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betydelse i dagens informationssamhälle och de larmrapporter som 
framkommit i media om att många idag lämnar grundskolan med 
bristande läs- och skrivförmåga. En anledning till det är att många 
av dessa elever tappar intresset för skolarbetet (SOU 2000:19). Som 
blivande pedagoger tycker vi att det är viktigt att försöka förstå vad 
det är som gör att lusten och glädjen för skriftspråksundervisningen 
avtar för alltför många elever De här grunderna, våra egna 
erfarenheter och litteraturstudier har gett oss inspiration att 
genomföra den här forskningsstudien. 

 
SYFTE:  Syftet med vår studie har varit att undersöka elevernas 

uppfattningar om att skriva i skolan och vilka faktorer de anser 
betydelsefulla för att skapa motivation och engagemang i 
skrivundervisningen.     

 
METOD:  För att få reda på elevernas tankar och känslor om skrivandet i 

skolan har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. 
Vi har intervjuat tolv elever som går i grundskolans tidigaste år. Det 
valet grundar vi på att vår utbildning riktar sig mot elever i 
förskoleklass till år tre och att de då har kommit en bit i sin 
skrivutveckling.               

 
RESULTAT: Vår studie har resulterat i att vi har fått en inblick i hur eleverna ser 

på sin egen skrivundervisning och vilka faktorer som kan främja 
motivationen att skriva samt deras uppfattning om vad skriva 
innebär för dem. Sammanställningen av dataproduktionen pekar på 
att eleverna inte har full förståelse för varför man ska kunna skriva. 
För informanterna innebär skrivandet i skolan framförallt att skriva 
sagor och matematik Vår slutsats är att för att skapa en god 
skrivmiljö krävs delaktighet, mer fritt skrivande, tillräckligt med tid 
samt respons på elevernas texter. 
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INLEDNING 
 
Dagens informationssamhälle ställer allt högre krav på vår läs- och skrivförmåga, för att vi på 
ett tillfredställande sätt ska kunna fungera i samhället. Under senaste decenniet har åtskilliga 
larmrapporter och debatter i svensk media visat att många elever efter genomgången 
grundskola har bristande förmågor i skriftspråket (SOU 1997:108). Många av dem saknar 
glädjen och tron på sig själva i sitt skrivande. Vi tror att för att lära sig något måste viljan, 
engagemanget och intresset finnas där, för människan är av naturen nyfiken och vill ha 
spänning och söker sig till det som väcker intresse och ger glädje. När barnen börjar skolan i 
6-7 års ålder är de fyllda av positiva förväntningar, nyfikenhet och lust att lära (SOU 
2000:19). Utredningen visar dock att engagemanget och lusten för läs- och 
skrivundervisningen avtar för alltför många.  
 
Vetskapen om att skrivandet är ett mycket viktigt redskap för att kunna ta del i dagens 
samhälle och för den egna kunskapsutvecklingen både i och utanför skolan har väckt ett 
intresse hos oss för skolans skrivundervisning. Det har fått oss som blivande pedagoger att 
fundera över vad det är som gör att många elever tappar engagemanget och motivationen och 
hur vi ska kunna förmedla lust och glädje i skrivundervisningen så att alla ska ha samma 
möjlighet att få känna skrivarglädje. 
 
Vad är det då som gör att så många tappar motivationen och engagemanget? De pedagogiska 
tankegångar som förordats om skrivundervisningen har enligt Lindö (1998) skiftat genom 
åren mellan traditionellt och reformpedagogiskt. Pendeln har svängt från processorienterat, till 
en mer produktcentrerad skrivpedagogik d.v.s. mer traditionellt under en längre tid för att nu 
återigen vara på väg mot ett mer processorienterat synsätt där man ser till hela 
arbetsprocessen (Strömquist, 1993). Våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen av 
vår utbildning och från egna barns skolgång påvisar att de traditionella arbetsmetoderna i 
skrivundervisningen fortfarande är de mest dominerande i de lägre åldrarna och att man redan 
där möter elever som själva uttrycker att skrivandet i skolan är tråkigt.     
 
Att utvecklas som skribent innebär inte bara att lära sig bokstäver och skrivregler utan också 
att sätta ord på sina tankar och känslor. Det är viktigt eleverna ser meningen med sitt eget 
skrivande, att det sker i meningsfulla sammanhang samt att de får respons så att de känner att 
deras tankar och åsikter tas på allvar.  Vi som pedagoger har en mycket viktig roll, som 
uttrycks i läroplanen, i elevens utveckling av tillit till sin egen förmåga, nyfikenhet och lust att 
lära (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 1994).  
 

   Dysthes bärande idé är att eleverna måste få skriva mera utan att värderas, bedömas eller 
betygsättas. I stället måste de få möta ett skrivande där de (via loggar, läsdagböcker, utkast) 
blir deltagare i en dialog där läraren och/eller kamrater är partners. 
                                                                             (Bergöö, Jönsson & Nilsson 1997, s. 23) 
 
 

För att kunna skapa dessa möjligheter är elevernas uppfattning om sitt eget skrivande av stor 
betydelse. Vi har därför valt att göra vår undersökning ur ett elevperspektiv, för att vi ser det 
som angeläget att bidra till en skrivundervisning där elever känner lust och engagemang. Då 
är det viktigt för pedagogen att ta reda på barnens förförståelse, tankar och känslor för att 
kunna möta varje individ där hon/han befinner sig (Fahlén, 2002). Det är först då man kan ge 
dem stöd i det fortsatta lärandet och på så vis kommer fler att kunna nå målen i 
styrdokumenten. 
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SYFTE 
 
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att eleverna utvecklar nyfikenhet och lust att lära samt att 
eleverna känner att de kan, vill och vågar uttrycka sig i tal och skrift i många olika 
sammanhang (Lpo 94). För att kunna uppnå strävansmålen i kursplanen i svenska är elevernas 
tankar och känslor inför läs- och skrivundervisningen av stor betydelse (Skolverket; 2002).  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka elevers uppfattning om att skriva och hur de ser på 
vad som främjar deras lust och glädje i skrivundervisning i skolan. 
 
Frågeställningar 
 

I vår undersökning utgår vi från följande frågeställningar: 
 

• Vad har eleverna för uppfattning om att skriva? 
• Vad gör att eleverna känner motivation och engagemang för skrivandet? 

 
 
Begreppsdefinition 
 

Vi redogör här för vår definition av fri skrivning, eftersom det är ett begrepp som eleverna 
tolkar på lite olika sätt. Fri skrivning är för oss att skriva utan ramar, d.v.s. att eleverna själva 
får välja ämne, typ av skrivande t.ex. brev, dikter, berättelser, utan tidspress samt att vid 
respons ska fokus ligga på textens innehåll och inte på språkriktighet.   
 
 
FORSKNINGSBAKGRUND 
 
Forskningsbakgrunden inleder vi med att presentera viktiga faktorer som påverkar elevernas 
motivation och engagemang. Därefter redovisar vi olika delar i skrivundervisningen som har 
betydelse för dess utformning.   
 
Svenskämnets viktigaste uppgift är att väcka och bevara elevernas lust och glädje inför 
lärandet i läs- och skrivundervisningen. ”Om man lyckas med att väcka lusten att läsa och 
skriva blir den fortsatta läs- och skrivutvecklingen i mångt och mycket en självgående 
process” (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 102). Elevernas första kontakt med 
skriftspråket och den pedagogiska miljön de möter ifrån förskolan och upp igenom 
grundskolan har en avgörande betydelse för deras skriftspråkstutveckling (SOU 1997:108). 
Det krävs mer än att kunna läsa och skriva av snabbt och felfritt. Enligt utredningen ”Att ha 
makt över språket – en rättvise- och demokratifråga” (SOU 1997:108, s. 15) hänger både det 
muntliga och skriftliga språket ihop med tänkandet och lärandet.  För att språket ska bli en 
kraft för eleverna i lärandet i skolan och i deras liv måste de få möjlighet att utveckla en god 
skriftspråklig förmåga. I Gustafsson & Mellgren (2005) citeras OECD:s definition på den 
skriftspråkliga förmågan på följande vis:  
 

 Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att 
• fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer       
• kunna tillgodose sina behov och personliga mål 
• förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar. 

                                                 (OECD, 1995, citerad i Gustafsson & Mellgren, 2005, s. 11) 
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Motivation 
 
Björk & Liberg (1996) menar att utgångspunkten för att man ska utveckla ett skrivintresse 
som varar livet ut är att man får vara med om glädjen i att skriva och använda det på 
varierande sätt vid många olika tillfällen. En förutsättning för att utveckla det intresset, menar 
många forskare, är att skrivandet sker i, för eleven, meningsfulla sammanhang (Björk & 
Liberg, 1996; Ekström, 2001; Fahlén, 2002; Lindö, 2002; Pramling, Samuelsson & Sheridan, 1999). 
Vidare menar dessa forskare att eleverna också måste få en bild av sig själva som skribenter 
samt att de känner att de är kompetenta och duger. Saknar eleverna tro på att de har 
möjligheter att lyckas, att lärandet är viktigt samt tilltro till sig själva som skrivare är det svårt 
att känna lust och motivation och man har då svårt att bli en bra skribent (Bergöö, Jönsson & 
Nilsson, 1997).  

 
För att eleverna ska få utvecklas till goda skribenter är det viktigt att stärka elevernas 
självtillit. Enligt Lindö (2002) är grunden till en positiv självuppfattning att få känna att man 
lyckas. Vidare menar hon att för att stärka eleverna i tron på sig själva är det betydelsefullt att 
uppmuntra elevernas starka sidor. Även Björk & Liberg (1996), Mc Cormick Calkins (1995), 
Dysthe (1996) och Strömquist (1993) betonar vikten av att stärka elevernas självtillit och 
menar att det är väsentligt att låta eleverna känna att deras gåvor duger genom att visa tilltro 
till deras förmågor och att visa att deras erfarenheter och det de har att berätta är viktigt.  De 
måste få känna att de blir godtagna som ”fullgoda språkpartners” (Björk & Liberg, 1996). Mc 
Cormick Calkins (1995) skriver att det är betydelsefullt att få eleverna att känna ”Jag har så 
mycket att säga och Mitt liv är fullt av möjliga historier” (s. 30). 

                                                                
Den mest gynnsamma undervisningen för att få motiverade elever är när man knyter ihop det 
som eleverna ska lära sig med sådant de redan kan (Walker Tileston, 2004).  Motivation är 
inget som man kan känna eller skapa åt sina elever utan det är något som de måste känna 
själva, skriver hon. För att göra undervisningen intressant och väcka elevernas nyfikenhet så 
att de får lust att fundera och kommunicera kring det aktuella ämnet bör den utgå från 
eleverna (Bergöö, Jönsson & Nilsson, 1997).  
   

   Om eleverna vänjer sig vid att tänka med pennan i handen, så kan de också tänka över hur 
de skaffat sig ny kunskap. Därmed kan de börja få syn på sig själva som lärande och 
reflekterande unga människor, vilket i djupaste bemärkelse är skolans viktigaste uppgift 
med sin undervisning. 

                                    (Ejeman & Molloy, 1997, s. 106) 
 
 
Lika viktigt som erfarenheterna är för att vi ska kunna känna oss motiverade är bemötandet vi 
får. Vi föds, enligt Jenner (2004), inte med motivation som en egenskap utan det är något vi 
förvärvar under livets gång. Det pedagogiska mötet handlar om att se och bli sedd, menar han. 
Eleverna måste mötas av respekt och få positiv respons av en pedagog som också uppmuntrar 
och kan stödja eleven där han/hon är i sin lärandeutveckling (Lindö, 2002). Även bekräftelse 
från andra i klassen är av stor vikt eftersom vi ofta uppfattar oss själva genom andras ögon 
(Dysthe, 1996). 
 
Den uppfattning eleven har om att skriva är ytterligare en motivationsskapande faktor. 
Mellgren och Gustafsson (2005) skriver att deras syn på sitt skrivande har betydelse för 
skrivinlärningen. Ser de skrivandet som ett verktyg så imiterar de andra personer som skriver. 
Är deras uppfattning däremot att följa pedagogens instruktioner är skrivandet att utföra givna 
uppgifter. Det är därför mycket viktigt att eleverna förstår meningen med att skriva och 
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skrivandets kommunikativa syfte (Lindö, 2002; Strömquist, 1993). De får också mycket 
lättare att möta de hinder som uppstår om de har förståelse för målet och syftet med 
undervisningen (Skolverket, 2003). Att också ha en mottagare som läser eller lyssnar på det 
man skrivit samt ger respons får skrivlusten att växa, anser Mehlum (1995). Skriva utan 
mottagare kan kännas som att skriva i ett ”kontakttomt rum”, d.v.s. man ser då inte meningen 
med det man skrivit, menar han. 
 
