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Abstract 

The purpose of my essay is to investigate how teachers work with fictional writing together 

with their pupils. Do teachers use any particular method? I also want to find out how pupils 

feel about writing narrative texts. My purpose is also to investigate whether there is a connec-

tion between interest in reading and interest in writing stories. I am doing my research with 

pupils of the age 9-12. In my study, fiction writing is referred to as “writing stories”. For my 

research I have used two different methods: interviews and surveys. I have interviewed six 

teachers. The teachers are teachers who are educated in the subject Swedish. The survey was 

conducted with 130 pupils in grades 3 and 6. Why I selected year 3 and 6 is because I know 

that they have worked a lot with writing stories.  

 The interviewed teachers teach according to the method of genre that means that the 

text is broken down into smaller parts and the pupils learn how to write different stages in a 

text. The narrative text has a beginning, a middle, a solution and then the end. The teachers 

use different ways of book discussions in their teaching. The result shows that what pupils 

find most difficult in writing stories varies. It may be the imagination, the structure or not un-

derstanding concepts that make it difficult. The result also shows that there is a link between 

the interest to read and the interest/ability to write stories. The teachers say that pupils who 

read a lot also write better than pupils who do not. The readers often tend to have a better red 

thread through their own stories. 
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Sammanfattning 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitterärt skrivande 

tillsammans med sina elever. Använder sig lärarna av någon speciell metod? Jag vill även ta 

reda på hur eleverna upplever att det är att skriva berättande texter. Vidare vill jag även 

undersöka om det finns ett samband mellan intresse för läsning och intresse för att skriva 

berättelser. Med skönlitterärt skrivande avses i det här arbetet att skriva berättelser.  
För min undersökning har jag använt mig av två olika metoder: intervju och 

enkät. Jag har intervjuat sex lärare. De lärare jag har valt att intervjua är lärare som är 

utbildade i ämnet svenska. Enkätundersökningen är gjord med 130 elever i årskurs 3 och 6. 

Varför jag valt just dessa årskurser är för att jag vet att de har arbetat mycket med texter och 

framförallt med att skriva berättelser. Eleverna är med andra ord väl medvetna om vad det är 

för slags text jag ställer frågor om. De intervjuade lärarna arbetar alla efter metoden 

genrepedagogik och de använder sig på olika sätt av boksamtal i sin undervisning. Det 

framgår av resultatet att det som är svårast med att skriva berättelse varierar och det kan vara 

fantasin, strukturen eller att eleverna inte förstå vad de olika begreppen som används inom 

skrivandet betyder och att det gör skrivandet svårt. Resultatet visar även att det finns en 

koppling mellan intresset att läsa och intresset/förmågan för att skriva berättelser. Det 

framkommer också att de elever som läser böcker har en fördel i sitt skrivande när det 

kommer till uppbyggnad av texten och att få en röd tråd genom hela berättelsen. 

 

Nyckelord 

Skönlitterärt skrivande i åldrarna 9-12, skriva berättelser, genrepedagogik, boksamtal, 

kvalitativa intervjuer 
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Inledning 

Under mina tre VFU-perioder har jag praktiserat i årkurs 4 och årkurs 6 och jag har då bland 

mycket annat fått vara med vid rättning av nationella prov i svenska för årskurs 6. Min 

upplevelse från rättandet är det verkar vara svårt för eleverna att skriva berättelser.  När det 

kommer till att skriva berättelser delas en klass lätt upp i tre läger. Det finns de elever som 

fattar pennan och skriver sida upp och sida ner av hjärtans lust sedan har vi de elever som inte 

riktigt brinner för att skriva men ändå lyckas få ner en berättelse med en början, mitten och ett 

slut och till sist finns de elever, oftast majoriteten, som spenderar timman med att titta ut 

genom fönstret, vässa pennan, dricka vatten, sucka, stöna och inte få ner mer än två rader och 

ofta räcker upp handen och säger att de inte vet vad de ska skriva.  

Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, säger att ”språk är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin 

identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker” (Skolverket 

2011, s. 222). Att förstå andras tankar och hur andra människor känner och tänker är viktigt 

när man skriver berättande och beskrivande texter och att kunna sätta ord på känslor, lukter, 

beskriva platser och sätta sig in hur en annan person kan känna kan ge goda förutsättningar 

för en berättande text. I litteratur jag har tagit del av under min utbildning, grundlärare i 

årskurs 4-6, påpekas det ofta att läsning och skrivning av skönlitterära texter hänger samman. 

Att läsa skönlitteratur tillsammans i klasserna och att prata om det man läser sägs hjälpa 

eleverna med deras egna skrivande och boksamtal tycks vara ett bra sätt att arbeta i klasserna. 

