall använda oss av interbedömarreliabilitet i 

innehållsanalysen som triangulering (Bengtsson, 2016). Lundman och Graneheim (2004) menar att vid 

läsning av en text är det viktigt att vara medveten om att den har flera olika innebörder och att det alltid 

görs någon form av tolkning. Vi har i vår innehållsanalys utgått från en manifest, direkt, tolkning, men 

det Lundman och Graneheim (2004) påpekar är viktigt att ha i åtanke. 

Forskningsetiska aspekter  
Alla delar av en studies forskningsprocess skall grunda sig i etiska ställningstaganden (Braun & Clarke, 

2013). Denna studie kommer följa Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer vad gäller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (VR, 2017).  

Informationskravet innebär att den som deltar i studien är införstådd vad det gäller syfte och 

tillvägagångssätt i studien (Kvale & Brinkmann, 2013). I denna studie görs detta i ett informationsbrev 

och muntligt i samband med workshop och enkätundersökning. Informationsbrevet har lämnats ut i 

förväg tillsammans med workshopsinbjudan som sänts ut i förskott till de som ska delta vid 

workshoptillfällena. Under workshoppen informeras deltagarna muntligt kring hur anonymiteten i 

enkäten säkerställs medan en powerpoint visas. Första sidan i enkätundersökningen är en kopia på det 

informationsbrev som skickats ut i förväg till deltagarna i workshoppen.  

Samtyckeskravet innebär att allas deltagande beror och bygger på deras samtycke (Kvale & Brinkmann, 

2013). Alla som deltar i workshopptillfällena har möjlighet att tacka nej till att delta i 

enkätundersökningen. Deltagarna kan avbryta sitt deltagande i enkäten när som helst, fram tills de 

skickar in enkäten. 

Konfidentialitetskravet innebär att det inte för någon ska gå att utläsa vem som ingår i studien (Kvale & 

Brinkmann, 2013). Detta följs genom att anonymisera de deltagande i studien samt att anonymisera i 

vilken kommun de arbetar. Det ska inte gå att koppla enskilda utsagor till enskilda deltagare. Det går 

heller inte att koppla enskilda individers kön, antal år i yrket, utbildning och födelseår med de svar de 

har gett kring metoden Playful writing. Detta har skett genom att två enkäter har skapats, en för 

deltagarnas bakgrundsinformation och en för svaren kring metoden Playful writing. Anledningen till att 

vi valt att göra så är att vissa yrkeskategorier, antal år i yrket och framförallt kön kan göra att svaren kan 

härledas till en viss person. Det är av vikt att kunna beskriva de deltagare som deltagit i studien, så av 

etiska skäl gjordes därför två enkäter för att undgå de problem som kan uppstå kring 

konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet innebär att de deltagande ska bli informerade hur studien ska användas (Kvale & 

Brinkmann, 2013). Deltagarna i studien har fått samtycka till att deras enkätsvar kommer att användas i 

denna studie, samt att de samtycker till att svaren kan komma att användas för vidare forskning vid 

specialpedagogiska institutionen för Stockholms universitets räkning. 
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Resultat  

Resultatet presenteras med underrubriker utifrån våra frågeställningar samt tabeller från vår 

analysprocess som belyser de olika kategorierna som framkommit. Varje kategori förtydligas med minst 

ett citat från det empiriska underlaget. I det sista steget i innehållsanalysen framkom gemensamma 

övergripande kategorier för hinder och möjligheter vilka också presenteras. I slutet av resultatavsnittet 

presenterar vi en resultatsammanfattning. 

Möjligheter i metoden Playful writing 

 

I vår enkät fanns fyra frågor om vilka möjligheter och hinder som pedagogerna uppfattade inom de olika 

delarna i metoden Playful writing (Bilaga 4). Nedan redovisas de möjligheter som pedagogerna 

uppfattade i metoden. Frågorna följer metodens olika moment, högläsning, byggmoment och 

skrivundervisning. Den sista frågan som handlar om hur pedagogerna uppfattar möjligheter med 

avseende på inkludering. I våra frågor om möjligheter kring metoden har svaren efter analysprocessen 

kondenseras ner till fyra kategorier (Tabell 2). De fyra kategorierna är Möjlighet till ökad delaktighet 

för elever, Pedagogiska möjligheter, Möjligheter till ökad måluppfyllelse och Positivt omdöme. Alla 

kategorier går att finna i svaren på samtliga fyra frågor om metodens möjligheter. Svarsfrekvensen på 

frågor om möjligheter är hög. Tre av fyra frågor har alla 46 deltagare svarat på. Den sista frågan om 

metodens möjligheter till inkludering har 43 av 46 svarande svarat på. 

Kategorin Positivt omdöme går att finna bland både frågorna om möjligheter och frågorna om hinder. 

Denna kategori finns med i tabellerna. Beskrivning av Positivt omdöme från både frågor om hinder och 

frågor om möjligheter placeras närmast före resultatsammanfattningen.  

Möjlighet till ökad delaktighet för elever 

Den här kategorin innehåller svar från de olika enkätfrågorna där pedagoger betonar att metoden Playful 

writing ger alla elever möjlighet att delta och bidra. Pedagogerna uppfattar att denna metod har möjlighet 

att ge eleverna en ökad delaktighet. Att eleverna deltar i diskussioner både i högläsning och i 

byggmoment understryks också i svaren. Vikten av att i elevgruppen göra något gemensamt är också 

återkommande i pedagogernas svar. Möjligheter till samarbete mellan elever är det mest frekventa svaret 

på frågor om metodens möjligheter. En annan aspekt som pedagogerna framhåller är att metoden 

inbjuder elever som kämpar med sin läsning eller med språket att delta. Många pedagoger svarar att de 

olika momenten inspirerar eleverna och betonar att metoden hjälper eleverna att sätta igång fantasin. 
Byggmomentet ser jag som en del för att alla kan lyckas, det finns inget rätt eller fel. Med lego 

kan man också inte bygga exakt som det ser ut så gör att alla lyckas och kan skapa något, bara 

fantasin sätter gränser (svar inom byggmomentet, egen anmärkning). 

Väcka nyfikenhet och intresse hos eleverna även hos de som har svårt att förstå språket, svårt att 

koncentrera sig osv.( svar inom högläsning, egen anmärkning). 

Pedagogerna uppfattar att alla delar i metoden kan väcka elevernas engagemang och att eleverna blir 

kreativa av att få ta del av varandras berättelser och kunskaper. I empirin nämns att de elever som inte 

tar plats i den traditionella undervisningen kan i denna metod ta mer plats och” blomma ut.” 

Pedagogerna beskriver metoden som elevaktiv och att den använder sig av det kooperativa lärandet. 
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Pedagogiska möjligheter 

Kategorin Pedagogiska möjligheter beskriver vi som olika delar i den pedagogiska verksamheten, som 

med hjälp av metoden Playful writing kan förändras eller förstärkas. Samarbete mellan olika åldrar samt 

att yngre barn kan få hjälp av en pedagog, eller en annan skrivkunnig betonas som möjligheter. Att 

elever får ha skrivhjälpmedel uppfattats också som positivt i metoden Playful writing. Pedagogerna 

påtalar i svaren att de ser fördelar med att kombinera Playful writing med genremetodik eller med 

läsfixarna, så kallade metodkombinationer. I svaren nämns också pedagogiska vinster med att använda 

variationer av material.  