 
Bristande motivation 
 

Vad är det då som kan hämma motivationen? Enligt Bergöö m.fl. (1997) har många forskare 
kommit fram till att skrivandet i skolan tidigt förknippas med risken att misslyckas. De menar 
att eleverna i skolan framförallt får skriva för att värderas och sedan också betygsättas. 
Forskarna Britton och Smidt hävdar (i Bergöö, Jönsson & Nilsson, 1997) att risken är stor att 
skolsituationen kan påverka elevens skrivande så starkt att skrivandet för eleven bara blir en 
fråga om att lösa uppgifter.  Enligt dem skriver eleverna vad de vet krävs, d.v.s. vad de tror 
läraren vill ha eller förväntar sig. Det här är något som eleverna blir mer och mer medvetna 
om ju längre upp i skolan de kommer och det påverkar då deras skrivande (Myndighet för 
skolutveckling, 2004). De redan uppbyggda förväntningar som pedagogen har på respektive 
elev har en stor självuppfyllande inverkan, menar Jenner (2004). Den tolkningen ligger till 
grund för samarbetet med den eleven även i fortsättningen. 
 
En annan hämmande faktor till att elever kan tappa motivationen för sitt skrivande och 
stagnera är enligt Mehlum (1995) om eleverna ständigt utsätts för att skriva utan någon som 
helst förberedelse. Han menar då att eleverna bara kan prestera ”minimitexter” eftersom de då 
inte har något stoff att bearbeta.  Det här gör att eleverna inte utvecklas och skrivandet kan då 
också upplevas tråkigt.  Strömquist (1993) skriver att man i skolorna under lång tid bara 
bedömt texter som eleverna har producerat under tvång, ämnes, tidspress och där eleven inte 
haft tid alls för förberedelse och bearbetning. Vad man då har bedömt enligt henne är elevers 
utkast. Hon menar att många elever har fått möta ett ämne utan förberedelse och sedan fått 
uppmaningen ”skriv”, vilket inte fungerar för alla. För att eleverna ska kunna skriva 
”maximitexter” utifrån deras förmåga måste eleverna förberedas inför ett ämne och ges tid för 
bearbetning av texten.   
 

Vi vet att skriva är så mycket mer än att skriva, dvs att grafiskt fästa ord på papper. Vi vet 
att skriva innebär att förbereda sig på olika sätt, inte minst mentalt. Det är att gå omkring 
och tänka på skrivuppgiften i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Det är att samla stoff 
och att bearbeta stoffet, dvs sovra, sortera och strukturera; det är att formulera sig och sist 
men inte minst att skriva om och skriva om och skriva om, dvs bearbeta.  
                                                                                                     (Strömquist, 1993, s. 24) 

 
 
 
Skrivundervisning 
 
Förändrad syn på skrivundervisningen 
 

I den traditionella synen på skrivundervisningen så utgår man ofta från att språket är en kod 
som man ska knäcka och elevernas skrivuppgifter bedöms då oftast efter språkriktighet och 
brister i dess utförande, skriver Ejeman och Molloy (1997).  Den synen är dock på väg att 
förändras, skriver de vidare. Nu ser man språket som ett uttryck för kommunikation och 
språkutvecklingen är en process som pågår ständigt oss människor emellan. Det förändrade 
synsättet på språkutvecklingen innebär också att arbetsformerna och arbetssätten i 
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undervisningen bör och är på väg att förändras. Dagens lärarstyrda undervisning förändras 
sakta till en processinriktad skrivundervisning där eleven är i centrum och de idag ofta 
förekommande isolerade färdighetsövningarna övergår istället till skrivarverkstäder, menar 
de. Många forskare understryker att skrivandet är ett mycket viktigt redskap i lärandet och det 
stärker elevens förmåga att tänka och reflektera över sig själv, sin omgivning och sitt lärande 
(Bergöö, Jönsson & Nilsson, 1997).  
 
 
Skriftspråksmiljö 
 

En grundläggande förutsättning för att kunna ge eleverna möjlighet att få känna lust och 
glädje och för att kunna utvecklas till skickliga skribenter är att vi skapar en trygg och 
språkstimulerande miljö för eleverna (Lindö, 2002; Molloy, 1996). Eleverna bör erbjudas en 
miljö där de kan samspela med sin omgivning, känner att de vågar utrycka sina tankar, åsikter 
och känslor både skriftligt och muntligt och att det som de ger uttryck för respekteras och tas 
på allvar, skriver de.         
 
Eftersom alla barn är olika och har skilda erfarenheter krävs också att skolan erbjuder en rik, 
varierande och lustfylld skriftspråksmiljö så att det blir en skola för alla – en skola där varje 
enskild elev får verka just där de befinner sig i sin egen skriftspråkliga utveckling och skriva 
ofta och mycket (Bergöö, Jönsson & Nilsson, 1997). Det innebär en god miljö som erbjuder 
många olika typer av skrivmaterial och böcker, mycket tid till skönlitterär läsning, olika sätt 
att skriva och där skrivandet och samtalet kring det skrivna utgör betydelsefulla inslag 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Likaså är det viktigt att skolan erbjuder tid och 
arbetsro till skrivundervisningen. Att känna sig stressad är ett hinder om man ska vara kreativ 
och orka skapa något (SOU: 221). 
 
 
Pedagogens roll   
 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2004) är läraren en nyckelperson i arbetet med att 
skapa engagemang och motivation hos eleverna i skrivundervisningen. Pedagogens mål är att 
få eleverna att använda sin medfödda nyfikenhet och inneboende motivation (Walker 
Tileston, 2004). Undervisningen bör därför utgå från den enskilde elevens erfarenheter och 
förförståelse och pedagogerna måste möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling 
(Pramling, Samuelsson & Sheridan, 1999). En annan betydelsefull grundsten i skapandet av 
en gynnsam inlärningsmiljö för eleverna är att pedagogen har klart för sig vilken pedagogisk 
grundsyn han/hon har och hur det påverkar elevernas självbild och lärande (Maltén, 2003). 
Undervisningsförmågan bygger på att man som pedagog tagit ställning till vilken syn man har 
på kunskap, människan, den pedagogiska processen, skolan i förhållande till samhället i 
övrigt och olika värdegrundsfrågor, menar Maltén. För att lyckas med inlärningen måste 
också pedagogen skapa en förtroendefull relation till eleverna (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004).  
 

Lärare som lyckas ge sina elever en god läs- och skrivförmåga utmärks av en god förmåga 
att ”läsa” sina elevers inlärningsstrategier och ge målinriktat stöd till elever som valt 
mindre framgångsrika strategier.  
                                             (Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 79)  
 
 

Undervisningen måste bygga på en tro att eleven har en förmåga och vilja att lära sig, vilket 
de också gör om lärandemiljön är den rätta (SOU 1997:108). ”Pedagogen bär ansvaret för att 
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det skapas en fruktbar relation” (Jenner, 2004, s. 23). Det innebär att man, förutom att ha en 
positiv syn på eleverna, också reflekterar över sitt eget arbete, både öppet och kritiskt.  
Genom dokumentation kan man synliggöra undervisningen och på så sätt förändra och 
utveckla den. Den pedagogiska dokumentationen är emellertid inte bara till för pedagogen 
utan även för att eleverna ska få syn på sitt eget lärande (Dahlberg, 1999; Gustafsson & 
Mellgren, 2005).   
 
 
Olika skrivsätt 

 

Enligt James Britton (1976, i Bergöö m.fl. 1997) delas skrivandet in i tre olika kategorier: 
expressivt, informerande och skönlitterärt. Det expressiva skrivandet, som har stor betydelse 
för elevernas lärande, sätter ord på författarens tankar och känslor, t.ex. genom loggböcker, 
dagböcker, brev och fri skrivning. Informerande skrivande innebär att upplysa och förklara, 
d.v.s. olika faktatexter. Dysthe (1989, i Bergöö m.fl. 1997) påstår att det här är det vanligaste 
skrivsättet i skolundervisningen idag. I den tredje kategorin, skönlitterärt skrivande, skriver 
eleverna för att underhålla genom bl.a. berättelser och dikter. Elevernas skrivande bör dock 
börja i det expressiva skrivandet för att sedan utvecklas så att man senare kan använda sig av 
all tre skrivsätten, menar Strömquist (1993). Man går från ett mer personligt till ett mer 
formellt skrivande. Målet med all skrivinlärning är att man ska skriva med ett flöde, d.v.s. 
obehindrat, utan att stanna upp för att man stött på ett grammatiskt hinder där man t.ex. 
funderar över stavning, ett så kallat effektivt skrivande (Liberg, 1993). 
 

Det effektiva läsandet och skrivandet växer fram i situationer där barnet genom en inre 
drivkraft vill läsa och skriva. Det är sådana sammanhang som den vuxne måste skapa för att 
hjälpa barnet in i skriftspråkandet. Väl där ger sig det ena efter det andra. Barnet går från ett 
begränsat och effektivt läsande och skrivande till ett utvecklat och effektivt. 
                                                                                                             (Liberg, 1993, s. 53) 

 
 
Avskrivning och bestämda ramar 
 

Ett skrivande som förkommer ofta i skolan idag är enligt Stadler (1998) avskrivning. Eleverna 
skriver t.ex. av texter som pedagogen dikterat eller skrivit upp på tavlan eller så söker de fakta 
i bl.a. böcker som de sedan i många fall skriver rent av. Fördelen med avskrivning menar hon 
är att man lär sig nya ord, stavning samt satsbyggnad. Det kan också bidra till att man 
utvecklar sin egen känsla för språket samt ge upphov till idéer inför kommande 
skrivuppgifter. Det är dock viktigt, skriver hon, att de här arbetsmomenten inte blir någon 
mekanisk övning där man skriver av en massa bokstäver utan att förstå innehåll och 
sammanhang i aktuell text. Likaså skriver Myndigheten för skolutveckling (2004) att 
avskrivning kan stimulera elevernas språkutveckling och vara meningsfullt. En förutsättning 
för det är att avskrivningen då måste ske med reflektion och förståelse för vad man gör och 
för textens innehåll. De anser att avskrivning utan eftertanke och insikt i vad man gör kan ses 
som en ”dressyrhandling” eftersom eleverna då ofta inte vet vad de skrivit och därför inte kan 
redogöra för textens innehåll.  Dysthe (1996) hävdar att många elever som känner motstånd 
mot skrivning har vant sig vid vad hon kallar ”sysselsättningsskrivning”, d.v.s. avskrivning 
utan reflektion och mekaniska svar på frågor utifrån läroböcker.      
 
I skolans undervisning måste eleverna ibland skriva det pedagogen säger och skriva om 
ämnen som kanske inte intresserar dem (Mehlum, 1995). Det är då viktigt, skriver han, att vi 
som pedagoger försöker väcka elevernas nyfikenhet på ämnet genom att förbereda dem och 
ge dem kunskaper om ämnet. De måste få tid till att samla stoff så att de har något att skriva 
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om, d.v.s. de måste få bli skrivförberedda. Vi kan, som han skriver, inte tro att eleverna ska 
kunna skapa bra texter på kommando utan något stoff att bearbeta.   
 
 
Fri skrivning  
 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att inspirera eleverna till att framföra sina egna tankar och 
åsikter både muntligt och skriftligt (Trageton, 2005). I dagens samhälle är, enligt Trageton, ett 
av de största hoten mot demokratin att så få som 0,1 % av befolkningen yttrar sig offentligt i 
tal och skrift. Den fria eller den skapande skrivningen som Stadler (1998) benämner det, bör 
förekomma frekvent redan när barnen lär sig att skriva. Hon menar att början till det skapande 
skrivandet är att rita en bild och skriva vad den föreställer. Efterhand utvecklas skrivandet till 
meddelande, brev och kortare sagotexter. Ett dagligt återkommande inslag i undervisningen 
bör vara det reflekterande skrivandet. Det innebär textskapande där eleverna skriver ner sina 
egna tankar och reflektioner om sitt lärande, i t.ex. dagböcker eller loggböcker (Tornberg, 
2000). 
 