Under mina VFU-perioder har jag inte stött på någon form av boksamtal och min fundering är 

då om det arbetas med boksamtal för att främja elevers skrivande. Förutom boksamtal har 

litteraturen tagit upp genrepedagogik och det är något som jag sett och arbetat med under 

mina VFU-perioder. Just genrepedagogiken är jag något kluven till då en del av mig tycker att 

den hämmar det fria skrivandet där eleverna låter pennan dansa över pappret och en annan del 

av mig tycker att den med sin tydlighet är bra.  Precis som med boksamtalet undrar jag om 

lärare på skolor andra än min VFU-skola arbetar med genrepedagogik och om de i så fall 

använder sig några speciella läromedel. Skollagen säger att ”utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skollagen 2010:800 5§). Både boksamtal och 

genrepedagogik är metoder det forskats runt och det ska nu bli intressant att se om dessa 
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metoder används i klassrummen. Vår läroplan menar att ”hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet” (Skolverket 2011, s. 8). 

Min nyfikenhet väcks då om det är så att samma metoder används på olika sätt men att 

resultatet, målet, blir det samma. Att skriva berättande texter är en ständigt pågående process 

enligt Siw Strömquist, som uttrycker det så här: ”att skriva är svårt, men att undervisa i 

skrivning är ofta ännu svårare. Kunskapen om vad skrivande egentligen innebär, om 

skrivandets villkor är nödvändiga för den som skall handleda och stödja unga skribenter i 

deras skrivutveckling” (Strömquist 2007, s. 9).  

Jag ser elever idag som gärna läser böcker men som inte alls tycker om att 

skriva berättelser. Finns det något samband mellan att tycka om att läsa böcker och förmågan 

att skriva egna berättelser? Jag själv har alltid tyckt om att läsa böcker och även tyckt om att 

skriva berättelser i skolan. På grund av detta undrar jag då om det finns något generellt 

samband mellan lusten att läsa och lusten att skriva berättelser. Skönlitterärt skrivande 

kommer i detta arbeta att betyda skriva texter som är både berättande och beskrivande. Jag 

avser texter som byggs upp med en början, en händelse, en upplösning och ett slut. Med 

bänkbok avser jag den bok som elever läser tyst för sig själva i klassrummet. 
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1:1 Syfte och frågeställning 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lärare arbetar med skönlitterärt skrivande i 

årskurserna 3-6. Anledningen till att jag valde att gå över gränsen för lågstadiet och 

mellanstadiet är för att elever i årskurs 3 och årkurs 6 skriver nationella prov. Eleverna är i 

och med det väl insatta i vad en berättande text är. Jag vill även ta reda på hur eleverna 

upplever att det är att skriva berättande texter och samtidigt försöka undersöka om samband 

mellan intresse för läsning och intresse för att skriva berättelser finns. 

Syftet operationaliseras i följande frågeställningar: 

• Använder lärare någon särskild undervisningsmetod vid berättelseskrivande?  

• Skiljer sig arbetet åt på olika skolor? 

• Vad upplever lärarna att eleverna tycker är svårast med att skriva berättelser? 

• Vad upplever eleverna som svårast med berättelseskrivandet? 

• Finns det något samband mellan elevers intresse att läsa och deras lust/förmåga att 

skriva berättelser? 
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2. Forskningsbakgrund och teorigenomgång 

Här ska jag gå igenom några metoder som diskuteras flitigt inom forskningen eftersom 

metoder är något som ingår i mitt syfte. Det har visat sig att arbete med boksamtal öppnar 

elevernas ögon för hur texter kan tolkas och att det finns flera sätt än ett att samla in och tolka 

intryck på. Boksamtalet kan hjälpa eleverna i det egna skrivandet då det kan ge dem exempel 

på hur en miljöbeskrivning ska skrivas eller hur olika känslor kan beskrivas. Genrepedagogik 

hjälper, enligt forskning som presenteras nedan, elever med att strukturera upp berättelsen då 

genrepedagogiken visar hur de olika delarna i en text ska skrivas och i vilken ordning de ska 

skrivas. Att läsa mycket olika texter och böcker kan ses som stoffinsamling inför sitt eget 

skrivande och det kan vara en del i att skriva berättelser. Läsa och skriva är något som inte bör 

ske isolerat från varandra utan de två ska gå tillsammans för att skapa de bästa 

förutsättningarna för elever att hitta den skönlitterära världen, både när det kommer att ta ett 

steg in i den genom läsning och att själva kunna skapa den genom att skriva egna berättelser. 