 
Jag tänker att detta är ett steg i att utveckla arbetet med högläsningsböcker, att man tar det en nivå 

till. Mycket bra att koppla läsning, skrivning och skapande (svar inom högläsning, egen 

anmärkning). 

Elever som har större förmåga att berätta/beskriva en händelse genom lek, får möjlighet att genom 

konkret material stödja och utveckla sitt skrivande (svar inom skrivundervisningen, egen 

anmärkning). 

Att få arbeta praktiskt med konkret material, färg och form ses som ytterligare en pedagogisk möjlighet. 

Genom legobygget lockas elevernas tankar och fantasi fram. Lekens betydelse för utveckling och 

lärande där någon annan kan föra ens talan, till exempel en legogubbe, beskrivs i empirin.  

Möjligheter till ökad måluppfyllelse 

Den sista kategorin som definieras utifrån enkätsvaren är Möjligheter till ökad måluppfyllelse. 

Pedagogerna har i svaren angivit delar av centralt innehåll och/eller kunskapskrav. Pedagogerna har 

också svarat i termer av att elever via metoden lättare når målen. 

Större chans att få fler elever att nå målen (svar inom inkludering, egen anmärkning). 

Utvecklande och riktat mot läroplanen. eleverna känner att de lyckas och ser reultat[sic] (svar 

inom skrivundervisningen, egen anmärkning). 

Andra synpunkter som framkommer i pedagogernas svar kring kunskapskrav är att eleverna får ett 

utökat ordförråd och en ökad ordförståelse. Metoden bjuder enligt enkätsvaren in till textsamtal. Det 

framkommer också att elever får möjlighet att gestalta figurer och bilder i ett sammanhang. Pedagogerna 

uttrycker att lärandet genom användandet av metoden synliggörs och att eleverna kan bearbeta sina 

texter via olika arbetssätt innan själva skrivprocessen startar. Metodens struktur är också en del som 

betonas som viktig för att möjliggöra att elever lättare kan lyckas. Enligt enkätsvaren kan en ökad 

måluppfyllelse bero på ett ökat engagemang hos eleverna, då metoden ger eleverna tid och möjlighet att 

sätta sig in i de karaktärer de senare ska skriva om. Metodens användande av praktiskt material, i det 

här fallet lego, nämns i enkätsvaren som betydelsefullt för elevernas möjlighet att skapa engagemang i 

arbete. Det framkommer också att pedagogerna anser att måluppfyllelsen kan öka då de via metoden får 

möjlighet att erbjuda eleverna ett varierat arbetssätt där hjälpmedel är tillåtna (Tabell 2). 
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Tabell 2: Presentation av exempel på kodningsschema möjligheter för inkludering.  

Meningsbärande enhet 
Kondenserad 

meningsbärande enhet 
Kod Underkategori Kategori 

Otroliga möjligheter, Otroliga möjligheter Otroliga möjligheter Positivt omdöme av metoden. 
Positivt omdöme av 
metoden. 

Eftersom materialet är 

strukturerat så ökar det 

nog möjligheten för 
inkluderade barn att 

lyckas. 

Materialet är 
strukturerat. 

Möjligheten att lyckas 

ökar. 

Materialets struktur 

ökar elevernas 
möjlighet att lyckas. 

 

 

 
 

Ökad måluppfyllelse hos elever. 

 

Större chans att få fler 

elever att nå målen 

Fler elever kan nå 

målen. 
Fler kan nå målen.  

Möjlighet till ökad 

måluppfyllelse. 

målet är att eleverna ska 
känna sig inkluderande 

och kunna få vara med 

att successivt bygga upp 
sin argumenterande 

förmåga i ett samarbete 

mellan elev-lärare, 
lärare-elev i sin 

undervisning 

Elever bygger upp sin 
argumenterande 

förmåga i samarbete. 

Elever får ökad 
argumenterande 

förmåga. 

Förbättrad argumentationsförmåga 

hos elever. 
 

målet är att eleverna ska 
känna sig inkluderande 

och kunna få vara med 

att successivt bygga upp 
sin argumenterande 

förmåga i ett samarbete 

mellan elev-lärare, 
lärare-elev i sin 

undervisning 

Samarbete mellan lärare 

och elev. 

Ökat samarbete 
mellan lärare och elev 

i undervisningen. 

Möjlighet till ökat samarbete mellan 

lärare och elev. 

   
 

 

 
 

 

 
Pedagogiska möjligheter. 

 

Samarbete. öppna upp 

möjligheter för nytänk 

Möjligheter till nytänk i 

undervisningen 

Möjligheter till nya 

tankar om 
undervisning. 

Möjligheter till utveckling av 

undervisningen för pedagogen. 
 

Alla kan delat efter sin 

förmåga. Skrivandet kan 
ske med hjälpmedel.  

Hjälpmedel är tillåtet 

för elever. 

Elevhjälpmedel 

tillåtna.  

 
 

Möjligheter till elevdeltagande i 

undervisningen. 

 

Alla kan delat efter sin 

förmåga. Skrivandet kan 
ske med hjälpmedel. 

Alla elever kan delta.  Alla elever deltar.   

Alla har möjlighet att få 
känna den viktiga 

känslan av att bidra till 

en berättelse, samt att få 
en både berättandet och 

lyssnandet på ett bra sätt 

Alla elever får känna 

känslan av att bidra. 
Alla elever kan bidra. Elevers bidrar i undervisningen. 

 
 

 

 
Möjlighet till ökad 

delaktighet för elever. 

Detta är något som 

skulle kunna passa alla, 
alla elever mår bra av ett 

varierat arbetssätt. 

Alla elever mår bra av 
ett varierat arbetssätt. 

Varierade arbetssätt 
ökar elevers mående.   

Elevernas välbefinnande ökar.  

Bra möjligheter till att 

få eleverna att jobba 
tillsammans med en 

gemensam uppgift. 

Eleverna får jobba 

tillsammans med en 
gemensam 

arbetsuppgift. 

Eleverna jobbar 

tillsammans. 

 

Ökat elevsamarbete.  

När eleverna jobbar i 

grupper så tänker jag att 

det inspirerar och stöttar 
varandra. 

Elevgrupper inspirerar 

och stöttar varandra. 

Elevgrupper ger 

inspiration och stöd. 

Elevers inkludering i 

undervisningen. 
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Hinder i metoden Playful writing  
I vår enkät fanns fyra frågor om vilka hinder som pedagogerna uppfattade inom de olika delarna i 

metoden Playful writing. Frågorna följer metodens delar, högläsning, byggmoment och 

skrivundervisning. Den sista frågan om handlar om pedagogerna uppfattar hinder med avseende på 

inkludering (Bilaga 2). Svarsfrekvensen inom hinder är något lägre än inom möjligheter. Samtliga 46 

deltagare har svarat på frågan om hinder inom byggmomentet. Lägst svarsfrekvens, 36 deltagare av 46, 

finns på frågan om hinder för metodens möjligheter till inkludering. De hinder som pedagogerna nämner 

har tydliga mönster oavsett vilken del av metoden som det gäller. De mönstren gäller även i svaren om 

inkludering. De mönster som identifierats har sammanfattats i fyra kategorier; Hinder i form av 

ekonomiska resurser, Pedagogiskt relaterade hinder/svårigheter, Elev bärare av hinder/ svårigheter 

och Positivt omdöme. En del av enkätsvaren innehåller svar som kan placeras i flera olika kategorier 

(Tabell 3).  