Enligt Björk & Liberg (1996) är det viktigt att erbjuda eleverna många olika metoder och sätt 
att uttrycka sig för att kunna tillgodose alla elevers olika behov och förutsättningar. Ett 
arbetssätt som numera förordas och skapar dessa möjligheter är s.k. skrivarverkstäder. Mc 
Cormick Calkins (1995) skriver att genom att arbeta med skrivarverkstäder kan elever med 
olika nivåer och färdigheter i att skriva arbeta bredvid varandra och skriva utifrån deras 
förutsättningar. Likaså skriver hon att om eleverna får skriva om något som är självvalt och 
personligt, d.v.s. om sådant som är meningsfullt i deras eget liv, blir skrivandet mest 
betydelsefullt för dem. I en skrivarverkstad får eleverna själva möjlighet att välja genrer och 
ämnen, såsom t.ex. skriva brev, dikter, artiklar, sagor och sånger m.m. Vidare skriver hon att i 
en skrivarverkstad är det betydelsefullt att låta eleverna skriva regelbundet, att eleverna får 
tillräckligt med tid, att de får respons samt att de samtalar runt det skrivna. Något som hon 
också anser viktigt är att eleverna samlar stoff till sitt textskapande i t.ex. en anteckningsbok. 
 
 
Processkrivande 
 

I den numera förordade processinriktade skrivandet betonar man själva skrivandet och 
innehållet i texten jämfört med produktinriktade skrivandet där den färdiga och korrekta 
texten är det centrala (Arkhammar m.fl. 1988). Man börjar skrivprocessen, enligt henne, med 
att samtala, utbyta erfarenheter med varandra, samla stoff, skriva upp svåra ord och uttryck 
som har med aktuellt ämne att göra. Är det fritt ämnesval funderar man själv igenom vad man 
ska skriva om och skriver, som stöd, ner ord man tänker på. Nästa steg i processen är att 
skriva ett utkast som sedan läses av både klasskamrater och pedagog som ger respons på det 
skrivna. Det innebär att man bl.a. rättar språkfel, men det ska göras med stor försiktighet, 
anpassat efter den enskilde eleven. Fokus ska ligga på textens innebörd. I nästa fas i processen 
bearbetas texten, vilket innebär att eleven själv kan upptäcka fel som han/hon skrivit. Målet 
med den processinriktade skrivningen, menar hon, är att på ett eller annat sätt publicera sin 
färdiga text genom att t.ex. någon mer än pedagogen läser den, läsa upp själv eller sätta upp 
texten på väggen så att andra kan se den. Det väsentliga i den processinriktade 
skrivundervisningen är alltså en elevcentrerad undervisning, samtal och respons kring det 
skrivna samt att man ser till hela arbetsprocessen (Molloy, 1996). Eleverna samtalar om vad 
de skrivit i konstellationer såsom helklass, grupp eller par.  
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Mottagare, respons och samtal  
 

En viktig del i skrivundervisningen för att få elever att känna motivation och lust för sitt 
skrivarbete är att de har en mottagare som läser och ger respons på det de skrivit förutom 
pedagogens bedömning (Björk & Liberg, 1996; Mehlum, 1995). När eleverna får en 
mottagare blir deras ansträngningar större och mer seriösa och skrivandet blir mer 
meningsfullt för dem. Utan mottagare kan det vara svårt att förstå syftet och meningen med 
att skriva och skrivandet blir då mer bara en arbetsuppgift för skolan, skriver de.    
 
Enligt Dysthe (1996) är respons och samtal runt det skrivna ett betydelsefullt inslag i 
skrivundervisningen. Genom respons skriver hon att eleverna får känna att deras arbete tas på 
allvar och att eleverna själva får en bekräftelse. Men en förutsättning för det menar hon är att 
pedagogen då måste ge eleverna en uppriktigt menad bedömning med konkreta råd och ett 
intresse för texterna samt för eleverna och dess förmåga.  Även Mehlum (1995) påtalar vikten 
av att ge respons och skriver att responsen måste vara vägledande, d.v.s. så att eleverna lär sig 
olika lösningar och strategier för att komma vidare i sitt textskapande och på så vis utvecklas 
som skribenter. Det är även viktigt att pedagogen visar att det i första hand är innehållet i 
texterna de är intresserade av så att de förstår att det är budskapet i texterna som är det 
väsentligaste (Björk & Liberg, 1999).  Att få positiv respons menar Strömquist (1993) ökar 
elevernas lust at skriva. ”Ibland är ett uppmuntrande ord allt som behövs för att en skribent 
ska fortsätta att skriva” (Mc Cormick Calkins, 1995, s.182). Kamratrespons kan även det vara 
av stor betydelse, enligt Mehlum, d.v.s. att barnen får läsa varandras texter och ge respons. 
Det är då viktigt att eleverna får lära sig vad de ska leta efter och hur man ger respons, skriver 
han.   
 
Samtalet kring det skrivna är enligt Björk & Liberg (1999) ett bra sätt att få eleverna att 
reflektera över sitt lärande.  Genom att barnen får berätta och jämföra med tidigare texter kan 
de få syn på sin egen skrivutveckling, skriver de. Vidare skriver de att genom samtal kan 
pedagogen också hjälpa och stötta eleverna vid ”kritiska punkter” och för att de ska komma 
vidare i sitt skrivande. De får då möta nya idéer och tänkesätt som kan utveckla skrivandet. 
Myndigheten för skolutveckling (2004) påtalar även vikten av att låta eleverna samtala kring 
det som de skriver med varandra i olika konstellationer och sammanhang.  De menar att 
eleverna på så vis får en mängd olika kunskaper av att använda texter och de lär sig också av 
varandra.  
  
                         
Rättning 
 

Att rätta elevernas texter kan påverka elevernas motivation och lust att skriva. Enligt Björk & 
Liberg (1996) och Molloy (1996) är det därför viktigt att eleverna först tillåts bli säkra i sina 
roller som skribenter så att de vill och vågar uttrycka sina tankar och känslor och får igång sitt 
textflöde. De menar då att eleverna måste få skriva utan att deras texter ska bli bedömda. Det 
viktigaste, skriver de, är att eleverna får upptäcka skrivandets glädje, för språkriktigheten kan 
man ta efterhand. Även Strömquist (1993) anser att det är mycket viktigt att eleverna får 
känna skrivglädje, men menar också att lusten kan avta om eleverna känner att deras 
skrivförmåga inte förbättras. Hon menar därför att rättning bör ske individuellt utifrån 
elevernas förutsättningar och behov. Det här är något som även Stadler (1998) påtalar men 
påpekar emellertid att det är viktigt att man försöker förebygga att eleverna inte skriver fel 
upprepade gånger på samma ord så att det fäster sig som en minnesbild hos eleven, eftersom 
det då kan vara svårt att arbeta bort det ordet som de lärt in fel. Vidare menar Strömquist att 
allt som eleverna skriver inte ska rättas, utan rätta allt om det ska publiceras och rätta om 
eleven själv vill det.  
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Mehlum (1995) hävdar att rättning av elevers felstavningar och formalia bör ske utifrån 
elevernas egna texter. Han skriver att isolerade övningar i formalia hindrar elevernas 
textskapande och skrivlust samt sänker motivationen genom att man tar bort intresset från 
elevernas aktuella problem. Likaså menar Lindö (2002) att isolerade grammatiska övningar 
kan göra det svårt för eleverna att nå ett effektivt skrivande. Hon påtalar att man istället bör 
koncentrera sig på textens funktion genom att eleverna i samspel med vuxna och barn 
inspireras att skriva i många för barnen meningsfulla sammanhang och för olika syften. Hon 
anser då att elevers tillägnande och användning av skriften kommer in i ett mer väsentligt 
sammanhang eftersom de då utgår från sina egna problem och inte ett enformigt tragglande.  
 
   
Datoranvändning 
 

För att utveckla elevernas baskunskaper i skrivning är datorn ett viktigt verktyg. I kursplanen 
i svenska står det: 
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 
skriva läsligt för hand och använda datorn som hjälpmedel. 
                                                                                 (Skolverket, 2002, s. 97) 

 
 
Strömquist (1993) skriver att datorn som redskap i skrivundervisningen främjar elevernas 
skrivglädje och kreativitet, vilket i sig också gör att deras skrivande utvecklas. Hon avser de 
tillfällen när datorn används som ett verktyg för att underlätta textskapandet, d.v.s. som 
ordbehandlare. Vidare skriver hon att eleverna läser varandras texter i större utsträckning när 
de skriver med hjälp av datorn än om man jämför med handskrivning. På så sätt får de nya 
uppslag och idéer till egna texter.  En förutsättning för det är att man jobbar två och två vid 
datorn, anser Trageton (2005), som själv deltagit i ett norskt forskningsprojekt om att skriva 
med hjälp av dator i stället för penna i år 1 till 3. Han påvisar att fördelarna med att arbeta 
parvis är att elevernas sociala samspel stimuleras samtidigt som de kan ge respons till 
varandra samt stötta varandras språkriktighet.  
 
Att använda datorn som skrivverktyg utanför skolan är, enligt Trageton (2005), en spegel av 
dagens samhälle. De nyligen genomförda undersökningarna visar också att datorskrivandet 
har tydliga inlärningseffekter i skolan. För de lägre klasserna innebär det att lära sig att 
tangentbordet är ett elementärt redskap i all skriftlig kommunikation, skriver han. Eleverna lär 
sig då efterhand alla bokstäverna och därefter ord och satser. ”Bokstavskunskap är nyckeln till 
goda läsfärdigheter” (s. 56). Det positiva med datorn som skrivhjälpmedel är dessutom att de 
elever som har motoriska problem och därmed svårigheter att forma bokstäver kan, genom 
datorns hjälp, skriva och fokusera på själva textskapandet. Pedagogen i sin tur kan ägna mer 
tid åt att inspirera, motivera och handleda eleverna i deras skrivande.  Vidare skriver han att 
datorn som skrivhjälpmedel är en stor fördel under processkrivandets bearbetningsfas 
eftersom eleverna då slipper att skriva om det som man inte är nöjd med. Trageton påpekar att 
datorskrivningen inte är tänkt att ersätta handskrivningen helt utan man ska se det som 
komplement. Meningen med att vänta med att skriva för hand är att undervisningen i 
handskrivning då blir lättare och mer lustbetonad för att de då inte behöver koncentrera sig på 
bokstävernas innebörd.  
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Läsningens betydelse  
 

Läsningen och skönlitteraturen har visat sig ha en stor betydelse för barns skriftspråkliga 
utveckling. Mehlum (1995) redovisar Stephen Krashens sammanfattning av vad forskare har 
kommit fram till angående relationen mellan att läsa och behärska skriftspråket. Resultatet av 
sammanfattningen visar att goda skribenter läser mer än skrivsvaga, och elever i klasser som 
läser mycket både hemma och i skolan visar på bättre ”språklig- textmässig förmåga” samt att 
de som läser olika genrer får en bättre skriftspråklig förmåga än de som läser samma typer av 
texter.   
 
Därför är det enligt Mehlum (1995) angeläget att skolan lägger stor vikt vid litteraturläsning 
för eleverna både hemma och i skolan, dels för språklig medvetenhet och ökat ordförråd, dels 
för att de ska få uppslag till sina egna berättelser.  Han skriver också att det är viktigt att de får 
lyssna och läsa olika genrer så att de får lära sig språklig uppbyggnad. Även Lindö (2002) 
påtalar läsningens betydelse för att den kan både vara ett stöd och ge eleverna stimulans till 
det egna skrivandet. Hon menar att om eleverna får lyssna på och läsa sagor och annan 
litteratur, samtala om texterna och återberätta dem lär de sig hur de själva, i den fria 
skrivningen, kan utforma sina egna berättelser. Det är därför betydelsefullt att eleverna får 
”litterär amning” och också låta läsningen, skrivningen och samtalande stimulera varandra 
(Björk & Liberg, 1996).                              
 
 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Vygotskij om fantasi och kreativitet 
 
Fantasi är en skapande förmåga som är medfödd enligt, Vygotskij (1995). Den grundas på 
våra erfarenheter, vilket gör att ju mer erfarenheter man skaffar sig desto rikare blir ens 
fantasi. Han menar att allt nytt som vi skapar i fantasin bygger på tidigare upplevelser och den 
verklighet vi lever i. 