2:1 Boksamtal 

Det finns flera röster inom forskningen kring att läsa och skriva i skolan som betonar att 

boksamtal är en bra metod att använda sig av. Lars Brink säger, baserat på sina samtal med 

elever som deltagit i boksamtal, att det bästa med dessa samtal är att eleverna får reda på 

saker de inte hade tänkt på när de själva läste texten. Eleverna säger att händelser och 

personer kan ses på flera sätt och inte enbart på det sätt som de själva tolkade det på eller såg 

det på (Brink 2009, s. 123). Brink påpekar även att ett boksamtal kan leda till att elever 

tillsammans upptäcker struktur, stilmedel eller berättarkonventioner. Han menar att 

boksamtalet kan ses som en av de ”faktorer som kan påverka läsförståelsen och även elevens 

litterära kompetens” (Brink 2009, s. 124). Att ett boksamtal kan öppna upp för andra 

synvinklar på en text påpekar även Birgitta Bommarco i sin avhandling Texter i dialog – en 

studie i gymnasieelevers litteraturläsning. Eleverna i hennes studie anser bland annat att deras 

förståelse för böckerna ökar när de ges möjligheten att få diskutera dem i grupp (Bommarco 

2006, s. 212).  

Även Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten-Folkeryd påpekar 

att samtal om texter är ett bra sätt att skapa förutsättningar för lärande. De menar att samtal 

ger läraren en möjlighet att analysera elevers förståelse för texten och för uppgiften som följer 

med texten (af Geijerstam, Liberg & Wiksten-Folkeryd 2010, s. 45). Birgitta Norberg-
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Brorsson säger i sin avhandling Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i 

grundskolans år 7 och 8 att de elever hon intervjuade påtalade samtalen som positiva. 

Eleverna sade sig i synnerhet bli hjälpta av boksamtalen innan de började med det egna 

skrivandet, då de menade att samtalet i sig satte igång deras fantasi och gav dem ett lugn inför 

skrivandet (Norberg-Brorsson 2009, s. 46). Norberg-Brorsson belyser här något som kan vara 

viktigt för eleverna, nämligen att de få känna ett lugn inför sina uppgifter och att de vågar tro 

på sina egna förmågor. Kanske kan lugnet och tron vara något lärare behöver arbeta med i 

klassrummet. En lärares uppgift kan anses vara att lotsa sina elever in i den skönlitterära 

världen, göra dem medvetna om vad som pågår där, hur de själva kan bli en del av den 

världen och framförallt ge dem tron och förmågan att skapa egna skönlitterära verk. 

I skolans läroplan, Lgr11, står det att läsa om ämnet svenska och att dess syfte är 

att eleverna ”genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang och i olika syften” och läroplanen 

säger också ”att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva och 

den ska ge kunskaper av olika typer av texter” (Skolverket 2011, s. 222). Läroplanen menar 

att mötet med olika typer av texter ska ”ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, den 

egna identiteten och sin förståelse för omvärlden”. Eleverna ska också ges förutsättningar ”att 

utveckla sin förmåga i att läsa och analysera skönlitteratur” (Skolverket 2011, s. 222). Ser vi 

till forskningen som presenterats ovan torde boksamtalet vara ett bra sätt för elever att 

tillgodogöra sig texter då de ges förutsättningar att bygga upp ett intresse för att läsa och 

skriva. Att även få möjligheten att lyssna på sina klasskamraters tankar kring böcker och hur 

de ser på och tolkar olika texter kan öka elevernas förståelse för omvärlden. En tanke kan vara 

att elever förstår elever för att de talar varandras språk och kan dra paralleller och göra 

kopplingar som finns inom deras tankevärldar. Enligt mellanstadielärarna Eva Andersson, 

Lisbeth Danielius och Inger Nordheden hänger läsning och skrivning intimt samman och 

utvecklas i samspel med varandra. De tre menar att ”kunskapen eleverna tillägnar sig i 

litteraturläsningen kan användas aktivt i det egna skrivandet” (Andersson, Danielius & 

Nordheden 2010, s. 7). 

Läsa, skriva och samtala sitter tätt samman och att de tre är beroende av 

varandra, något som Liberg tydliggör i avhandlingen Att läsa och skriva – forskning och 

beprövad erfarenhet. Liberg menar att läsning och skrivning tillsammans i grupp och därtill 

att samtala kring det som läses och det som skrivs är det bästa stödet en elev kan få för att 
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utveckla sitt läsande och skrivande (Liberg 2009, s. 29). Liberg poängterar dock att det inte är 

nog, och inte heller det viktigaste, att enbart låta elever möta skriftspråket inte är nog. Det 

viktigaste anser hon är hur mötet med texterna ser ut, hur undervisningen är utformad och 

vilken kvalité den har (Liberg 2009, s. 29-30). För att en lärare ska kunna ge god undervisning 

är det A och O att hon eller han känner sina elever och att läraren förstår eleverna och förstår 

deras livssituation (af Geijerstam, m.fl 2010, s. 41). Livssituation och vardag med vardagliga 

sysslor kan se olika ut för elever i ett klassrum. Staffan Larsson menar att människor lär 

genom vardagliga sysslor och att detta är ett lärande som följer människan genom hela livet 

och även förbättras genom hela livet, med andra ord blir människan skickligare (Larsson 