Hinder i form av olika ekonomiska resurser 

Kategorin Hinder i form av olika ekonomiska resurser definieras utifrån pedagogernas beskrivningar. 

Pedagogerna beskriver en del hinder för metoden som något som ligger utanför deras och elevernas 

ansvar och kontroll. I alla svar om hinder finns ekonomiska resurser med. Det finns lite variation kring 

vilka ekonomiska resurser som nämns.  

Begränsad tillgång till byggmaterial som lego, avsaknad av lokaler för arbete i mindre grupper 

och behovet av att vara fler vuxna (svar inom byggmomentet, egen anmärkning). 

Tekniskt material, ljuddämpande bänkar, lokaler som är anpassade för arbete i mindre grupper och 

framför allt tillgång på vuxna i verksamheten är hinder för metoden som framkommer i pedagogernas 

svar. I empirin framkommer hinder som inte pedagogerna kan påverka. Det kan vara visst tekniskt 

material, lokaler och större ljudanpassning. Beslut gällande behov kring lokalernas utformning, ljud och 

ljusanpassning är stora investeringar som faller inom huvudmannens ansvarsområde. Antal vuxna i 

gruppen och tillgång till material nämns i de flesta av frågorna som hinder för metoden (se tabell 3). 

Dessa hinder kan vara påverkningsbara för pedagogerna. Beslut kring vilka material som ska prioriteras 

i undervisningen och hur vuxna på enheten skall användas kan rektor på varje enskild skola styra över. 

Pedagogiskt relaterade hinder/svårigheter 

I kategorin Pedagogiskt relaterade hinder/ svårigheter finns hinder som varje enskild pedagog till stora 

delar har möjlighet att själv påverka. I den kategorin finns underkategorier som pedagogisk planering, 

pedagogens engagemang och pedagogens traditioner. De flesta svaren kring hinder för metoden faller 

tydligt inom underkategorin pedagogisk planering. Den innehåller enkätsvar angående hur pedagogen 

delar in eleverna i fungerande grupper och vilket ämnesinnehåll som skall behandlas. Val av 

högläsningsbok, tidsåtgång för att genomföra metoden och att pedagogen skall nå alla elever där de 

befinner sig förekommer också i denna kategori. 

Viktigt att tänka på hur man sätter ihop grupperna, så att det inte blir ”bråk” mellan barnen om de 

har olika åsikter om hur de ska bygga (svar inom byggmomentet, egen anmärkning). 

Hinder inom pedagogisk planering är av en mer praktisk karaktär, än hinder inom engagemang och 

pedagogiska traditioner.   

Jag tror att hindret är lärarens tradition av att se ”leken”, som något som får eleven att tappa fokus 

på skrivuppgiften (svar inom skrivundervisningsdelen, egen anmärkning). 

Hinder inom underkategorierna pedagogiskt engagemang och pedagogiska traditioner förekommer vid 

få tillfällen och då inom hinder för skrivundervisning och hinder för inkludering.  
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Elev bärare av hinder/ svårigheter 

Den sista kategorin Elev bärare av hinder/ svårigheter definieras utifrån att hinder i deltagarnas svar 

placeras hos den enskilda eleven. Genomgående är mönstret att deltagarnas svar beskriver ett uttryck av 

bristtänkande av elevers möjligheter att kunna delta och kunna tillgodogöra sig undervisningen. Ett 

exempel är att ansvaret för samarbetet i grupperna förläggs enbart hos eleverna. Pedagogens ansvar finns 

inte med i svaren (Tabell 3).  

Även här kan en stark elev ta över skrivandet om de skriver i grupp (svar inom 

skrivundervisningen, egen anmärkning). 

Elevers förmåga att bibehålla fokus, att enskilda elever skapar oro i gruppen och att de inte utför 

uppgiften på det sätt som var tänkt är svar som pedagogerna ger. 

En del elever kanske också har svårt att fokusera på uppgiften och väljer att inte delta eller vill 

göra på sitt eget vis (svar inom byggmomentet, egen anmärkning). 

Kategorin elever som bärare av hinder/ svårigheter finns med bland svaren på alla tre frågor angående 

hinder inom metodens delar. Den kategorin finns också med angående frågan om hinder för inkludering. 

I pedagogernas svar framkommer denna kategori framför allt i byggmomentet. Där är det hälften av 

svaren som nämner elever som bärare av hinder/svårigheter.  

 

Tabell 3: Presentation av exempel på kodningsschema hinder byggmomentet. 

Meningsbärande enhet 
Kondenserad 

meningsbärande enhet 
Kod Underkategori Kategori 

Inga, bara möjligheter.  Inga hinder. Inga hinder. Positivt omdöme. 
Positivt omdöme av 

metoden. 

En del elever kanske 

också har svårt att 

fokusera på uppgiften 
och väljer att inte delta 

eller vill göra på sitt eget 

vis. 

Elever svårt att fokusera, 

vill inte delta, gör som 

de vill. 

Elevers fokus och deltar 

inte. 

 

Elevfokus och 
deltagande. 

Elev bärare av hinder/ 
svårigheter. 

Viktigt att tänka på hur 
man sätter ihop 

grupperna, så att det inte 

blir ”bråk” mellan 
barnen om de har olika 

åsikter om hur de ska 

bygga. 

Sätta ihop grupper så att 

det inte blir bråk mellan 
eleverna. 

Pedagogisk planering av 

elevsamarbete. 
Pedagogisk planering. 

Pedagogiskt relaterade 

hinder/ svårigheter. 

Som pedagog är det 

viktigt att se till att alla 

får utrymme. 

Pedagogen ska se alla 
elevers behov. 

Pedagogen ska 

tillgodose elevers 

behov. 

Pedagogisk planering.  

Material och 

iordningställande av 

byggmomentet kan ju 
vara tidskrävande. 

Att ordna med material 

kan vara tidskrävande. 

Behov av material och 

tid i verksamheten. 

Materiella- och 
tidsresurser i 

verksamheten. 

 

Begränsad tillgång till 

byggmaterial som lego, 

avsaknad av lokaler för 
arbete i mindre grupper 

och behovet att vara fler 

vuxna, 

Begränsad tillgång av 

material, lokaler och 

vuxna. 

Behov av material, 

lokaler och vuxna i 

verksamheten. 

Materiella-, lokal- och 

vuxenresurser i 

verksamheten. 

Hinder i form av olika 
ekonomiska resurser. 

Kanske kommer 

ljudnivån att öka när 

man hör klossar mot 

bänklock. 

Acceptabel ljudnivå vid 

byggandet. 

Behov av acceptabel 

ljudnivå i verksamheten. 