 
Också de mest fantastiska skapelserna är inte något annat än en ny kombination av sådana 
element som i slutändan hämtats från verkligheten och bara förvrängts eller omarbetats av 
vår fantasi. 
                (Vygotskij, 1995, s. 18) 
 

 
Därför är det, skriver han vidare, väsentligt att skolan ger eleverna möjligheter att se, höra och 
uppleva många olika saker för att bredda sin erfarenhet och därmed utveckla sin kreativa 
förmåga. Fantasin utvecklas i takt med barnet och således är den mycket fattigare i skolåldern 
än hos de vuxna. 
 
Det litterära skapandet börjar i ritandet när barnen är i förskoleåldern men det är först i 
könsmogen ålder som det får sin riktiga betydelse. Det är inte förrän då barnen har tillräckligt 
med erfarenheter för att kunna skapa något nytt med hjälp av dessa i kombination med den 
verklighet hon/han lever i. Anledningen till det är att skriftspråket och det muntliga språket 
inte är på samma nivå. Utvecklingsnivån på skriftspråket är lägre än det muntliga och det 
innebär att ”barnets tanke bromsar in i samma ögonblick som det fattar pennan” (Vygotskij, 
1995, s. 53). Får barnen en för svår skrivuppgift klarar de av den genom att skriva som de 
talade på en lägre utvecklingsnivå. Det beror på att skriftspråkets regler skiljer sig från de 
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muntliga och de reglerna har de ännu inte tillägnat sig. Barnen har från början, när de övergår 
till skriftspråket, inget inre behov att skriva och förstår då inte meningen med det. Därför är 
det viktigt att de får skriva om ämnen som berör dem för att deras litterära förmåga ska få en 
gynnsam utveckling, vilket är en teori som Vygotskij hämtat från den ryske filosofen och 
pedagogen Blonskij. 
 

Det finns inget skadligare för barnet än att ge det ämnen som det inte har funderat mycket 
över och som det inte har mycket att säga om. Det innebär att man fostrar fram en 
innehållslös och ytlig författare.   
                                              (Blonskij, i Vygostskij, 1995, s. 55) 
 
 

Pedagogen har till uppgift, skriver han vidare, att få eleverna att känna ett behov av att skriva 
och därefter stötta dem i sin utveckling som skribenter. Det innebär också att anpassa 
textskapandet till elevens nivå. För barn är det mest lämpligt att skriva ”anteckningar, brev 
och små berättelser” (Blonskij, i Vygotskij, 1995, s. 55). 
 
 
Motivationsteori 
 
En teori om människans grundläggande motivation och dess utveckling är Maslows 
motivationsteori. Den går ut på att det finns ett samband mellan motivation och människans 
behov, vilket gör att man handlar på ett visst sätt (Lillemyr, 2002). Lillemyr skriver att 
människan har, enligt Maslow, två olika former av behov, dels bristbehov, som innefattar det 
som behövs för att överleva, dels växtbehov, som ökar med positiv stimuli och respons. 
Maslow graderade dem i sin så kallade behovstrappa, som börjar med de fysiska behoven följt 
av människans behov av trygghet, gemenskap, tillhörighet, kunskap och förståelse. När de 
fysiska behoven är tillfredsställda, vilket är en grundförutsättning, blir vår drivkraft att nå det 
översta trappsteget, behovet av självförverkligande. För att nå det måste dock de föregående 
behoven vara tillgodosedda. I skolan blir pedagogens uppgift att bemöta eleven på ett sätt som 
får hans/hennes självbild att växa. Det innebär bl.a. att behovet att synas, få beröm och 
uppskattning för det man gör bör bli tillgodosett.1 

 
 
Läroplan och Kursplan 
 
I våra styrdokument lägger man stor vikt vid att skolan skall sträva efter att eleverna i sitt 
kunskapande utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära. I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev 
 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga 
                                                        (Lpo 94, s. 14) 
 

 
 
 
 
 
1. Eriksson, Kerstin, 2004: Att bli sedd och inte förbisedd. (20.9.2005.) 

htpp://www.cfl.se/linkpage.asp?sid=21%7C/images/pdf/artikelarkiv/att%20_bli_sedd.pdf) 
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Pedagogen har en mycket viktig roll i att skapa en trygg och stimulerande skriftspråksmiljö 
där han/hon utgår från varje enskild individ och stärker elevernas självförtroende genom att 
visa tilltro till deras förmågor.   
 

Läraren skall  
 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättning, erfarenheter och tänkande 
• stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 
                                                                                                     (Lpo 94, s. 17) 

 
 

 
I kursplanen i svenska uttrycks att för att kunna ta del i dagens samhälle fullt ut och våga 
framföra sina egna tankar och åsikter är det viktigt att skolan skapar förutsättningar för 
eleverna att utveckla dessa förmågor. 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
 

• utvecklar sin språkliga säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 
många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan, 

• genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 
strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i 
olika sammanhang 

                                                                                (Skolverket, 2002, s. 97) 
 

 
 

METOD 
 
Studien baseras på insamlad data från intervjuer med elever. I följande metodavsnitt kommer 
vi att presentera vårt val av metod och redogöra för varför vi valt aktuell metod. Därefter 
kommer vi kort beskriva hur vi gått tillväga vid urvalet av informanter, genomförandet, vårt 
etiska ställningstagande samt tillvägagångssätt vid databearbetningen. Avslutningsvis redogör 
vi för studiens tillförlitlighet.    
 
 
Val av metod 
 
Vi har i vår forskningsstudie valt en kvalitativ studie och använt oss av intervjuer. Inför valet 
av metod till studien har vi också varit inspirerade av den fenomenografiska ansatsen.  ”Den 
fenomenografiska undersökningen handlar om att identifiera uppfattningar och beskriva 
variationer av uppfattningar” (Alexandersson, 1994, s. 122). Likaså skriver han att det handlar 
om att belysa olika uppfattningar som kan symbolisera stora delar av variationen som kan 
finnas hos elever. Anledningen till det här valet är att vi utgått från vårt syfte som är just att 
undersöka elevernas olika uppfattningar, tankar och känslor om skrivandet och hur man gör 
skrivundervisningen lustfylld. Vårt mål är inte att efterstäva den enda ”rätta” metoden utan 
belysa elevers olika uppfattningar om hur de ser på vad som kan skapa lust och glädje i 
skrivundervisningen. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa intervjun en mycket effektiv 
metod när man vill ta reda på och få en djupare kunskap om människors uppfattningar, 
erfarenheter och innebörder av den intervjuades vardagsvärld samt att få konkreta 
beskrivningar av det studerade fenomenet. För att få så rika svar som möjligt har vi även valt 
att använda oss av halvstrukturerade intervjufrågor med öppen karaktär. 
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Urval  
 
I arbetet med att skapa en lustfylld och meningsfull skrivundervisning bör elevernas tankar 
och känslor vara grund och utgångspunkt. Av den anledningen har vi valt att utgå från ett 
elevperspektiv i vår studie. Vi bestämde oss för att intervjua sammanlagt 12 elever i år 3 och 
4. Den utvalda åldern grundar vi på att eleverna då har kommit lite längre i sitt skrivande och 
fått mer erfarenheter som skribenter. Dessutom utbildar vi oss för att arbeta i grundskolans 
tidigaste år. Enligt Kvale (1997) är också 15 +- 10 informanter vanligt i en kvalitativ studie. 
Vill man få en allmän kunskap om något bör man endast intervjua ett fåtal för att kunna 
koncentrera sig på deras svar.  
 
För att få en bredare uppfattning om hur man skapar en lustfylld skrivunderundervisning har 
vi valt tre olika skolor, detta för att vi tror att ingen skola arbetar exakt lika - alla skolor har 
något att tillföra. Urvalet inför den här studien överlät vi till pedagogerna i tre klasser från tre 
olika skolor. Enligt Alexandersson (1994) sker urvalet av undersökningspersoner i den 
fenomenografiska ansatsen genom strategiska överväganden, vilket väl överensstämmer med 
vårt tillvägagångssätt vid urval av informanter. Pedagogerna i de aktuella klasserna på 
respektive skola fick i uppdrag att strategiskt utse två flickor och två pojkar, varav två av dem 
enligt pedagogens uppfattning tappat lite av sin lust för att skriva medan de andra två visade 
på skrivglädje. Eftersom vi vill nå en jämn fördelning av elever med olika uppfattningar om 
skrivandet ansåg vi att den bästa metoden var att låta pedagogerna, som känner eleverna bäst i 
respektive klass, få utse eleverna.  
 
 
Genomförande 
 
Inför dataproduktionen formulerade vi ett antal frågor med utgångspunkt från studiens 
frågeställningar. Före utförandet av dataproduktionen genomförde vi fyra provintervjuer med 
barn i aktuell ålder för att försäkra oss om att frågorna skulle ge oss relevanta svar på våra 
forskningsfrågor. Det resulterade i att vi fick formulera om frågor samt lägga till fler 
följdfrågor som stöd för att få utförligare svar utan risk att ställa ledande frågor.  All 
datainsamling på respektive skola utfördes på samma dag. Vi besökte de olika skolorna med 
några dagars mellanrum. Det gjorde vi dels för att vi själva skulle vara pigga och mottagliga 
för elevernas tankar och åsikter, dels för att få tid till eftertanke kring vad som framkommit 
under intervjuerna. Intervjuerna utfördes sedan i tilldelade grupprum dit eleverna kom var för 
sig.  Vid intervjutillfällena deltog vi båda två men bara en av oss intervjuade vid varje tillfälle 
medan den andra intog en mer iakttagande roll men kom med tilläggsfrågor då hon tyckte det 
behövdes. Vid genomförandet av intervjuerna användes bandspelare för att inte skrivandet 
skulle ta bort uppmärksamheten från informanten.    
 
 
Etiskt ställningstagande 
 
I vår studie har vi arbetat utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, 
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Före 
dataproduktionen bad vi om samtycke från elever, föräldrar och pedagoger. Vi berättade kort 
för dem om syftet med intervjuerna, tillvägagångssätt vid urval av intervjupersoner och att 
deras identitet behandlas konfidentiellt. Inga namn, vare sig informanternas, pedagogernas, 
skolornas eller ortens, används vid dataproduktionen. Informanterna benämns istället med 
siffror och de namn som eleverna nämner i intervjun anonymiseras. Vi nämnde också att den 
insamlade dataproduktionen inte kommer att användas i annat syfte än för denna studie. De 
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informerades även om att deltagandet i studien var frivilligt, de kunde när som helst dra sig ur 
samt att vi med deras samtycke använde bandspelare vid intervjuerna. När studien är färdig 
kommer sedan alla inspelade band att förstöras.   
 
 
Databearbetning 
 
Efter dataproduktionen skrev vi ut alla intervjuerna i sin helhet. Vi valde dock att inte skriva 
ut när elever stakar sig, namn som uppkommit och oväsentliga upprepningar. Ibland har vi 
heller inte hört vad som sagts på bandet och har då utelämnat det och markerat det med 
punkter. Enligt Patel och Davidson (2003) sker den fenomenografiska analysen i fyra steg. 
Den inleds med att man först bekantar sig med insamlad data och försöker skapa sig ett 
helhetsintryck och därefter försöker finna likheter och skillnader i uttalandena från 
intervjuerna. Vidare i den fenomenografiska analysen kategoriseras uppfattningarna i 
beskrivningskategorier och avslutningsvis tittar man på den underliggande strukturen i 
kategorisystemet. Det här är en arbetsgång som vi anser stämmer väl överens med våra tankar 
inför bearbetningen av resultatet och som också ger en bra återkoppling till vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vi är intresserade av att lyfta fram skillnader och likheter i barnens 
uppfattningar om skrivandet och vad som kan skapa lust och glädje i skrivundervisningen och 
utifrån det skapa olika beskrivningskategorier.  
 
Resultatbearbetningen började vi med att skriva ned de olika svarsalternativen och 
sammanställde dem i relevanta grupper, varje fråga var för sig.  De kategoriserades därefter i 
områden utifrån våra frågeställningar i studien. Frågor som vi fann inte hade någon betydelse 
för studiens syfte sållade vi här bort. Därefter sammanfattade vi och reflekterade över varje 
kategori. Sedan har vi tolkat och analyserat de framkomna svaren för att finna samband och 
mönster.  Det här gav upphov till nya infallsvinklar vilket gjorde att vi åter fick tolka och 
analysera en del av framkomna data för att se efter andra mönster och samband.  
 