2012, s. 534). Detta kan kopplas samman med vad elever kan lära sig i ett klassrum av sina 

klasskamrater kring texter och de erfarenheter de utbyter med varandra och på så vi blir 

skickligare inom litteraturkunskapen och på att skriva texter och förstå texter. Människan, 

eleven, breddar sitt kunnande genom egna erfarenheter men också genom samtal inom den 

egna gruppen, klassen (Larsson 2012, s. 534). ”Idéer och inspiration i sitt skrivande får man 

ofta från goda förebilder, givande samtal och läsning av intressanta texter,” påpekar Liberg 

(Liberg 2010, s. 15). 

2:2 Genrepedagogik  

Med genrepedagogik menas en metod som hjälper eleverna att vidga deras kunskaper om 

olika texter och hur dessa är uppbyggda. Genrepedagogiken tar bland annat upp begrepp som 

är typiska för de olika texterna och även textens syfte. De texter som skrivs är i skolan är och 

där genremetoden kan användas är förutom berättande text även: beskrivande text, 

återgivande text, argumenterande text, instruerande text och förklarande text (ur.se). 

Liberg säger att det finns ett framträdande drag inom skrivutvecklingen och det 

är att lära sig texter inom de olika genrerna. John Polias, internationellt känd för sin forskning 

om språkinlärning, säger följande om genre: ”A genre is a culturally determinded way of 

getting things done with patterns that can be predicted to varying degrees, by members of a 

particulare culture” (Polias, 2006, s. 49). Inom den berättande genren finns stegen inledning, 

ett händelseförlopp med en inbyggd komplikation, en upplösning och avslutning (Liberg 

2010, s. 16). Staffan Larsson påpekar för att en människa eller en elev ska få syn på något 

behöver han eller hon tankeredskap och begrepp som gör det möjligt att lägga märke till 

förhållanden (Larsson 2012, s. 535). Genrepedagogiken kan anses vara ett tydligt 
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tankeredskap där eleverna kan bli medvetna om vad de gör precis nu och vad de behöver göra 

och tänka på för att komma till nästa steg. Polias uttrycker det enligt följande: ”in terms of the 

school subjects, the genres are the ”practices” that the teacher and students engage in. It is 

because these practices have predictible patterns that they can be learned in everyday life – 

and taught in the classrooms” (Polias 2006, s. 49).  

Ken Hyland förespråkar genrepedagogik och menar att den största vinningen är 

att eleverna ges en förståelse om hur texter är strukturerade och varför de är skrivna som de är 

skrivna (Hyland 2007, s. 151). Monica Axelsson tycks vara av samma åsikt som Hyland när 

även hon påpekar att genrepedagogik kan vara en värdefull resurs för lärare när det gäller att 

stötta elever i deras utveckling av textförståelse och textproduktion (Axelsson 2007, s. 171). 

Läroplanen säger att: ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket 2011, s. 9). Det 

centrala innehållet i läroplanen för årskurs 1-3 säger att eleverna ska ges strategier för att 

skriva olika typer av texter och bör känna till textens typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras 

med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar” 

(Skolverket 2011, s. 223). Inför årskurs 4-6 läggs det till i det centrala innehållet att eleverna 

inom den berättande texten även ska kunna uppbyggnad med parallell handling och 

tillbakablickar, miljö- och personbeskrivning samt dialoger (Skolverket 2011, s. 224).  

 Att arbeta efter genrepedagogik som tydligare visare hur olika texter är 

uppbyggda kan vara till hjälp för många elever. Eleverna får därigenom verktyg, 

tankeredskap, för att på egen hand skriva olika sorters texter. En möjlighet kan vara att 

genrepedagogiken hjälper de elever som annars lider av ”skrivkramp”. Elmfeldt och Erixon 

påpekar dock att genreskrivning kan ses som ett sätt att lära elever att behärska bestämda 

genrers skriftspråkliga formegenskaper och funktioner mer än att det tillåter elever att skriva 

utifrån ett personligt perspektiv. De menar att eleverna får lära sig att behärska i förväg 

bestämda genrer (Elmfeldt & Erixon 2007, s. 151- 152). Enligt tidiga behavioristers synsätt på 

inlärning valdes de inre aspekterna bort så som känslor, tankar och drömmar. De ansågs inte  

vara observerbara och för den skull heller inte användbara. Eleverna förväntades lära sig en 

sak isolerat från en annan, syntetisk läsinlärning, formell skrivträning och enskilda 
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grammatikövningar (Lindö 1998, s. 12-13). Forskning och litteratur som presenteras senare 

pekar på att skolan ska se en helhet istället för att ge isolerad färdighetsträning. Under det 

senaste årtionde har ett mer sociologiskt inriktat synsätt på människors lärande växt fram 

(Liberg 2009, s. 12). Det sociologiska synsättet ”pekar på vikten av sociala samspel för 

lärande och utveckling” och på att ”interaktion och kommunikation blir nycklar till lärande 

och utveckling” (Säljö 2012, s. 195). ”Det är genom kommunikationen med andra människor 

som vi kan uttrycka oss” (Säljö 2012, s. 189). Liberg säger att läroplanen som skolan nu 

följer, Lgr 11, lyfter fram att vi lär oss med alla sinnen och att det är viktigt att undervisningen 

skapar en rik och varierad lärmiljö (Liberg 2009, s. 9). 