Anpassade materiella- 
och lokalresurser i 

verksamheten. 
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Positiva omdömen 

En del deltagare har till exempel enbart svarat ”Bra” och ”Goda”. Dessa svar har placerats i kategorin 

Positiva omdömen. Många gånger har svaret, bra, åtföljt av en förklaring som placerats in i någon av de 

andra kategorierna (se tabell 2). På frågor om hinder är det en stor del av pedagogerna som svarat, inga 

hinder eller bara möjligheter. Det gör att dessa svar inte kan räknas som svar på frågan om vilka hinder 

som finns. 

Jag ser bara möjligheter (svar inom hinder för byggmomentet, egen anmärkning). 

I kategorin Positiva omdömen inom hinder för metoden finns svar som ”inga hinder” och ”bara 

möjligheter”. Det tolkar vi som att deltagarna inte såg några hinder med metodens olika delar eller hinder 

för inkludering (Tabell 3). Högläsningen, var den fråga om hinder som hade övervägande positiva 

omdömen, 24 stycken av 43 svar. Skrivundervisningen hade 21 stycken positiva omdömen av 44 svar. 

Inom hinder för inkludering var det 16 stycken positiva omdömen av 36 svar. Byggmomentet var den 

fråga om hinder som hade lägst antal positiva omdömen, 8 stycken av 46 svar. 

Samhörighet mellan hinder och möjligheter 
Där vi har sett samhörighet mellan kategorier inom hinder och möjligheter har vi skapat träddiagram 

med nya övergripande kategorier (Diagram 5 och 6). 

Två sidor av samma mynt 

Vi har sett samhörighet mellan kategorierna Pedagogiska möjligheter och Pedagogiskt relaterade 

hinder/svårigheter. Det har resulterat i att dessa kategorier sammanförs i en ny övergripande kategori: 

Pedagogiska aspekter (Diagram 5). Definitionen gällande kategorin Pedagogiska möjligheter grundas i 

att det i pedagogernas svar framkommer att metoden Playful writing erbjuder elever stödstrukturer i 

undervisningen. Formuleringar som används av pedagogerna om metoden är att det är ett strukturerat 

material. Eleverna får hela tiden koppla samman sitt arbete i flera steg bland annat högläsning och 

byggande i grupp. Andra stödstrukturer som vi kan hitta i svaren är Playful writings möjligheter att 

koppla ihop med andra metoder, samt att eleverna får använda sina vanliga hjälpmedel och detta anses 

som positivt av pedagogerna. I kategorin Pedagogiskt relaterade hinder/svårigheter framkommer det 

motsatta, till exempel att tid både för planering och själva utförandet av Playful writing saknas. Andra 

begränsningar för att kunna utföra metoden är tillgång till material och teknisk utrustning.  
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Diagram 5: Samhörighet mellan hinder och möjligheter 

Kod                                       Underkategori                    Kategori                         Övergripande  
               kategori 

Tidsåtgång för pedagogen 
 
Ämnesinnehåll 
 
Pedagogisk planering 
av elevsamarbete  Pedagogisk planering 
    Pedagogiskt relaterade 
Pedagogen skall tillgodose    hinder/svårigheter 
elevers behov 
 
Pedagogen ska nå och 
Inspirera alla elever 
 
Pedagogiskt engagemang Pedagogiskt engagemang 
 
Pedagogers tradition Pedagogers tradition 
kring lek 
                            Pedagogiska aspekter 
 
 
Pedagogen kan variera materialet  Pedagogen kan variera  
för att inspirera eleverna materialet 
 
Pedagogen kan anpassa Pedagogen kan anpassa  
materialet efter klass och uppgift materialet   
 
Pedagogen inspirerad Ökad inspiration hos pedagogen 
     
Pedagogers arbete med  Möjligheter som stödjer  
högläsningen lyfts en nivå pedagogens profession Pedagogiska möjligheter 
 
Pedagogen kan skapa tydlig Möjligheter som stödjer 
feedback och formativ bedömning pedagogens bedömning 
 
Pedagogen kan kombinera Pedagogen kan kombinera 
flera ämnen  flera ämnen 
 
Pedagogen kan använda flera Möjlighet för pedagogen 
metoder  till metodkombination 

 

 

 

 

I nästa jämförelse där vi ser samhörighet är mellan Möjligheter till ökad delaktighet för elever och Elever 

som bärare av hinder/möjligheter. Det har resulterat i att dessa kategorier förts samman i en ny 

övergripande kategori: Delaktighetsaspekter för elever (Diagram 6). Svaren i kategorin Möjligheter till 

ökad delaktighet för elever visar att pedagogerna ser metoden Playful writing som ett verktyg till en 

undervisning som låter alla elever bidra. Detta är genomgående för svaren om möjligheter i metodens 

alla moment/ delar. Orden bidra, delaktiga, engagemang, gemensamma diskussioner och att alla kan 

vara med är återkommande i det empiriska materialet. I kategorin Elever bärare av hinder/svårigheter 

förekommer motsatta tankar om metodens möjligheter som det gör i kategorin Möjligheter till ökad 

delaktighet för elever. I kategori Elever bärare av hinder/svårigheter visar pedagogernas svar att de 

istället för att rikta in sig på hinder inom metoden ser brister hos eleven. Svar som förekommer är, elever 

kan ha svårt att fokusera, elever skapar oro och förlorar kontroll. 
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Diagram 6: Samhörighet mellan hinder och möjligheter 

Kod                                       Underkategori                    Kategori                         Övergripande  
               kategori 

Elev tar över  
lyssnar inte 
                       Elevsamarbete 
Elev kan ej samarbeta 
 
 
Press på elev känner                     Elevs känsla av                             Elev bärare av 
sig otillräcklig                                  otillräcklighet                               hinder/svårigheter 
                                                           
Elevers fokus                                  Elevfokus och   
Deltar ej                                          deltagande 
 
Elev skapar oro                               Elev skapar oro 
och förlorad kontroll 
 
Ökat elevengagemang                  Ökat elevengagemang                                                                              Delaktighetsaspekter 
                          för elever 
Alla elever kan delta och bli         Ökat elevdeltagande 
Intresserade av att skriva              och engagemang 
 
Alla elever kan bidra                      Elever bidrar 
                                                           I undervisningen 
 
Varierat arbetssätt                         Elevers välbefinnande        
ökar elevers mående                     ökar 
                                                                                                                               Möjlighet till ökad 
Elever jobbar tillsammans                                                                                delaktighet för elever 
                                                           Elevsamarbete 
Elevsamarbete 
 
Elevgrupper ger                              Elevgrupper ger 
inspiration och stöd                       inkludering i undervisning 
 
Bildstöd skapar kontext                Kontext för elever 
för elever 
 
Högläsningen skapar intresse      Skapa elevengagemang 
och engagemang 

 

 

Möjligheter till ökad måluppfyllelse och Hinder i form av olika ekonomiska resurser är kategorier som 

vi inte sett någon samhörighet mellan. Innehållet i svaren i de kategorierna förekommer enbart i 

möjligheter eller i hinder. Svaren i vår studie visar att pedagogerna uppfattar att fler elever kan nå målen 

via Playful writing. De bedömer också att elever kan utveckla en ökad argumentationsförmåga. 