 
Studiens tillförlitlighet             
  
För att öka undersökningens tillförlitlighet valde vi att genomföra vår studie med hjälp av 
elever från tre olika skolor från skilda stadsdelar i aktuell kommun. Det här bidrar till att öka 
bredden på undersökningen då ingen skola har exakt samma arbetssätt. För att ytterliggare 
stärka bredden har berörd pedagog fått utse fyra elever med jämn könsfördelning varav två 
elever med skrivglädje och två som tycks ha tappat lite av sin lust att skriva.  Urvalet av 
elever har skett utifrån pedagogens uppfattning om dem, vilket kan minska tillförlitligheten. 
Vi har dock inte fått veta vilka som har skrivlust eller inte och på så vis genomförs 
dataproduktionen utan några förutfattade meningar om respektive elev. Vid formuleringen av 
frågor har vi undvikit ledande frågor, men det är lätt att man under en intervju med elever 
ställer en ledande fråga för att hjälpa dem vid tvekan, vilket då kan inverka på resultatet.  
Något som kan påverka resultatet är om frågorna visar sig vara för svåra för eleverna i den här 
åldern att svara på. För att undvika det har vi genomfört provintervjuer med barn i samma 
ålder.  
 
För att ytterligare förvissa oss om att få med så mycket som möjligt och inte missa 
väsentligheter i elevernas svar använde vi oss av bandspelare. Man kan då enligt Kvale (1997) 
koncentrera sig på innehållet och dynamiken i intervjusituationen. Han menar att använder 
man bandspelare så är man inte lika begränsad som när man skriver ned intervjun. Det är ju 
lätt att glömma bort detaljer och minnet är ju selektivt. Bandspelaren kan dock inverka på 
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resultatet om eleverna upplever det obehagligt att bli inspelad p.g.a. att de inte är bekanta med 
situationen. Dataproduktionen kan också påverkas av att vi som intervjuare är okända för dem 
samt att vi valde att vara två vi intervjutillfället. Dock tror vi att tillförlitligheten i vår 
undersökning ökar genom att vi deltar båda två för att vi då kan komplettera varandra inte 
bara med frågor utan även med reflektioner över vad vi sett och hört.  
 
Bearbetningen inleddes med att vi skrev ut intervjuerna ordagrant för att inte missa 
betydelsefulla detaljer i dataproduktionen. Därefter bearbetades och analyserades data utifrån 
vårt syfte och våra frågeställningar så att resultatet enbart ska ge svar på de frågor som 
undersökningen var avsedd att besvara.  Vår förförståelse för ämnet kan också ha betydelse 
för studiens tillförlitlighet genom att vi omedvetet ”letar” orsaker till skrivleda som vi av 
erfarenhet redan vet förekommer.     
 
 
RESULTAT 
 
Syftet med vår studie är att belysa elevernas olika uppfattningar om skrivundervisningen i 
skolan och vad som gör att de känner lust och glädje för att skriva. I resultatet har vi valt att 
presentera en sammanfattning av informanternas svar på våra intervjufrågor som tar sin 
utgångspunkt i frågeställningarna: 
 
 

• Vad har eleverna för uppfattning om att skriva i skolan? 
• Vad i undervisningen gör att eleverna känner motivation och engagemang för 

skrivandet? 
 
 
Vi har analyserat och tolkat svaren och därefter samordnat dem i tre olika kategorier. På så vis 
kan vi för läsaren, på bästa sätt, tydliggöra elevernas olika uppfattningar om att skriva i skolan 
och vad som främjar lusten och glädjen i skrivundervisningen.  För att stärka vårt 
forskningsresultat har vi valt att använda oss av representativa intervjucitat. Kategorierna är: 
 
 

• Meningen med att skriva 
• Skrivsituationen i skolan 
• Motivationsfaktorer 

 
 
Varje kategori avslutas med en sammanfattning och analys för att tydliggöra det som 
framkommit. Avslutningsvis presenterar vi en sammanställning med analys av hela resultatet. 
 
I redovisningen av intervjucitaten har vi valt att kalla intervjuaren för I och I: 2 för den av oss 
som inte håller i intervjun men ändå vill tillägga något. Informanterna nämner vi med olika 
fingerade förnamn, flicknamn för intervjuade flickor, och pojknamn för intervjuade pojkar. 
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Meningen med att skriva 
 
För att få reda på elevernas uppfattningar om vad skriva innebär för dem, fick de berätta för 
oss vad de tänker på när de hör ordet skriva samt varför man måste kunna skriva. 
 
Vad innebär ordet skriva? 
 

Vid beskrivning av ordet skriva kan vi tydligt urskilja två olika typer av elevsvar, dels de som 
kan beskriva ordet dels de som inte kan uttrycka sig med ord vad det betyder. För de allra 
flesta informanter innebär ordet skriva att använda papper och penna och skriva ner något. 
Dock behövde många av dem hjälp av flera följdfrågor för att kunna redogöra för ordet. 
Övriga elever kunde inte uttrycka med ord vad ordet skriva innebär.   
 

I: Berätta för mig vad du tänker på när du hör ordet skriva? 
Anna: När man kladdar ner något med pennan. 
I: Vad brukar du kladda ner för något? 
Anna: Det beror på vad man ska skriva och så. 

 
 

I: Kan du berätta för mig vad du tänker på när du hör ordet skriva? 
Emma: Jag vet inte riktigt. 
I: Om du ska berätta det för någon som inte vet vad det är, vad säger du då att du gör? 
Emma: Ähmm 
I: Han vet ingenting om vad skriva är? 
Emma: Visar  

 
 
Varför skriva? 
 
 

Att förstå och kunna uttrycka meningen med sitt skrivande indelade eleverna i fyra olika 
kategorier. Hälften av eleverna kunde inte klart uttrycka varför man ska kunna skriva och gav 
inga direkta svar på frågan. En grupp av informanter såg betydelsen av att kunna skriva som 
vuxen i arbetslivet och en annan såg det som ett viktigt redskap för att kunna kommunicera 
med andra i olika sammanhang. Den återstående gruppen nämner olika sätt att förmedla sig 
eller använda det skrivna ordet som ett minnesstöd. De gav som exempel: brev, lappar, 
inköpslistor, räkningar och böcker.  
 

I: Varför ska man kunna skriva tror du? 
Johan: Det är bra om man får sådana här bra utbildningar eller något kan det bra att skriva. 
I: Är det några fler tillfällen som det är jättebra varför man ska lära sig att skriva? 
Johan: Om man är tjej så kanske man vill bli fröken, eller kille magister, kan det vara bra.  

 
 
I: Varför tror du att man ska kunna skriva? 
Karin: Jo för att det skall, det är bra att kunna det, om man inte kan teckenspråk då och så 
kanske det är någon som hör dåligt då och inte kan prata med någon då kan man göra så här 
att när man vill prata så kan man skriva på ett papper. 
 
 

Sammanfattning och analys        

Resultatet visar att det var svårt för många av informanterna att besvara frågorna ”Vad är 
skriva”? och ”Varför ska man kunna skriva”? utan hjälp av följdfrågor.  Vår tolkning är att 
många elever inte har full förståelse för varför man måste kunna skriva.  För att kunna bli en 
bra skribent är det av stor betydelse att eleverna förstår varför de måste kunna skriva, annars 
förstår de inte meningen med sitt eget skrivande (Strömquist, 1993).  
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Skrivsituationen i skolan 
 
För att få reda på vilka skrivsituationer som förekommer i skolan samt vad eleverna gör med 
sina texter bad vi dem berätta om hur de upplever skrivundervisningen.  
 
Skrivtillfällen 
 

För att få reda på det bad vi dem berätta om vad de brukar skriva i skolan. Spontant nämnde 
då en mindre grupp av eleverna enbart ett svarsalternativ medan övervägande delen av elever 
ger två eller flera alternativ på skrivtillfällen. Elevernas svar kan delas upp i fyra olika 
kategorier såsom sagoskrivning, matematik, det som fröken sagt att man ska skriva samt att 
man skriver i alla ämnen. De mest förekommande spontana svar var överlag att skriva sagor 
och matematik. Det sistnämnda kommenterade emellertid eleverna med att då skriver man 
inte med bokstäver eller ord.  
 

I: Kan du berätta för mig när du brukar skriva i skolan 
Emma: När vi har multiplikation, fast då skriver jag inte så här med bokstäver utan med 
lite annat och åså. Ibland skriver vi sagor på skrivstugan 

 
 

 I: Berätta för mig när du brukar skriva i skolan? 
 Lena: I alla böcker utom…, i alla böcker utom ritboken. 
 I: Vad är det för böcker till exempel? 
 Lena: Engelska böcker och oäböcker och sådana grejor. Ganska mycket. 
 
 

Pedagogen bestämmer 
 

I en kategori ovan påtalades att man skriver det som pedagogen sagt att man ska skriva. 
Resultatet visar att alla elever utom en upplever att det är pedagogen som oftast bestämmer 
vad man ska skriva i skolan. Det innebär emellertid inte att pedagogen alltid ordagrant 
bestämmer innehållet, utan de mera övergripande ramarna såsom tema, textlängd, material, 
presentationsform, tid och tillfälle, d.v.s. – vad, hur och varför.  
 

I: Är det ofta fröken som bestämmer vad du ska skriva? 
Karin:  Ja, oftast. 
I: Bestämmer hon allt du ska skriva eller rubriken eller? T.ex. temat är idag Pojken och 
Tigern. 
Karin: Hm, det kan hon göra ibland. 
I: Bestämmer hon allt du ska skriva, skriver du av eller? 
Karin: Jag skriver av för hon skriver på tavlan, och ibland skriver hon på papper.  

 

 
 
Direkt avskrivning förekommer dock för alla elever som ingår i vår studie. Uppfattningen om 
hur ofta det förekommer skiljer sig åt. Resultatet visar på tre olika svar såsom mycket ofta, 
ibland och sällan. De mest frekventa svaren var mycket ofta och ibland. Endast ett fåtal anser 
att de sällan skriver av i skolan.  
 

I: Du sa att ni skrev av, hur ofta får ni göra det? 
Anders: ja det brukar vi göra väldigt ofta. 
I: Att fröken skriver på tavlan? 
Anders: Hm, att hon skriver en text och sen ska vi skriva av. 
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Fri skrivning 
 

Innebörden av fri skrivning tolkas olika av eleverna. En del anser att fri skrivning är att 
pedagogen sätter ramarna och de får själva bestämma innehållet medan det för andra betyder 
att de får bestämma allt själva. Den fria skrivningen innebär för många informanter att skriva 
sagor för några andra innefattar det att skriva helgbok och faktaböcker.  
 

I: Vad får du bestämma helt själv att skriva?  Utan att fröken säger någonting? 
Kalle: um, nej det vet… brukar ofta få så här vad vi ska skriva. 
 
 
I: Vad får du bestämma att skriva själv i skolan? 
Sara: Det är när vi skriver sagor eller någonting. Då får man bestämma vad man ska skriva 
själv. 
I: Mmm, tycker du det är roligt eller tråkigt? 
Sara: Sådär. 
I: Okej, vad är det som gör att du tycker att det är sådär? 
Sara: Öhh, ibland har man svårt att komma på vad man ska göra, då är det inget roligt att 
bara sitta och tänka. 
 

 
Fri skrivning förekommer enligt elevernas uppfattning i olika hög grad; mer sällan, ibland 
och ofta. Hälften av eleverna har uppfattningen att den fria skrivningen i skolan förekommer 
ibland, medan en mindre grupp anser att de får skriva fritt mer sällan. Minst förekommande är 
uppfattningen att den fria skrivningen inträffar ofta. 
 

I: Får ni skriva helt fritt? När inte fröken bestämmer? 
Sven: Ja ibland, om man vill. 
I: Ja, vad tycker du om det? 
Sven: Ja, jag vet inte om jag har gjort det någon gång. 
 

 
Mottagare och respons 
 

Vi frågade eleverna vad de gör med det som de skrivit. Den här frågan gav ett enhälligt svar – 
man sätter in det i pärmen. Resultatet visar att vad som sker med det skrivna innan man sätter 
det i pärmen skiljer sig emellertid åt. För de allra flesta innebär textskapandet i skolan att 
skriva utan mottagare d.v.s. det sätts in i pärmen. De övriga nämner pedagogen som 
mottagare och påtalar att han/hon läser det innan det sätts in i pärmen. Ingen nämner spontant 
att man delger varandra och ger respons på varandras texter. Vid följdfrågor visar det sig dock 
att det ibland förekommer att de läser upp det som de skrivit för varandra.  
 