2:3 Stoffinsamling inför skrivande 

Strömquist påpekar att läsning kan ses som en utgångspunkt för skrivande. Hon menar att 

läsning är ett av de vanligaste sätten att samla in fakta på inför skrivande av olika texter och 

då främst när det gäller faktatexter, men menar även att läsning av skönlitteratur kan ses som 

en källa för stoffinsamling även när det kommer till att skriva berättelser (Strömquist 2007, s. 

140). Enligt Strömquist kan också att ett vanligt samtal vara en god källa för stoffinsamling 

därför att ”när man talar med någon om det man håller på att skriva om, får man ofta nya 

idéer och uppslag” (Strömguist 2014, s. 71). Boksamtalet, anser jag, skulle här vara till bra 

hjälp för att samtal om texter och kanske även utvecklas till att elever läser upp sina egna 

texter för varandra för att på så vis ge varandra idéer.  

Enligt Strömquist är tankekartor ett effektivt sätt att använda sig av vid 

skrivandets första stadier (Strömquist 2014, s. 72).  Tankekartor består av ett kärnord som 

skrivs på mitten av ett papper och det kärnordet som är ämnesområdet. Idéer skrivs ner som 

nyckelord och varje nyckelord kan ge upphov till nya idéer. ”Att göra tankekartor är ett 

utomordentligt sätt att aktivera och utforska sitt ämne”, (Strömquist 2014, s. 73). 

 

 

Exempel på hur en tankekarta kan se ut: 

 

 

 

Min 

berättelse 

Vem? 
Vart? 
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En tankekarta kan göras tillsammans i helklass för att så många infallsvinklar som möjligt ska 

komma med. Läraren skulle förslagsvis kunna arbeta med metoden tankekarta tillsammans 

med att ställa frågor till klassen. Strömquist nämner att ”en klassisk strategi för inventering 

och kartläggning av ett ämnesområde är att ställa frågor som när de besvarats ger en mer eller 

mindre heltäckande bild av till exempel ett händelseförlopp” (Strömquist 2014, s. 75). Hon 

säger även att ”ju mer du funderar över ditt ämne, desto bättre blir förutsättningarna för 

skrivandet och desto lättare går det att skriva” (Strömquist 2014, s. 75). Rigmor Lindö säger 

att ”tillägna sig kunskap är inte att lägga sten på sten som i en mur utan istället som att lägga 

ett pussel där varje bit kan användas och vridas och ge en ny och klarare bild” (Lindö 1998, s. 

13).  

Något som kan behöva tas i beaktning när det gäller genrepedagogik är att 

undervisningen kan ta ett steg tillbaka mot det tidiga behavioristiska klassrummet, som 

koncentrerade sig på isolerad färdighetsträning istället för att se till helheten inom ämnet. 

Genrepedagogiken kan ses som enbart färdighetsträning som inte lämnar plats för eleven att 

vara kreativ utan enbart handlar om att följa ett mönster. Detta kan tänkas ske om läraren 

väljer att lägga upp sin undervisning och enbart följa ett visst läromedel och jobba efter 

genrepedagogik. Anders Öhman påpekar dock att det egentligen inte handlar om hurvida 

lärare använder sig av ett läromedel eller inte, han säger att det istället bottnar i att eleverna 

inte fått förståelse för vad läsning av skönlitteratur faktiskt är (Öhman 2015, s. 144).  Att 

isolerat ägna sig åt att skriva texter efter ett visst mönster och att isolerat och utan någon 

direkt mening läsa bänkböcker och högläsningsböcker kan ta bort det pussel som Lindö talar 

om och främjar heller inte den förståelse för läsning som Öhman nämner.  
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3. Metodologisk ansats och val av metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för arbetes val av metoder och val av informanter samt 

vilka forskningsetiska förhållningssätt jag har följt. Kapitlet kommer inledningsvis att ta upp 

den metodologiska grund som ligger som ansats för val av metod och även urval av 

informanter. 

3:1 Intervju och urval 

Baserat på mina frågeställningar har jag valt den kvalitativa intervjun, med följande frågor: 

• Hur arbetar lärarna med att skriva berättelser?  