Samarbetet i grupperna, materialet och att fler stödstrukturer erbjuds de elever som kämpar med sitt 

läsande, sitt skrivande och/eller sitt språk är enligt pedagogerna i undersökningen faktorer som har 

betydelse för ökad måluppfyllelse. I kategorin Hinder i form av olika ekonomiska resurser finns de 

hinder som förekommer i empirin som vi anser ha med ekonomiska aspekter att göra. Att det behövs 

fler vuxna eller att pedagogen har svårt att hinna med alla elever i gruppen uttrycks i svaren på ett flertal 

frågor om hindren för Playful writing. 

 

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis har pedagogerna haft högre svarsfrekvens på frågor om möjligheterna med 

metoden än om hindren med metoden. Pedagogerna har också haft mer utförliga svar på frågor om 

möjligheter än på svar rörande hindren. Vi fann fyra kategorier av möjligheter; Möjlighet till ökad 

delaktighet för elever, Pedagogiska möjligheter, Möjligheter till ökad måluppfyllelse och Positivt 
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omdöme. Av dessa var kategorin om Möjlighet till ökad delaktighet för elever den helt klart mest 

framträdande, genomgående i alla metodens delar.  

Vi fann fyra kategorier av hinder; Hinder i form av ekonomiska resurser, Pedagogiskt relaterade 

hinder/svårigheter, Elev bärare av hinder/ svårigheter och Positivt omdöme. Sammantaget angående 

alla frågor om hinder var det kategorin Pedagogiskt relaterade hinder som dominerade. Angående 

hinder för byggmomentet var den mest framträdande Hinder kring elev bärare av hinder/ svårigheter 

då nästan hälften av svaren där kunde härledas till den kategorin. Vi har också kunnat se samhörighet 

mellan kategorier av hinder och kategorier av möjligheter (Diagram 5 och 6). 

Slutligen har vi valt ut ett citat som vi tycker sammanfattar det många pedagoger uttryckt i sina svar på 

lite olika sätt om metoden Playful writing. 

Det verkar vara en metod som passar de allra flesta och som bygger upp en glädje och gemenskap 

i gruppen som såklart bidrar till ökad inkludering. Du behöver inte kunna läsa klockrent eller 

behöva tvingas att helt förlita dig på dina egna kunskaper och tankar, man hjälper varandra genom 

processen och det om något är att inkluderas, att få känna känslan av tillhörighet i gruppen och 

undervisningen (svar inom inkludering, egen anmärkning). 
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Diskussion  

Resultatet i studien diskuteras ur ett specialpedagogiskt perspektiv och kopplingar till forskning inom 

området görs. I metoddiskussionen lyfter vi funderingar kring de etiska val och val av metod, som vi 

gjort i utförandet av vår studie. Förslag på vidare forskning ges i slutet av denna del i rapporten.  

Resultatdiskussion 
 

Ett syfte med vår studie har varit att undersöka pedagogers uppfattning om metoden Playful writing. De 

pedagoger som deltagit i vår studie är överlag positiva till metoden. De anser att metoden ger elever 

möjlighet att öka måluppfyllelsen. Deltagarna anser också att metoden Playful writing har möjligheter 

att bidra till alla elevers delaktighet i undervisningen. Trots att vi i enkätfrågorna använde oss av 

begreppet inkludering har majoriteterna av deltagarna använt sig av begreppet delaktighet. Det 

framkommer färre hinder än möjligheter. Ett fåtal svarar att ett hinder kan vara att eleverna kanske inte 

klarar att koncentrera sig eller att eleverna inte låter andra komma till tals. Vi menar att det är ett synsätt 

att förlägga bristerna hos eleverna. Bristtänkande kring elever är något som uppmärksammas i dagens 

forskning. Det är viktigt att inte fastna i bristtänkandet utan att lyfta både förhållningssätt och 

undervisning, för att kunna utveckla både undervisning och verksamhet (Johansson, 2015). Elever ser 

sällan att deras funktionsnedsättning är det som i sig bildar barriären för delaktighet. De uttrycker istället 

att det är i skolkontexten som barriärerna finns (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Ett annat 

synsätt som framkommer i studien är att det är pedagogen som styr gruppsammansättningarna. Att det 

är läraren som ska se till att alla elever får ta utrymme, betonas också. Det synsättet stämmer överens 

med det som förekommer i kooperativt lärande. Det är pedagogen som styr och organiserar för att 

eleverna ska vara aktiva (Fohlin et al. 2017). I handledningen för Playful writing betonas också att det 

är guidad lek och inte fri lek som avses under byggmomentet (Whitebread & Basilio, 2016). 

Skolinspektionen (2014), betonar också pedagogens roll och förhållningssätt som framgångsfaktorer för 

inkluderande undervisning. Om pedagogen tror att eleverna ska lyckas så är det större chans att de gör 

det, medan etikettsättande negativt påverkar elevernas möjligheter till goda studieresultat 

(Skolinspektionen, 2014). Den kontext där eleverna befinner sig, är också av avgörande betydelse för 

om den inkluderande undervisningen faller väl ut. Tillgängliga lokaler, gott klassrumsklimat men 

framförallt att undervisningen i klassrummet bedrivs av engagerade pedagoger ger eleverna möjligheter 

att lyckas (Jakobsson & Nilsson, 2015). Dessa faktorer framkommer också i svaren på vår studie. 

Pedagogerna i studien påpekar att tillgängliga lokaler, fungerande teknik och rätt material är en 

förutsättning för att metoden och inkluderingen ska lyckas. 

 

Ett annat syfte med vår studie var att undersöka hur pedagoger uppfattar metoden Playful writings olika 

delmoment. Pedagogernas svar om metodens högläsning knyter an till det Wedin (2011) skriver om 

högläsning. Högläsningens fördel är att kunna skapa gemensamma upplevelser och via samtal skapa 

gemensamma referenser. Scaffolding är ett begrepp som används i internationell läs- och 

skrivundervisning och forskning, för att beskriva stödstrukturer som olika elever behöver för att komma 

vidare i sin inlärning (Clay, 2015). Uttrycket används även i svensk forskning och litteratur (Westlund, 

2009) I Playful writing finns fler stödstrukturer än den gemensamma högläsningen. Något som 

pedagogerna ser som möjligheter är att koppla ihop Playful writing med andra undervisningsmetoder 

och att eleverna får använda sina vanliga hjälpmedel. Dessa stödstrukturer passar in i det multimodala 

arbetssätt som beskrivs av Dahlbäck (2017). I metodens byggdel används guidad lek. I skolor där leken 

får ha stor betydelse, digitala och estetiska verktyg används där är undervisningen multimodal 

(Dahlbäck, 2017). I vår roll som speciallärare ska vi kunna bidra med stödstrukturer för eleverna i 

undervisningen. Vi ska också stötta de pedagoger som arbetar i verksamheten med andra anpassningar 

i lärmiljön. Speciallärarens roll är att vara en förändringsagent och stöd i verksamheten (Bladini, 2007). 