 
I: Kan du berätta för mig vad ni brukar göra med det som är färdig skrivet? 
Anna: Antingen sätter vi in det i, det är olika, i någon av våra pärmar eller i vårat vita fack 
I: Vad är ert vita fack för något? 
Anna: Det är någon konstig grej, jag vet inte vad den heter.  
I: Är det någon som ska titta på arbete då eller är det någon som…? 
Anna: Nej, det är någon grej för, det är något konstigt. 
I: Jaha. Brukar ni visa upp det ni skrivit någon gång eller läsa? 
Anna: ja ibland 
I:  Hur ofta då? 
Anna: Läser upp det gör vi inte jätteofta, men vi visar det vi skrivit klart för fröken 
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Sammanfattning och analys 
 

För informanterna innebär skrivandet i skolan oftast att pedagogen bestämmer vad som ska 
skrivas. Det betyder att han/hon bestämmer ramarna eller att man skriver av. Den fria 
skrivningen, d.v.s. att skriva sagor och helgböcker, är enligt många av informanterna en 
aktivitet som bara förekommer ibland. Det samma gäller att ge och få respons på texterna de 
skrivit. Elevernas uppfattning är att det man skriver i skolan inte har någon mottagare förutom 
pedagogens bedömning. Vår uppfattning är att skrivundervisningen i informanternas klasser 
är mer traditionell, d.v.s. pedagogen sätter ramarna, som eleverna följer på givet tillfälle och 
utsatt tid. Jenner (2004) menar att skrivundervisningens utformning är av stor betydelse för att 
eleverna ska känna motivation och engagemang. Delaktighet, balans mellan strukturell och fri 
skrivning samt varierande arbetsmetoder är några av de grundläggande komponenterna som 
ger en gynnsam lärandemiljö (Björk & Liberg, 1996). En viktig del i skrivandet är också att 
man ser meningsfullheten, att det finns en mottagare samt att man får respons, menar de.  
 
 
Motivationsfaktorer  
 
En viktig del i skrivundervisningen är att få eleverna att känna motivation och engagemang. 
Vi ville därför undersöka vad eleverna anser krävs för att skapa en lustfylld 
skrivundervisning.      
 
Åsikter om att skriva 
 

De elever vi intervjuade är överlag positiva till att skriva när de får frågan ”Vad tycker du om 
att skriva?”. Det framkommer dock tre lite olika svar, d.v.s. roligt, ganska roligt, roligt men 
jobbigt.  Elevantalet fördelar sig relativt lika bland de olika svarsgrupperna. Inga elever 
uttrycker rent ut att de tycker skriva är tråkigt, men det framkommer som vi skrivit om 
tidigare att meningsfullheten och lusten varierar med skrivuppgiften. Många av eleverna 
nämnde att den fria skrivningen var roligast, men att de upplever den mer styrda 
skrivundervisningen, framförallt den rena avskrivningen, som lättare och enklare för då 
slipper de tänka. Trots att avskrivning verkar vara en vanlig företeelse visar 
sammanställningen av intervjuerna dock att mer än hälften av eleverna inte har något emot att 
skriva av, men några elever lade dock till att man lär sig mer av att skriva själv. Elevernas 
uppfattningar visar att motivationen kan påverkas av att det är svårt att komma igång att 
skriva, att tiden är otillräcklig, långa svåra ord och texter som gör att man blir trött både 
fysiskt och psykiskt samt för lite delaktighet i val av innehåll och ramar.  

 
I: Vad tycker du om att skriva? 
Lena: Det är kul 
I: Alltid roligt? 
Lena: Hmm 
I: Vad är det som gör att du tycker det är kul? 
Lena: jag vet inte, men jag tror för att jag kan det, tycker det är roligt 
 
 
I: Vad tycker du om att skriva? 
Anders: Ja, det är ganska kul, fast det är lite jobbigt att skriva väldigt mycket? 
I 2: När det är långt? 
Anders: Ja 
I: Vad är det som är jobbigt? 
Anders: Nej, man blir trött och så, på skrivstil där blir man väldigt trött men det går ganska 
bra att skriva vanligt 
I: Blir man trött i armen eller blir man trött i huvudet eller hur tänker du? 
Anders: Jag brukar bli trött i huvudet å så 
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Att skriva fritt  
  

Vid frågan om vad informanterna tycker om fri skrivning är de överlag positiva. Flertalet 
elever nämnde dock att svårigheter att komma på ämne och start kan få det att upplevas 
tråkigt ibland. Sammanställningen av svaren visar att i stort sett alla upplever det svårt att 
komma på vad de ska skriva om. Det kan, enligt några av dem, underlätta om de får en start 
på en berättelse. Ytterligare en orsak till att det kan upplevas tråkigt med fri skrivning är 
tidsbrist enligt några av informanterna. 

 
I: Hur tycker du det är att komma igång att skriva, när det är fritt? 
Anna: Det kan vara lita olika, ibland är det svårt att komma igång, ibland så är det ganska 
lätt. 
I: Hur är det att hitta ämnen då om du får fritt välja? 
Anna: Det brukar vara ganska svårt. 

 
 

Avskrivning 
 

På frågan om vad det tycker om avskrivning uppgav mer än hälften av eleverna det som 
positivt. De anser att det är lättare för man slipper att tänka själv men några lade dock till att 
man lär sig mer av att skriva själv. De elever som upplever avskrivning som negativt anger 
som orsak att de blir trötta både fysiskt och psykiskt speciellt när det är långa texter och svåra 
ord samt när man inte är på samma ställe som pedagogen.  
 

I: Hur ofta får ni göra det, skriva av? 
Johan: Det är väldigt mycket som vi får göra det. 
I: Vad tycker du om det då, om man jämför det med som du skriver hemma? 
Johan: Det är ganska bra så slipper man sitta och tänka för det kan ju ta ganska lång tid 
 
 
I: Du sa att ni skrev mycket av, vad tycker du om det? 
Kajsa: Bra, fast när fröken pratar så är det inte lika bra för då vet jag inte, då ska jag säga 
vad hon skrivit så är man i början och hon i slutet.  

 
 
Tiden 
 

När informanterna fick frågan om de tycker att tiden räcker till när de får en skrivuppgift i 
skolan så svarar över hälften av eleverna att tiden mer eller mindre ofta är otillräcklig. Det här 
tycks dock inte påverka övervägande delen av eleverna nämnvärt. De fortsätter med sin 
skrivuppgift vid ett annat tillfälle eller lägger det på hyllan. Men som vi nämnde tidigare var 
det dock elever som uppgav tidsbrist som en orsak till att skrivandet kan upplevas som tråkigt.  
 

I: Hinner du skriva färdigt varje gång, eller får du ta upp det vid nästa tillfälle igen? 
Karin: När jag inte hinner färdigt då hinner jag bara inte färdigt då får det vara kvar, för 
nästa gång hinner jag inte göra det   
 

 
Datoranvändning 
 

Att använda datorn som hjälpmedel i skrivarbetet i skolan visade sig vara en sällan 
förekommande aktivitet. I intervjuerna framkommer att den mest används för spel. De elever 
som någon gång fått använda datorn i skrivarbetet i skolan tyckte att det var enklare, snabbare 
och roligare och texten blev dessutom snyggare. Den underlättar också, som några elever 
svarade, när man får ont i handen vid vanligt skrivande. Några få anger nackdelar med datorer 
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som skrivhjälpmedel och nämner då orsaker som svårt att hitta tangenterna samt att det tar för 
lång tid att gå in på datorn.   
 

I: Får ni använda datorn någon gång och skriva? 
Lena: Nej, det är bara på fredagar ibland, vi får det tre gånger per termin och så får man 
skriva en saga på data. 

 
 

I: Får ni använda datorn ibland? 
Kalle: JA när vi forskar om djur får vi det. 
I: Vad tycker du om det? 
Kalle: Bra. 
I: Vad är det som gör att det är bra? 
Kalle: Det är enklare. 
I: Än att använda penna? 
Kalle: Hm, det blir finare. 
 

 
Hemsituationen   
 

För att ta reda på om skrivlusten i skolan påverkas om skrivandet används i hemmet eller inte, 
av både informanterna och deras anhöriga, ombads eleverna att berätta om de skriver något 
hemma. Det visade sig att större delen av informanterna skriver i hemmet men de flesta 
uppger att det är en sällan förekommande företeelse. Vid de skrivtillfällen som det dock 
inträffar använder eleverna skriften för att förmedla sig genom lappar, t.ex. för att berätta att 
de gått till en kompis, eller brev. De få elever som är mer flitiga skribenter i hemmet skriver 
texter till böcker och sagor. Några av informanterna skriver enbart vid de tillfällen då de gör 
sina läxor. 
 

I: Brukar du skriva något hemma? 
Kalle: Nej. 
I: Inte ett enda ord? 
Kalle: Jo kanske något ord men… 
I: Vadå? 
Kalle: Kanske när jag åker iväg så ska jag skriva en lapp. 

  
 

I: Skriver du något hemma? 
Johan: Ja lite ibland, jag brukar skriva på datorn ibland och så. 
I: Vad skriver du då, när du skriver på datorn? 
Johan: Jag brukar gå in på en grej och sen brukar skriva sagor och så, sen så skriver jag ut 
dem och sätter jag dem någonstans och sen så har jag dem som minne. 
 

 
Att delge varandra 
 

Enligt eleverna får de sällan delge varandra vad de skrivit. Men det framkommer att vid de 
tillfällen när eleverna får läsa sina texter för sina klasskamrater är övervägande delen av 
eleverna positiva. De tycker att det är kul att lyssna på varandras berättelser, men många av 
dem upplever det som lite pirrigt att själv läsa upp. 

 
I: 2: Mm. Brukar ni läsa upp era sagor för varandra? 
Emma: Ja ibland, i författarstolen. 
I: 2: Okej, hur känns det då? 
Emma: Sådär lite pirrigt tycker jag. 
I: 2: Mm. Hur tycker du det är att lyssna på de andras sagor då? 
Emma: Roligt. 
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Lustfylld skrivundervisning 
 

Våra intervjuer avslutades med att vi lät informanterna berätta för oss vad de tror krävs för att 
skapa en lustfylld skrivundervisning. För att skapa en mer lustfylld skrivundervisning krävs 
enligt eleverna mer fritt skrivande och då främst sagoskrivning. Vid val av ämne bör eleverna 
få vara delaktiga och pedagogen bör också utgå från eleverna och hitta ämnen som intresserar 
dem. Något som också framkommer är att fyll-i-övningar lätt blir tråkiga. 
 

I: Ifall du skulle vara lärare hur skulle du göra då för att barnen skulle tycka det var roligt 
att skriva? Hur skulle du ha det i din klass då? 
Johan: För dem skulle ha roligt att skriva? Låt dem skriva om vad de vill, göra böcker eller 
något sånt??? (går inte att höra vad som sägs). Det beror på vad de vill. Roliga böcker eller 
tråkiga böcker. Glada böcker. 
 

 
I: Vet du någonting, om du fick bestämma vad du skulle skriva om, vad skulle du skriva 
om så du kände ”det blir bra”? 
Bertil: Fotboll. 
I: Då är det lätt om man ska skriva om fotboll 
Bertil: Ja lite lättare i alla fall. 
I: Ok, det är du intresserad av? 
Bertil: Ja, och bandy. 
 

 
Sammanfattning och analys 
 

Resultatet visar att följande faktorer är betydelsefulla för att ge eleverna motivation i 
skrivundervisningen: hjälp att komma igång att skriva, tillräckligt med tid, att få delge 
varandra sina alster, undvika långa och svåra ord vid avskrivning, mer delaktighet och fritt 
skrivande samt att få använda datorn mer i skrivarbetet.  Vidare påtalar informanterna att 
skrivundervisningen bör utgå från eleverna och ämnen som väcker deras nyfikenhet. 
Analysen av resultatet visar att eleverna är relativt nöjda med sin skrivundervisning. Ett av 
skolans viktigaste mål är att få eleverna att känna motivation, engagemang och glädje i sitt 
lärande under hela sin skolgång (Lpo 94).  
 