• Skiljer sig arbetet åt på olika skolor? 

• Vad upplever lärarna att eleverna tycker är svårast med att skriva berättelser? 

• Finn det något samband mellan elevers intresse att läsa och deras lust/kunskap i att 

skriva berättelser? 

Det är inom metoden intervju viktigt att veta syftet med intervjun, vad är det jag vill veta. 

”Vid kvalitativa intervjuer handlar det om att intervjua någon som har erfarenhet av det ämne 

eller det område intervjun ska behandla” (Dimenäs 2007, s. 49). När jag valde vilka lärare 

som skulle intervjuas var kravet att de alla skulle ha svenska på sin lärarlegitimation på grund 

av att de är utbildade i ämnet svenska, inte för att de jobbat länge inom skolan och på så vis 

fått tillgodoräkna sig ämnet. På det sättet kan jag säkerställa att alla informanter har så lika 

bakgrund som möjligt.  

 Jag valde att intervjua sex lärare då det finns sex grundskolor med årskurserna 

3-6 i kommunen i fråga och jag har alltså intervjuat en lärare på varje skola. Anledningen till 

det är för att en av mina frågeställningar är att undersöka om sättet de arbetar med att skriva 

berättelser skiljer sig åt på olika skolor. Jag visste inte i förväg hur lärarna arbetade eller om 

de använde sig av något läromedel eller av någon annan särskild metod. Dimenäs påpekar att 

det kan finnas en risk i att intervjua lärare då sannolikheten att intervjuaren och informanten 

känner varandra är stor. Dimenäs menar då att intervjun lätt kan bli en dialog istället för en 

intervju och att det kan vara svårt att vara tillräckligt seriös och professionell. Som intervjuare 

måste jag försöka bortse från min förförståelse och mina förutfattade meningar och gå in i 

situationen med nya ögon (Dimenäs 2007, s. 50). Som redan nämnts är valet av informanter 

baserat på att de är utbildande i ämnet svenska och jag hade inga förutfattade meningar kring 
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deras arbete. Jag använde mig av strukturerad intervju och alla mina informanter har fått 

likadana frågor (Johansson & Svedner 2010, s. 34).  

• Upplever du att eleverna tycker att det är svårt att skriva berättelser? Vad verkar de 

tycka är svårast?  

• Anser du att det generellt är de elever som är bra på och tycker om att skriva berättel-

ser också är de elever som tycker om att läsa? 

• Hur arbetar du med att skriva berättande texter med dina elever? T.ex läser och skriver 

texter tillsammans? Någon specifik metod du använder dig av eller något specifikt 

läromedel?  

• Samtalar du med dina elever om deras bänkböcker eller/och omkring er högläsnings-

bok? Arbetar ni med boksamtal? 

Enligt Johansson och Svedner kan det vara svårt att vid en intervju få uttömmande svar 

från informanterna och uppnå att ”svaren verkligen avspeglar hans eller hennes inställning 

och erfarenhet” (Johansson & Svedner 2010, s. 35). Mina intervjuer skedde i varje lärares 

klassrum och under intervjuerna visade de mig skönlitterära verk de använder sig av, vilka 

läromedel de använder sig av som metoder för att lära ut att skriva berättelser. De visade 

även en del exempel på elevtexter och vilka bänkböcker eleverna läser. Detta anser jag har 

lett till att informanternas svar blev tydliga och uttömmande och att det visar på 

informantens inställning och erfarenhet.  

 

 

 

 

 

 

3:2 Enkät och urval 

Dimenäs säger att för att öka validiteten i sin undersökning är det bra att använda sig av olika 

metoder och tekniker (Dimenäs 2007, s. 231). Jag har baserat på detta även valt att undersöka 

nedanstående frågeställningarna genom en enkät. 

• Finns det något samband mellan elevers intresse att läsa och deras lust/kunskap i att 

skriva berättelser? 
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• Vad upplever eleverna som svårast med berättelseskrivandet? 

Enligt Dimenäs kan enkät vara ett bra redskap när syftet är att få veta vad många tycker om en 

sak och även att många människor nås på en kort tid. ”Oberoende av vilket redskap man 

väljer för att samla in sin data är syftet med undersökningen det viktigaste” (Dimenäs 2007, s. 

85). Frågorna i enkäten var följande:  

• Tycker du om att läsa böcker? 

• Tycker du om att skriva berättelser i skolan? 

• Vad tycker du är svårast med att skriva en berättelse? 