I det ingår att arbeta med multimodala arbetssätt. Detta ska i sin tur bidra till att så få elever som möjligt 
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ska behöva ett annat stöd än de anpassningar som redan finns. Anpassningarna ska vara inarbetade och 

möjliga att ta del av för alla i gruppen. Pedagogers syn på lek, att se leken som ett sätt att flytta fokus 

från arbetsuppgiften uttrycks som ett hinder för byggmomentet i Playful writing. Det stämmer överens 

med det Magnusson (2016) skriver om att olika teckenvärldar inte är jämställda i skolan. Men den 

multimodala undervisningen, där leken också får ta plats i undervisningen, påverkar istället elevers 

möjligheter att vara delaktiga i sin undervisning och sitt lärande. I synnerhet är detta viktigt för elever i 

behov av specialpedagogiskt stöd (SPSM, 2018b). Skrivande är en komplex aktivitet (Farrell, 2017). 

Eleverna ska i förväg planera sitt skrivande. När väl själva skrivandet sker är det flera aktiviteter som 

ska pågå samtidigt. Detta ställer stora krav på elevernas exekutiva funktioner (Drijbooms et al. 2015). 

De stödstrukturer som pedagogen kan erbjuda eleverna i deras planering av skrivandet, frigör ork och 

koncentration till själva skrivandet (Snowling & Hulme, 2014). En välfungerande feedback i 

skrivundervisningen ska ske under en pågående process (Skolforskningsinstitutet, 2018). I och med att 

Playful writing sker i flera led har eleven flera chanser att i och under sin skrivprocess få feedback av 

läraren. I de moment som ingår i Playful writing får eleven också idéer och stöttning av sina 

klasskompisar. Playful writing kan vara en metod som erbjuder eleverna tillräckligt utmanande och 

stimulerande skrivuppgifter vilket Skolforskningsinstitutet (2018) menar behövs i dagens skola. 

I Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning, Att skapa förutsättningar för delaktighet i 

undervisningen (2018), har kvalitetsgranskningen utgått från SPSMs (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2018b) modell för delaktighet i undervisningen. I den modellen nämns flera olika 

aspekter på delaktighet, såsom tillgänglighet, tillhörighet, engagemang, samhandling, autonomi och 

erkännande. Det som vi finner i pedagogernas svar om metodens möjligheter, ser vi efter vår 

innehållsanalys att det, stämmer överens med SPSMs delaktighetsmodell. 

 

Delaktighetsmodellen, Delaktighet ett arbetssätt i skolan (SPSM, 2018b) s.13. 

Vi menar att om eleverna erbjuds metoder i sin undervisning där delaktighetsmodellen kan appliceras 

minskar elevernas behov av specialpedagogiskt stöd. Stödet är då redan inplanerat i verksamheten på 

ett naturligt sätt. Om enskilda elevers behov av specialpedagogiskt stöd minskar så är det av 

specialpedagogiskt intresse. Att utforma undervisningen utifrån att så många elever som möjligt ska nå 

målen i sin ordinarie grupp är den viktigaste aspekten på specialpedagogik. Undervisningen blir då 

inkluderande. Vi som speciallärare ska vara skolutvecklare som kan erbjuda metoder som skapar en 

inkluderande undervisning. Vårt resultat indikerar att Playful writing kan erbjuda pedagoger och elever 

i Sverige en metod som bidrar till en inkluderande undervisning. Utifrån våra deltagares svar anser vi 
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att metoden kan fungera i Sverige. Den förbättring som eleverna uppnådde i narrativ skrift i 

Storbritannien (Whitebread & Basilio, 2016) är möjlig även i Sverige.  

Från första juli 2019 gäller läsa-, skriva-, räkna- garantin i alla Sveriges skolor (Regeringskansliet, 

2018). Personal med specialpedagogisk kompetens förväntas då tillsammans med de pedagoger som 

arbetar i klasserna bedöma elevernas kunskapsutveckling och utifrån den planera, genomföra och följa 

upp tidiga stödinsatser (Regeringskansliet, 2018). Väl fungerande metoder som tillsammans erbjuder ett 

rikt utbud av variation i undervisningen kommer att kunna bidra till en väl fungerande undervisning. 

Utifrån resultatet i vår studie menar vi att Playful writing kan vara en sådan metod. 

Metoddiskussion 
Vår studie började med att vi själva skulle få en ökad förståelse av metoden Playful writing. Vi läste 

därför noga igenom handledningen, samt tidigare forskning om metoden och kring de olika delarna inom 

metoden. De olika delarna presenteras tillsammans med aktuell forskning om narrativ skrift i 

bakgrunden.  

Efter utformandet av bakgrunden kände vi oss väl insatta i metoden och konstruerade vår enkät för att 

besvara våra frågeställningar. För att öka antalet deltagare valde vi en kvalitativ webbenkät. Vi använde 

oss av Google Forms som vi ansåg enkel och lätthanterlig. Denscombe (2016) nämner fördelarna med 

att forskare använder sig av webbaserade frågeformulär. Dessa formulär inbjuder till fullständigt 

ifyllande på grund av sin design. Programvaran hjälper till med databearbetning och utformandet av till 

exempel tabeller (Denscombe, 2016). Den tidigare studien som genomförts angående Playful writing är 

en interventionsstudie i Storbritannien utförd 2015. Playful writings handledning publicerades online 

2016 vilket gör att metoden är relativt okänd i Sverige. Inkluderingsperspektivet i kombination med 

Playful writing har inte forskats om tidigare, vilket gör att vår studie tillför något nytt inom detta område. 

Inkluderingsperspektivet är av vikt för att belysa det specialpedagogiska perspektivet i vår studie. Det 

vi har sett i vårt resultat är att pedagogerna använder sig av begreppet delaktighet när vi i enkäten ställt 

frågor om inkludering. Så här i efterhand ställer vi oss frågan om vi skulle ha använt begreppet 

delaktighet istället för begreppet inkludering i våra enkätfrågor.  

Vi hade önskat att göra en interventions studie på metoden Playful writing men på grund av tidsbrist var 

detta inte möjligt. Vi valde då att undersöka hur pedagoger uppfattar metoden. Urvalet är av stor 

betydelse menar Hartman (2004) eftersom ett felaktigt val kan göra att studien inte ger kunskap kring 

det den syftar till. Svårigheten i vår studie var att pedagogerna måste ha viss kännedom om Playful 

writing. Det har vi i vår studie löst genom att pedagogerna fått delta i en workshop om metoden. För att 

säkerställa att enkätfrågorna i den öppna webenkäten var utformade på ett sådant sätt att frågorna 

verkligen mäter det vi ville mäta gjordes en språklig pilotstudie (Trost & Hultåker, 2016). Svårigheten 

med att genomföra en pilotstudie på metoden var densamma som att hitta deltagare till vår studie. De 

deltagande pedagogerna måste ha viss kännedom om metoden Playful writing för att kunna delta i en 

pilotstudie. Därför delades den förenklade pilotstudien in i två delar (Braun & Clarke, 2013), en skriftlig 

del och del kring metoden Playful writing.  