 
Sammanfattning och analys av resultatet 
 
I analysen av vår kvalitativa forskning kan vi se vissa faktorer som kan gynna elevernas 
skrivutveckling. Sammanfattningen av resultatet visar att förståelse av meningen med att 
skriva verkar ha betydelse för barnens motivation och engagemang för skrivandet både 
hemma och i skolan. De elever som bäst kan redogöra för meningen med att kunna uttrycka 
sig i skrift är också de, enligt vår studie, som flitigast använder skriften hemma och många av 
dem skriver också mycket i skolan utan några större problem. För dem är skrivandet att 
kommunicera t.ex. skriva brev, lappar och böcker och de är också de som verkar ha lättast att 
komma igång med sin skrivuppgift. Kommunikation i det här fallet är att det finns och bör 
finnas en mottagare till det som eleven skrivit. Som vi redovisade tidigare tycks det här vara 
ett sällan förekommande inslag i informanternas klasser. Men vid de tillfällena som eleverna 
har delgett varandra vad de skrivit verkar det dock ha varit ett positivt inslag. 
 

 

Flera i gruppen som förstår meningen med sitt skrivande och skriver både hemma och i 
skolan utan några större problem hör till dem som är positiva till avskrivning, för det upplevs 
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som lättare och man slipper tänka. Frågan är vad avskrivningen ger dem om det sker utan 
reflektion. Två av dem påtalar att man lär sig mer av att skriva själv.   
   

I: Skriver du något hemma? 
Karin: Ibland. 
I: Vad då? 
Karin: Böcker och så. 
I: Gör du böcker hemma? 
Karin: Ibland. 
I: Vad handlar dem om? 
Karin: Den handlar om lite allt möjligt, tomtar, djur, djungeln och.  
 
 

Av dem som har svårt att uttrycka meningsfullheten med att skriva är det fyra som uppger att 
de endast använder skriftspråket hemma för att göra läxor. Några elever som har svårt att 
svara på varför man ska kunna skriva tycks ändå ha en viss förståelse. De uppger att de 
förutom läxor skriver brev och lappar när de är hemma. Alla dessa elever utför dock de 
skrivuppgifter som förekommer i skolan utan några större problem. Även dessa elever tycker 
det är lättare att skriva av och många av dem tycker att den fria skrivningen är varierande 
rolig. 
 

I: Brukar du skriva något hemma? 
IP 2: Nej. 
I: Inte ett enda ord? 
IP 2: Jo kanske något ord men… 
I: Vadå? 
IP 2: Kanske när jag åker iväg så ska jag skriva en lapp. 

 
 
För att skapa en mer lustfylld skrivundervisning krävs enligt eleverna mer fritt skrivande och 
då främst sagoskrivning. Vid ren avskrivning och när pedagogen bestämmer ramarna är det 
viktigt, om man ser till resultatet, att som pedagog tänka på att anpassa textlängd och ordval 
efter elevernas individuella nivå, delaktighet i ämnesval samt att inte pedagogen ska prata 
samtidigt som eleverna skriver. Likaså har även tidsfaktorn en stor betydelse för att bibehålla 
motivationen hos eleverna. Är du snabb och skriver mycket behöver du tid för det, eller om 
du skriver lite saktare och upplever det fysiskt jobbigt så kan tidsbristen bli en negativ faktor.  
Flertalet av eleverna har berättat att de har svårt att komma igång att skriva och hitta på 
ämnen att skriva om när ramarna är bestämda eller vid fri skrivning. För att underlätta nämner 
några elever att det kan vara en hjälp att få en start, en rubrik eller att ta stöd av litteratur. Vid 
val av ämne bör pedagogen också utgå från eleverna och hitta ämnen som intresserar dem. 
Något som också framkommer är att fyll-i-övningar lätt blir tråkiga om de förekommer allt 
för ofta i skolundervisningen. 

 
 
DISKUSSION 
 
Målet med vår studie var att belysa hur eleverna uppfattar sitt skrivande i skolan och vad som 
kan göra skrivundervisningen lustfylld så att de får motivation att skriva. Grunden till 
ämnesvalet var bl.a. de larmrapporter som har synts i media på senaste tiden, att alltför många 
elever verkar ha tappat lusten och motivationen för skolarbetet samt att så många har 
bristande kunskaper i skriftspråket när de lämnar grundskolan (SOU 1997:108). Vad är det i 
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skolan som kan utvecklas, förbättras och inspirera oss som blivande pedagoger att skapa en 
undervisning som leder till att fler elever når grundskolans mål?  

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. 
                                                                                                                                                    (Lpo 94) 
 
 
Hur skapar man den mest gynnsamma lärande- och undervisningsmiljön? Vi tror båda att för 
att nå dit måste vi som pedagoger utgå från elevernas tankar, känslor och förutsättningar. Av 
den anledningen valde vi att genomföra vår studie ur ett elevperspektiv.  
 
 
Vad är meningen med att skriva? 
 
Många i vår studie kunde inte spontant svara på vad skriva är. Det tydligaste svaret vi fick på 
frågan ”vad är skriva” var under en provintervju med en elev i år 5 ”Berätta något utan att 
säga något”. Det har fått oss att fundera på om frågan är för abstrakt och svår att besvara när 
man går i år 3 och 4 eller är det bara en sak man utför utan att reflektera över det?  
 
Enligt Lindö (2002) är det viktigt att eleverna förstår varför de måste kunna skriva annars, 
menar hon, förstår inte eleverna meningen med sitt eget skrivande. Det är en 
grundförutsättning för elevernas fortsatta skrivutveckling. Många av eleverna i vår 
undersökning hade svårigheter att svara på varför de ska kunna skriva. Vi hade förväntat oss 
att de skulle ha betydligt lättare för att ge svar på den här och föregående fråga, d.v.s. ha 
större insikt i skrivandets mening. Vad kan det bero på att många inte har vetskapen om 
varför man ska kunna skriva?  Saknar dessa elever ännu några av grundstenarna i 
skrivundervisningen - meningen och förståelsen med att skriva eller är den här frågan för 
svår? Vad det beror på har vi inte kunnat utläsa ur vår kvalitativa studie. De flesta elever vi 
intervjuade ser skrivandet mer som ett redskap för skolarbetet och eventuellt förmedla sig 
med hjälp av t.ex. lappar här och nu och inte så mycket för framtida behov. När vi sökte efter 
olika samband i vår forskningsstudie fann vi att de elever som har förståelse och ser meningen 
med sitt eget skrivande är också de som flitigast använder skrivandet hemma, med andra ord i 
naturliga vardagssituationer. Det stämmer väl överens med det Lindö skriver att förståelsen är 
en betydelsefull del i elevernas skrivutveckling.   
 
En annan viktig förutsättning för att kunna se meningen med sitt skrivande är att det finns en 
mottagare och att någon läser det man skrivit förutom pedagogens (Mehlum, 1995). Att skriva 
utan mottagare, om man bortser pedagogen, visade sig förekomma ofta i de klasser vi 
undersökte. Uppfattningen eleverna har om sina texter är att de skrivs, i enstaka fall inte ens 
färdigt, bedöms och sätts in i en pärm. Bara i undantagsfall läser man upp det man skrivit för 
varandra. Meningsfullheten med att skriva blir på så vis mindre tydlig för eleverna.  När de 
skriver för att ”lägga på hyllan” så skriver de, som Mehlum påtalar, i ett ”kontakttomt rum” 
där det kan vara svårt att se någon mening med sitt skrivande och det blir då inte ett kraftfullt 
redskap för kommunikation utan det blir då mer en uppgiftslösning. Eleverna kan då få 
uppfattningen om att deras texter inte är viktiga när det de skriver enbart sätts in i pärmen. Det 
är därför viktigt att vi som pedagoger ger utrymme för samtal kring och respons på elevernas 
texter. Eleverna måste få positivt gensvar, uppmuntran och stöd i sitt skrivande (Lindö, 2002). 
Det kan man göra genom att se till att det finns verkliga mottagare till det skrivna t.ex. att 
skriva brev till personer utanför skola, artiklar som publiceras i skoltidning, synliggöra 
elevernas arbete samt delge varandra vad de skrivit. Det är som Mc Cormick Calkins (1995) 
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m.fl. skriver viktigt att eleverna får känna att deras arbete tas på allvar och att det som de har 
att berätta är viktigt.  
 
Hur ser skrivsituationen ut i skolan? 
 
Vi tror att det är viktigt med en balans mellan strukturell och fri skrivning samt olika 
arbetsmetoder för att eleverna inte ska tappa intresset för att skriva. Hur uppfattar då eleverna 
i vår studie skolans skrivundervisning? Är undervisningen varierande? I resultatet kan man 
utläsa att det förekommer olika typer av skrivande såsom fri skrivning, som innefattar t.ex. 
sagor och tankeböcker, och avskrivning med eller utan reflektion. Att skriva av är enligt vår 
studie ett återkommande inslag i skrivundervisningen. Den här typen av skrivande upplevs 
som lättare av alltför många elever för att man slipper tänka. 
 

I: Berätta för mig vad du brukar skriva i skolan? 
Anna: De fröken sagt till mig att skriva 
I: OK. Vad brukar du skriva då? Är det mycket sagor eller vad är det för typ ni skriver för 
något? 
Anna: Jag skriver inte så mycket sagor och så 
I: Vad skriver du mest i skolan? 
Anna: Sånt som fröken sagt till mig att göra 

 
 
Vi funderade på vad det sista uttalandet kan bero på – slipper man då tänka själv? Skriver 
eleverna i studien av utan att reflektera över vad de skriver och i så fall får de någon förståelse 
för innehållet? Som Myndighet för skolutveckling (2004) påtalar kan avskrivning utan 
reflektion ses som en ”dressyrhandling” eftersom eleverna då oftast inte vet vad de skrivit. 
Det blir då mer en uppgiftslösning. Vad är det då som gör att eleverna vill ha det lätt och 
slippa tänka själv?  Serverar vi pedagoger dem för mycket utan att göra dem delaktiga och 
vara försäkrade om att de förstår och gör vi dem på så vi bekväma? Kan det vara en orsak till 
bristande motivation hos en del elever? Vi tror att det är viktigt för eleverna i sitt kunskapande 
att de lär sig reflektera över innehåll och erfarenheter. Det stämmer överens med några elevers 
svar – man lär sig mer av att skriva själv. Det är därför betydelsefullt att vi pedagoger, i vår 
undervisning, ger eleverna möjlighet att få fundera, argumentera och ta ställning genom att 
använda mer autentiska frågor, d.v.s. öppna frågor som ger eleverna möjligheter att få tänka 
och reflektera själva (Dysthe, 1996).   
 
Vi upplevde att skrivundervisningen, på skolorna i vår undersökning, var mer traditionell, 
med bestämda ramar i olika hög grad, och bestämda tidpunkter för skrivandet, både vad det 
gäller när man börjar och när man ska avsluta sitt arbete. Vår tolkning är utifrån resultatet att 
ren avskrivning och skrivuppgifter där pedagogen bestämmer ramarna är mer frekvent 
förkommande än fritt skrivande. Den fria skrivningen innebär nästan uteslutande att skriva 
sagor men det finns inget som tyder på att de skrivs som en process, som många forskare 
förordar, utan man skriver vid de tillfällen som ges och fortsätter vid nästa tillfälle om man 
inte hunnit klart. Ingen nämner att skriva brev, dikter etc. vilket vi tolkar som att det sällan 
förekommer. Får dessutom inte eleverna delge varandra sina sagor eller får mottagare på det 
skrivna ger de inte eleverna möjlighet att skriva med avsikt att kommunicera, som är en av de 
viktigaste förutsättningarna för en positiv utveckling. 
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Vad ger motivation till att skriva? 
 
Resultatet av elevernas intervjusvar har gett oss deras syn på vad som är viktiga 
förutsättningar för dem för att skapa en lustfylld skrivundervisning. De förordar mer fritt 
skrivande där de kan få hjälp med starter om de har svårt att komma igång med att skriva. De 
flesta informanterna nämner just att det är en av svårigheterna när de ska skriva. Vad det beror 
på har vi inte kunnat påvisa i vår studie. Men som Bergöö, Jönsson & Nilsson (1997) skriver 
kan motivationen och engagemanget för att skriva påverkas av att ämnesvalet inte berör dem. 
Vid val av ämne bör vi som pedagoger utgå från eleverna och hitta ämnen som intresserar 
dem. Likaså kan elevernas svårigheter att komma igång att skriva bero på att de skriver på 
uppmaning. De har, som Strömquist (1993) påtalar, inte fått möjlighet till förberedelse, 
stoffsamling samt att de skriver under tidspress. Vygotskij (1995) menar om man skriver om 
det man inte funderat över blir man både innehållslös och ytlig som skribent.  
 