I enkätfrågorna frågas efter pedagogernas uppfattningar angående metodens hinder och möjligheter. Att 

vi valt att använda oss av ordet hinder kan ha påverkat de svar vi fått. Hinder är ett laddat ord och 

pedagogerna kanske har ansträngt sig att hitta hinder. Trots det har de flesta svar kring metodens hinder 

varit, inga hinder. Den förenklade pilotstudien som gällde metoden utfördes av en pedagog. Den 

pedagogen har tillsammans med en av författarna genomfört metoden i en åk 2 tidigt under hösten. Efter 

den språkliga pilotstudien formulerades en av enkätfrågorna om. Pilotstudien kring Playful writing 

visade att frågorna inbjöd till utförliga svar. Vi har på detta vis försökt att tillgodose att vår enkät var 

utformad på ett för studien passande sätt. Enligt Denscombe (2016) finns det en risk att svaren i en enkät 

inte är lika informationsfyllda och djupa som en intervju. Trost och Hultåker (2016) nämner också att 

svaren i öppna enkätfrågor kan bli väldigt ojämna då några väljer att skriva mycket och andra är mycket 

kortfattade. I viss utsträckning kan vi se att våra enkätsvar överensstämmer med denna farhåga. Överlag 

har dock deltagarna i enkäten skrivit utvecklade svar. En av enkätmetodens fördelar är att alla deltagare 

får exakt samma frågeställningar. Det gör att är enkäter är ett neutralt undersökningsinstrument. Därmed 
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minskas också den så kallade intervjuareffekten, vilket innebär att deltagarna påverkas av intervjuaren 

och hur denne ställer frågorna (Ejlertsson, 2014; Kvale & Brinkman, 2013). Vi har tidigare reflekterat 

över att våra deltagare innan webbenkäten deltagit i en workshop ledd av författarna därför kan en viss 

intervjuareffekt uppstå. Det är vår uppfattning av metoden Playful writing som deltagarna mött. Vår 

förhoppning är dock att det sociala klimatet under våra workshopstillfällen var tillräckligt öppet för att 

möjliggöra ärliga och uttömmande svar (Denscombe, 2016). Eijlertsson (2014) menar att det kan finnas 

svårigheter att veta vem som verkligen svarar på enkäter. För att vara säkra på att det verkligen var våra 

deltagare som svarade på webbenkäten lades den tillgänglig för pedagogerna på skolans intranät i 

kommun ett under några dagar. I kommun två hade workshopen en deltagarlista. Enbart de pedagoger 

som deltog i workshopen fick länken till webbenkäten via mail. 

En alternativ metod för oss skulle vara att göra intervjuer, vilket kanske skulle gett oss en djupare 

förståelse för varje individs erfarenhet av Playful writing.  Nackdelar som finns med intervjuer såväl 

som fokusgruppsintervjuer är att de är tidskrävande och kan vara resurskrävande i form av resor och 

lokaler (Denscombe, 2016). Intervjuer och frågeformulär är båda metoder när forskare använder 

människors svar som empiriskt material (Denscombe, 2016). Vi skulle aldrig haft möjlighet att 

genomföra lika många intervjuer som enkäter under samma tidsperiod. Den tid och den ekonomi 

forskare förfogar över påverkar metodvalet (Denscombe, 2016). Vi önskade nå ett större urval av antal 

deltagare vilket gjorde att det slutgiltiga valet blev webbenkät. Att vi fick in 52 enkätsvar kan ses som 

ett stort antal deltagare (Braun & Clarke, 2013) sett till den tid vi hade till vårt förfogande.  

Vi har valt att behandla alla deltagarnas svar, både från kommun ett och från kommun två, lika i vår 

studie. I kommun ett var workshopen förlagd till en arbetsplatsträff vilket innebar att workshoppen inte 

var frivillig men att delta i vår studie var dock frivilligt. I vår studie har vi valt att redovisa bortfallet 

(Eijlertsson, 2014; Trost & Hultåker, 2016). I bakgrundsinformationen om deltagarna har vi gjort en 

kontroll av uteblivna svar enligt Denscombe (2016) för bortfallet inte ska påverka vår studies resultat i 

stort, så kallad snedvridning. Såväl externt bortfall som internt bortfall har redovisats (Eijlertsson, 2014). 

Vi hade inte räknat med att det skulle finnas pedagoger som endast svarade på enkätdel 1 och inte på 

enkätdel 2. Då vi hade valt att dela upp enkäterna på det sätt som vi gjort för att bevara deltagarnas 

anonymitet, är det en brist att vi inte kan identifiera vilka deltagare som inte svarade på enkätdel 2. 

Skulle vi göra om studien skulle vi ha löst frågan om anonymitet på ett annat sätt.  

Det finns inte några extremt tydliga regler inom det kvalitativa analysarbetet. Det skulle i så fall vara att 

som forskare göra sitt allra bästa för att på ett så rättvist sätt som möjligt presentera sin empiri. Forskarna 

ska kommunicera vad empirin visar utifrån vilket syfte de har med sin studie (Fejes & Thornberg, 2015). 

I vår studie ville vi ta reda på pedagogernas uppfattning vilket innebar att vi måste välja en analysmetod 

som är mottaglig för innehållet i svaren. Vi valde att utgå från Elo och Kyngäs (2008) modell av 

innehållsanalys. Det går inte att komma ifrån att innehållsanalys inrymmer ett subjektivt perspektiv 

vilket innebär att andra forskare utifrån samma material skulle kunna dra andra slutsatser (Elo & Kyngäs, 

2008; Lundman & Graneheim, 2004). För att om möjligt minska den aspekten har vi inspirerats av 

tankarna om triangulering av analysen (Bengtsson, 2016). Vi gjorde därför de första analyserna av allt 

material var för sig utifrån hinder och möjligheter. Därefter började det gemensamma analysarbetet. 

Innehållsanalys är ett verktyg för forskare att förstå sitt material och metoden har sina fördelar i att 

analysarbetet blir systematiskt. Själva kärnan i materialet blir tydlig genom att forskarna arbetar mellan 

abstraktion och förtätning (Elo & Kyngäs, 2008). Genom diskussioner har studiens olika delar vuxit 

fram då vi jobbat i ett gemensamt dokument samtidigt som vi samtalat via telefon eller via annan digital 

lösning.  Vi har under hela arbetets gång försökt tänka på de etiska aspekterna. Deltagarnas anonymitet 

är en del. Att i resultatdelen vara trogen det empiriska materialet är en annan. Vi har avsett att öka vår 

studies tillförlitlighet genom att vi under hela studien varit två personer som diskuterat, analyserat samt 

samarbetat kring materialet. 
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Förslag på fortsatt forskning 
De pedagoger som svarat på webbenkäten kommer från många olika yrkesgrupper inom skolan 

(Diagram 3). Det hade varit intressant att kunna se om specifika yrkesgrupper har olika syn på metoden 

Playful writing. Deltagarna i det empiriska materialet hade också ett varierande antal år som verksamma 

på fältet (Diagram 4). Medelantalet år i yrket är 18,8 år i vår studie, vilket innebär att pedagogerna i det 

empiriska materialet har stor erfarenhet av praktiskt arbete på fältet. Det hade också varit intressant att 

kunna se om antalet år i yrket har betydelse för vad pedagogerna anser om metoden. 

Att undersöka om pedagogens utbildning har betydelse för var hindren förläggs är ytterligare en fråga 

att undersöka. En naturlig fortsättning på vårt arbete vore att göra en interventionsstudie. För att se om 

det är som flera pedagoger i vår studie anser, nämligen att Playful writing leder till ökad måluppfyllelse 

för eleverna även i Sverige. En annan vinkel på en fortsatt studie skulle vara att ur ett 

inkluderingsperspektiv observera och intervjua elever som deltagit i Playful writing. 

 

Det vore ur ett specialpedagogiskt perspektiv intressant att jämföra olika skolors måluppfyllelse och 

undervisning. För att se om användandet av multimodala undervisningsformer ökar andelen elever som 

når målen i sin ordinarie undervisningsgrupp.  
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Bilagor 

      Bilaga 1 

Inbjudan till workshop 

Välkommen till workshop kring metoden Playful writing den XX oktober 

mellan kl 17.00 – 18.15  i lilla matsalen på XXXXskolan. 

  

Under workshop tillfället kommer du att få prova på delar ur lärarhandledningen 

till metoden Playful writing, som är ett inkluderande arbetssätt för 

skrivundervisning i berättande text. Du behöver en dator eftersom du kommer 

att skriva i word under workshopen. Playful writing bygger på gemensam 

skönlitterär högläsning därefter arbetar eleverna i heterogena arbetsgrupper med 

ett pedagogiskt byggmaterial. Eleverna arbetar med fantasi, kreativitet och 

berättande under byggmomentet. Sist sker elevernas individuella skrivande av 

berättande text. 

  

Vi som håller i workshopen heter Anna Ingvarsdotter och Maria Walter. Vi går 

sista terminen på Speciallärarprogrammet, med inriktning mot läs-, skriv- och 

språkutveckling, vid Stockholms universitet. I samband med workshopen 

kommer du att erbjudas att delta i en webbaserad enkät. Enkäten är en del av 

vårt examensarbete och ingår i en studie om metoden Playful writing, 

Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet. 

  

Forskningen bakom metoden Playful writing är en del av stiftelsen PEDAL(Play 

in Education Development And Learning) och den har fått bidrag från LEGO 

Foundation. Playful writing är utvecklat i Storbritannien på Cambridge 

University av David Whitebread genom PLaNS (Play Learnings and Narrative 

Skills) projektet. Metodens huvudsakliga syfte är att med lekens hjälp ge elever 

möjlighet att utveckla sin berättande skrift. 

https://www.educ.cam.ac.uk/centres/pedal/ 

  

Välkommen att delta 

Anna Ingvarsdotter, XXXXXX kommun 

Maria Walter, XXXXXX kommun 
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      Bilaga 2 

Informationsbrev 

I samband med workshopen erbjuder vi dig att delta i studien “Playful writing i 

Sverige, ett inkluderande arbetssätt för narrativ skrivundervisning?”. 
  
Vi som utför studien heter Anna Ingvarsdotter, XXXX kommun, och Maria 

Walter, XXXX kommun. Vi går sista terminen på Speciallärarprogrammet, med 

inriktning mot läs-, skriv- och språkutveckling. Studien är ett examensarbete på 

avancerad nivå och är en del av vår utbildning vid Stockholms universitet. 
  
Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattning om och hur metoden 

Playful writing ger möjligheter till elevers inkludering i skrivundervisning i 

berättande text. Under workshopen presenterar vi metoden Playful writing som 

använder sig av lek för att nå lärandet under skrivundervisning. Deltagande i 

studien sker genom en webbaserade enkät i två delar.  Den ena delen har öppna 

frågor, där vi ber dig att svara så ingående som möjligt utifrån hur du uppfattar 

metoden. Enkäten är webbaserad och anonym. Det går inte att spåra materialet 

varken till skola eller enskild person. Den information du lämnar kommer att 

förvaras på ett säkert sätt och enbart behandlas av de som är direkt involverade i 

studien. Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och genomförs inom 

ramen för ett projekt på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet. De data som samlas in kan komma att användas till forskning. 
  
Om du vill kommer du att kunna kontakta oss för att ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet. Deltagande är helt frivilligt vilket innebär att du kan avbryta din 

medverkan fram tills du skickat in enkäten. Har du frågor till oss så är du 

välkommen att ta dem direkt på plats eller maila oss: 
 

anna.ingvarsdotter@xxxx.se 

maria.walter@xxxx.se 

  
Har du andra frågor om vår studie har du möjlighet vända dig till vår handledare 

Universitetslektor Hanna Ginner Hau på mail: hanna.hau@xxxxx.se 

  
Tack för din medverkan! 

Anna Ingvarsdotter och Maria Walter Speciallärarprogrammet, med inriktning 

mot läs-, skriv- och språkutveckling, vid Stockholms universitet. 
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      Bilaga 3 

Enkätfrågor del 1 

Första sidan i enkäten är en kopia på informationsbrevet. 
  
 

Här följer en kort information om enkäten som vi vill att du fyller i. 

För att helt säkerställa din anonymitet består enkäten av två delar. Den första 

delen består av fyra korta bakgrundsfrågor. Den andra delen består av åtta öppna 

frågor om metoden Playful writing och till sist en avslutande fråga. 
  
 Del 1, bakgrundsfrågor: 
  
Kön 

Man 

Kvinna 

annat 
  
Född år 
  
Vilken är din grundutbildning? 

Förskollärare 

Grundlärare 

Ämneslärare 

Fritidspedagog 

Annan 

  
Hur många år har du arbetat som pedagog?.............. 
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      Bilaga 4 

Enkätfrågor del 2 

Du har just deltagit i en workshop om metoden Playful writing. 

Här nedan följer åtta öppna frågor och en avslutande fråga. Frågornas ordning 

följer samma mönster som metodens delmoment. Tänk på att inte ta med namn 

på elever, skolor, kollegor eller dig själv. 

Vi är intresserade av hur just du uppfattar metoden. 

Ge gärna konkreta exempel.  

  
1.   Högläsning: 

  
 Vilka möjligheter ser du som pedagog till att arbeta med högläsning på 

det sätt som presenterades i workshopen? 

 Vilka hinder ser du som pedagog till att arbeta med högläsning på det sätt 

som presenterades i workshopen? 

 

2. Praktiskt byggmoment: 
  

 Vilka möjligheter ser du som pedagog i det praktiska byggmomentet som 

presenterades i workshopen? 

 Vilka hinder ser du som pedagog i det praktiska byggmomentet som 

presenterades i workshopen?  
  
3: Skrivande av berättande text: 
  

 Vilka möjligheter ser du som pedagog till att arbeta med 

skrivundervisningen på det sätt som presenterades i workshopen? 

 Vilka hinder ser du som pedagog till att arbeta med skrivundervisningen 

på det sätt som presenterades i workshopen? 
  
4: Metodens möjligheter till inkluderande undervisning (svara gärna med 

konkreta exempel): 

 Vilka möjligheter ser du som pedagog till metodens möjligheter till 

inkluderande undervisning? 

 Vilka hinder ser du som pedagog till metodens möjligheter till 

inkluderande undervisning? 

 

Övrigt: 
  

 Ge gärna förslag på lämplig litteratur som kan användas till högläsning i 

metoden Playful writing? 
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När du trycker sänd så har du gett ditt medgivande till att delta i vår studie samt 

forskning inom projekt vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms 

universitet. 
  
Stort tack för din medverkan. 

Anna och Maria 
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      Bilaga 5 

Powerpoint presentation workshop 
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