Vi nämnde tidigare att avskrivning är vanligt förekommande i informanternas undervisning. 
Det här kan enligt Dysthe (1996) påverka elevernas fantasi och kreativitet och skapa ett 
motstånd mot skrivandet hos eleverna om det sker regelbundet och utan reflektion.  Det måste 
man som pedagog vara medveten om och utifrån den kunskapen skapa en varierande 
skrivundervisning där eleverna får möjligheter att använda sin fantasi. För att stimulera 
elevernas fantasi har läsningen av skönlitteratur en mycket stor betydelse. Vi bör som Björk 
& Liberg (1996) skriver ge eleverna ”litterär amning” och stödja eleverna att läsa mycket 
själva. Genom att läsa mycket skönlitteratur stimuleras deras fantasi och de kan få idéer till 
sitt eget skrivande. 
 
Tidspressen har även den en negativ inverkan på motivationen, menar eleverna, men ändå 
verkar de inte bry sig om att de inte hinner klart med sina arbeten. ”Blir man inte färdig så blir 
man inte” svarade en informant. Det ger oss en känsla av att eleverna verkar vana vi den här 
företeelsen, att inte bli klara, så att de inte ens längre reflekterar över det. Det är bara så det är. 
Men vilken uppfattning ger det eleverna om skrivandets betydelse och dess mening när man 
inte ens behöver göra färdigt?  Kan eleverna känna motivation och engagemang inför 
skrivuppgifter när de upprepade gånger inte hinner göra klart sina arbeten?  För att eleverna 
ska känna att deras arbeten är viktiga och att det finns en mening med det de skriver är det 
viktigt att de ges tillräckligt med tid så att de får arbeta färdigt och känna sig nöjda med sina 
skrivuppgifter. Strömquist (1993) menar att för att eleverna ska kunna prestera s.k. 
”maximitexter” är det mycket betydelsefullt att eleverna ges tillräckligt med tid för sitt 
skrivande och för bearbetning av sina texter.  
   
 

I: När ni har skrivuppgifter i skolan, tycker du att tiden räcker till då eller känner du dig 
ofta stressad eller tycker du det är lagom.? 
Bertil: Ja ibland om jag inte är klar med ungefär två meningar när det ringde ut eller något 
då stressar jag och skyndar mig som bare den. 
I: Ja, vad gör du annars? Sitter du kvar på rasten? 
Bertil: Det får man inte göra. 
I: Vad gör man med det då? 
Bertil: Lägger det på hyllan eller nåt. 
 
 

Datorn som verktyg i textskapandet förordas av bl.a. Trageton (2005). Han menar att den 
utvecklar elevernas skrivande, läsning och sociala samspel. Texterna blir finare och lättare att 
läsa och den är en bra hjälp för dem med svårigheter att skriva. Trots att datorn är ett viktigt 
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verktyg i dagens skola och samhälle används den nästan inte alls i de klasser våra informanter 
tillhör. Endast ett fåtal nämner att de använder den till skrivverktyg, fastän väldigt sällan. De 
är dock medvetna om att datorn är till hjälp i skrivandet, särskilt när man ska skriva långa 
texter.  
 

I: Får ni använda dator någon gång och skriva? 
Lena: Nej, det är bara på fredagar ibland, vi får det tre gånger på en termin och så får man 
skriva en saga på data. 

 
 

I: Är det något som du tycker är ritigt tråkigt då? 
Johan: Såna här långa, riktigt långa meningar och så, jättelånga som inte så där jättemånga 
hinner färdigt med. Det brukar bli på, ibland är det på bibeln, hon läser i en kvart och sedan 
får vi bara 45 minuter på oss att skriva. Först söker man stödord och med stödorden så 
kanske det ska handla om Jesus gick runt jorden och så skriver hon kanske Jesus, runt 
jorden, Jesus vandrade runt jorden, så får man hitta på egna meningar själv och så. 
 
 

Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med vår studie var att undersöka elevernas uppfattningar om att skriva och hur man kan 
främja lusten för skrivundervisningen. Vi har utifrån vår studie inte kunnat påvisa något som 
inte redan framkommit i tidigare forskning. Men vi tror att vi med den här studien, och med 
hjälp av elevernas uppfattningar och tankar, kan belysa hur viktigt det är att skolan reflekterar 
över sin syn på skrivundervisningen så att den möter de nutida krav som vårt 
informationssamhälle ställer på dagens elever. För att nå dit tror vi att det processinriktade 
skrivandet bör få större utrymme. Förhoppningsvis leder studien också till att vi och våra 
läsare, genom elevernas uppfattningar, får upp ögonen för vad som främjar och vad som kan 
hindra elevernas lust att skriva. Pedagogen har en betydelsefull roll i skapandet av en god 
lärandemiljö i skolan genom att inspirera, väcka intresse och få elevernas ögon att tindra. 
Informanterna i vår studie verkar emellertid vara nöjda med sin skrivundervisning men de har 
ju inget att jämföra med. Men på frågeställningen ”Vad gör att eleverna känner motivation 
och engagemang för skrivandet” har vi dock inte kunnat utläsa några tydliga svar. Eleverna 
har svårt att uttrycka vad som kan göra skrivundervisningen lustfylld utan de redogör istället 
för de faktorer som har negativ påverkan på deras skrivande. Frågan är emellertid om deras 
positiva inställning till att skriva kvarstår och räcker till för att möta de krav som dagens 
samhälle ställer. 
 
Något som vi hade förväntat oss var att elevernas förståelse för meningsfullheten med 
skrivandet skulle vara större. Vi trodde att alla i år 3 skulle kunna svara på varför det är 
viktigt att kunna skriva. Vi var också förvånade över att eleverna var så positiva till 
avskrivning och att de då slipper tänka, som flera elever upplevde att de gjorde. Det är även 
anmärkningsvärt, tycker vi, att i stort sett alla informanter upplever det svårt att komma igång 
när de ska skriva fritt. Tyder det på som Vygotskij (1995) skriver att de inte känner ett behov 
av att textskapandet inte är anpassat till deras nivå eller är det som Dysthe (1996) nämner att 
de vant sig vid ”sysselsättningsskrivande”? Vår kvalitativa studie pekar dessutom på att den 
förordade processkrivningen inte har fått något utrymme i de skolor vi besökt. Informanternas 
svar tyder på att skrivundervisningen i samtliga klasser utgår från ett mer traditionellt 
arbetssätt där man får en skrivuppgift med eller utan ramar som utförs vid speciella tillfällen. 
Skrivandet innebär också att eleverna alltför ofta bara får ”lägga sina texter på hyllan”, ibland 
även ofärdiga, och med pedagogens bedömning som enda respons.      
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I studien har vi varken kunnat se någon skillnad mellan pojkars och flickors skrivvanor eller i 
deras åsikter om skrivandet. Könsfördelningen är jämnt fördelad i alla frågor. Vi har heller 
inte kunnat urskilja de olika skolorna åt, med undantag av att ren avskrivning tycks 
förekomma mer frekvent på en av skolorna. Det ska dock tilläggas att det var elever från den 
här skolan som hade insett att man lär sig mer genom att skriva själv.    
 
Undersökningens tillförlitlighet skulle stärkas av fler intervjuer, samt komplettering med 
observationer i berörda klasser. Vi fann att utifrån endast tolv elevintervjuer var det svårt att 
finna mönster och samband och eftersom samma elever gav olika svar på likvärdiga frågor 
fick vi dubbla budskap.  Det skulle även vara intressant att göra en kvalitativ undersökning 
med aktuellt syfte och frågeställningar sett ur ett pedagogperspektiv, vilket tror vi skulle 
kunna stärka vårt resultat ytterligare. 
 
Förslag till vidare forskning: 
   

• Följa en grupp elever under flera år för att se om och i så fall när skrivlusten ökar eller 
avtar, samt se vilken betydelse mottagandet, tidsperspektivet (att inte hinna färdigt) 
och avskrivning med och utan reflektion har för motivationen och skrivutvecklingen.  

• Datorn som skrivhjälpmedel, sett ur ett elev- och pedagogperspektiv. 
• Undersöka om processkrivandet påverkar elevernas motivation för skrivandet i positiv 

riktning. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor                                          
 
Berätta för mig vad du tänker på när du hör ordet skriva?  
 

Hur menar du då? 
 
Kan du komma på något mer? 
 
Varför ska man kunna skriva? 
 

Hur tror du det skulle vara om ingen kunde skriva? 
 
Vad tycker du om att skriva? 
 

Vad är det som gör att du tycker så? 
 
Skriver du något hemma? 
 

Vad brukar du skriva då? 
 

Kommer du på några fler tillfällen? Exempel? 
 

Skriver dina föräldrar/syskon något? Exempel? 
 

Kommer du ihåg när du började skriva? Hur gjorde du då?  
 
Berätta för mig när du brukar skriva i skolan? 
 

Vad brukar du skriva då?  
 

Kommer du på några fler tillfällen? Exempel? 
 

Tycker du att tiden räcker till när du ska skriva? 
 

Vad använder ni för material? 
 

Har det någon betydelse? 
 
Vad får du bestämma att skriva själv? 
 

Har ni fri skrivning någon gång? 
 

Hur ofta får du göra det? 
 

Är det vid speciella tillfällen? 
 

Vad tycker du om det? 
 

Hur tycker du att det är att komma igång med att skriva? 
 

Vad är det som gör att du tycker att det är svårt? 
 

Hur tycker du det är att komma på något att skriva om? 
 

Vad är det som gör att du tycker att det är svårt? 
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Vad skulle du vilja skriva om för att det ska bli lättare för dig? 
 

Vad brukar du skriva om då? (Om lätt) 
 

Berätta för mig vad du brukar göra med det som ni har skrivit? 
 

Vad tycker du om det? 
 

Berätta vad som skulle kunna göra det roligt? (Om det är tråkigt) 
 
När bestämmer fröken vad du ska skriva? 
 

Vad skriver du då? 
 

Hur gör du då?  
 

Hur ofta får du skriva av? 
 

Vad tycker du om det? 
 

Är det lätt att hänga med i texten när ni skriver av? 
 

Berätta vad som skulle kunna göra det roligt? (Om det är tråkigt) 
 
Hur brukar ni göra när ni forskar? (Skriver faktaböcker) 
 

Vad tycker du om det? 
 

Berätta vad som skulle kunna göra det roligt? (Om det är tråkigt) 
 
Berätta för mig när tycker du det är roligt att skriva? 
 

Vad är det som gör att du tycker så? 
 

Är det roligt någon gång? (Om alltid tråkigt) 
 

Är det tråkigt någon gång? (Om alltid roligt) 
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Bilaga 2 
 
Till målsman för………………………….        
 
Vi är två lärarstudenter som studerar på lärarlinjen i Vänersborg. Vi håller nu på att arbeta 
med vårt examensarbete som handlar om barns skrivglädje. För att få ta del av barnens 
uppfattningar om vad som skapar lust och glädje i skrivundervisningen skulle vi vilja ha hjälp 
av ert barn att få svar på några frågor som berör detta ämne.  
 
Vi undrar därför om vi skulle kunna få intervjua ert barn under skoltid vecka 21. Givetvis är 
det frivilligt och barnen kommer först att bli tillfrågade av ert barns lärare. Intervjuerna 
kommer att bandas men endast vi två har tillgång till materialet. Intervjuerna kommer sedan 
att skrivas ut men barnen kommer att vara helt anonyma. En sammanställning av intervjuerna 
kommer sedan att användas i vårt examensarbete. 
 
Om önskemål finns att läsa det färdiga arbetet eller om ni har några frågor så kontakta oss 
gärna.    
 
Vi ber er att fylla i blanketten och lämna den åter senast fredagen den 20 maj.    
 
Tack på förhand!  
 
Vänliga hälsningar 
Yvonne Hedman   
Carita Ålund          
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
                  Ja, vi tillåter att vårt barn får bli intervjuat 
 
 
                  Nej, vi tillåter inte att vårt barn får bli intervjuat 
 
Barnets namn______________________________________________________  
 
Vårdnadshavarens underskrift_________________________________________  
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