Dimenäs menar att urvalet till en enkät är avgörande för hur väl jag kan generalisera mina 

resultat (Dimenäs 2007, s. 86). Jag valde att genomföra enkäten med elever i årskurs 3 och i 

årskurs 6. Antalet elever blev 130 stycken, vilket inte var någon siffra som var bestämd i 

förväg utan detta blev den totala summan av de elever som genomförde enkäten. Anledningen 

till att jag valde just dessa årskurser är för att jag vet att de har arbetat mycket med texter och 

framförallt att skriva berättelser på grund av de nationella prov som genomförts i ämnet 

svenska under höstterminen för årskurs 6 och vårterminen för årskurs 3. Eleverna var med 

andra ord väl medvetna om vad det är för slags text jag ställde frågor om.  

Enkäterna besvarades anonymt av eleverna, varken namn eller klass nämns, 

vilket jag anser påverkar svarens reliabilitet på ett positivt sätt. Jag tror att eleverna då inte 

kände press på sig att prestera, och de behövde inte känna press att ge mig ”rätt svar:” de 

kunde ringa in det alternativ som de själva var mest bekväma med. Enkäterna är utformade 

med fasta svarsalternativ av den anledningen att det är lättare att sammanställa resultatet och 

även att risken finns att en del elever inte svarar på frågorna om de måste skriva svaren själva, 

hitta på egna svar, för att de anser att det tar för lång tid (Dimenäs 2007, s. 91). De givna 

svaren kan dock göra att eleverna väljer ett alternativ som passar dem bäst av just de svaren 

som fanns där och då. Ett extra svarsalternativ där eleverna fått skriva vad de själva tyckte, ett 

”annat”-alternativ kanske borde ha funnits med. En annan fråga som kunde ha ställts i enkäten 

är om eleverna tycker om att lyssna på ljudböcker, då många vuxna gått från att läsa till att 

lyssna på böcker och kanske även elever tycker att det är ett bättre alternativ. 

  Genomförandet av enkäterna skedde i elevernas klassrum och det var jag som 

delade ut enkäterna till eleverna och även samlade in dem. Dimenäs menar att det finns 

många fördelar med att lämna ut enkäterna själv, dels för att jag då har kontroll över hur 
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enkäterna lämnas ut och även att jag finns där för att besvara eventuella frågor (Dimenäs 

2007, s. 89).  

3:3 Etiska överväganden 

För forskning inom lärarutbildningar finns det ett antal principer antagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsområdet i mars 1990, vilka fortfarande är aktuella för 

humaniora och samhällsvetenskap i det som nu kallas för vetenskapsrådets ämnesråd 

(Dimenäs 2007, s. 25-26). De krav som vetenskapsrådet gett ut gällande vad varje 

forskningsprojekt måste ta hänsyn till gäller även för arbeten gjorda inom olika utbildningar 

på universitet och högskolor (Dimenäs 2007, s. 26). Ser vi till individskyddskravet så var 

informanterna vid intervjuerna anonyma. Anteckningarna från intervjutillfällena 

dokumenterades i min dator under lärare1 lärare2 o.s.v. I arbetet nämns inte kommun eller de 

utvalda skolorna vid namn.  Elevenkäterna besvarades som tidigare nämnt anonymt. I och 

med att svarsalternativen var givna och eleverna svarade genom att sätta ett kryss eller ringa 

in det svar de tyckte stämde bäst kunde varken jag eller någon annan lärare lista ut vem 

informanten är baserat på dennes handstil. ”Forskare skall informera uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande” (Vetenskapsrådet 2014, s. 7). 

Förfrågan angående medverkan i intervju skickades ut till lärarna via mejl. De 

fick då information om varför jag ville ha deras deltagande och fick ta del av mitt syfte och 

frågeställning. De blev på det viset förberedda på vad frågorna skulle komma att handla om 

och hade en chans att förbereda sig eller för den delen tacka nej till att medverka. De fick 

även information att de inte behövde känna sig tvingade att svara på vissa frågor vid intervjun 

om de skulle känna sig obekväma, och de kunde ångra sitt deltagande precis när de vill.  

Jag informerade de elever som deltog i enkätundersökningen varför jag vill att de ska svara på 

mina frågor och jag berättade även för dem att det skedde anonymt. Då eleverna som deltog i 

min undersökning var så kallade aktiva i uppgiftsinsamlingen valde jag att skicka ut en 

samtyckesblankett till vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet 2014, s. 9).  Blanketten som 

lämnades ut till elevernas vårdnadshavare informerade om varför jag ville att eleverna skulle 

deltaga i enkätundersökningen och att det skedde helt anonymt. Vårdnadshavarna blev även 

upplysta om att varken kommunens eller skolans namn kommer att finnas med i det klara 

arbetet, men att arbetet kommer att finnas på DIVA-portalen med mitt namn på det. 
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Vårdnadshavare och lärare fick på så vis förhandsinformation och undersökningens syfte och 

beskrivning i stora drag om tanken kring genomförandet (Vetenskapsrådet 2014, s. 7). 

”Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Vetenskapsrådet 2014, s. 11). För att uppfylla forskningsetikens konfidentialitetskrav 

samlades samtyckesblanketterna in och noterades vilka elever som eventuellt inte fick vara 

med och sedan förstördes de i dokumentförstörare. Då lärare står under sekretess inom sitt 

yrke och då mina frågor inte gällde specifika elever utan fokuserade på arbetssätt såg jag 

ingen anledning till att lärarna skulle skriva under någon tystnadsplikt. Det som skulle kunna 

vara kränkande i mitt arbete vore om kommun och skolor nämndes vid namn eftersom 

utomstående kan ta del av mitt arbete via DIVA-portalen. Risk skulle då finnas att enskilda 

personer ifrågasätter skolor och kanske till och med specifika lärare i hans eller hennes sätt att 

undervisa (Vetenskapsrådet 2014, s. 10). ”Forskaren skall vara medveten om att även om även 

om personuppgifter publiceras utan att enskilda namn nämns, kan det, om data är tillräckligt 

detaljerat vara möjligt för åtminstone vissa läsare att identifiera någon individ” 

(Vetenskapsrådet, 2014, s. 12). Anonymisering är inget som jag lade någon vikt på då 

insamlingen av fakta skedde anonymt och all data presenteras utan att röja några 

personuppgifter (Vetenskapsrådet 2014, s. 12) 

 

 

 

4. Resultat och analys 

Sex lärare intervjuades och de kommer att benämnas som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 

4, Lärare 5 och Lärare 6. Samtliga lärare undervisar enbart på mellanstadiet, det vill säga 

årskurs 4-6. Detta oberoende på om skolan de arbetar på är en F-6 skola eller en 4-9 skola. 

4:1 Lärarpresentation 

Lärare 1 arbetar på en F-6 skola som ämneslärare i svenska och SO och undervisar detta läsår 

i årskurs 4. Lärare 1 har undervisat i sju år. 
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Lärare 2 arbetar på en F-6 skolan i en årskurs 6 som klasslärare. Lärare 2 undervisar i 

svenska, SO, engelska och matematik och har undervisat i femton år.  

 

Lärare 3 har undervisat i fem år och arbetar på en 4-9 skola. Lärare 3 undervisar i årskurs 5 i 

ämnena svenska, SO och engelska. 

 

Lärare 4 undervisar på en F-6 skola som ämneslärare i svenska och SO. Detta läsår arbetar 

Lärare 4 i årskurs 6 och har undervisat i 15 år. 

 

Lärare 5 arbetar på en F-6 skola och arbetar som klasslärare i årkurs 4. Lärare 5 undervisar i 

ämnena svenska, SO, NO, engelska och matematik. Lärare 5 har undervisat i arton år. 

 

Lärare 6 har undervisat i fem år och arbetar på en skola för årskurs 4-9. Lärare 6 undervisar 

för tillfället årskurs 6 i svenska och årskurserna 4-6 i idrott. 

4:2 Intervjuresultat 

Använder du dig av någon speciell undervisningsmetod vid berättelseskrivande? 

Lärare 1,2,4 och 5 svarade på denna fråga att de arbetar efter ett specifikt läromedel och ingen 

av dem nämnde någon speciell metod. På följdfrågan om hur det specifika läromedlet var 

uppbyggt visade det sig att de olika läromedlen bygger på genremetoden. Jag har i denna 

studie valt att se läromedlen som en metod i sig. Denna studie är inte en läromedelsstudie utan 

dess syfte är att ta reda på vilka metoder lärare använder sig av för att lära ut hur elever ska 

skriva berättelser, jag gör därför enbart en kort presentation av läromedel (se bilaga 1). De 

läromedlen som lärarna använde sig av var: Stråk av bildspråket (Fitger & Jacquet 1996), Zick 

Zack (Lundenmarker & Modigh 2012), Fånga förmågan (Johannesson & Nilsson 2015) och 

Boken om svenska Gustafsson & Panboon 2015).  

Lärare 1 arbetar med läromedlet Stråk av bildspråket (Fitger & Jacquet 1996) 

som inriktar sig på genrepedagogik. ”Jag tycker om den därför att eleverna får träna sig i 

texter där både bilder och text ska bearbetas. Det gör att vi kan använda oss av både 

svensklektioner och bildlektioner. Att arbeta tematiskt är alltid roligt tycker jag”, säger Lärare 

1. Lärare 2 använder sig av ett läromedel som heter Zick Zack (Lundemarker & Modigh 2012) 
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som tar de upp de olika genrerna. Lärare 2 använder sig av en form av genreskrivning som 

kallas för cirkelmodellen som handlar om olika steg: bygga upp kunskap, studera texter, skapa 

gemensamma texter och till sist skriva en egen berättelse ingår. ”Jag gillar den här modellen 

därför att den är lätt att följa både för mig och för eleverna. Den gör så att vi inte skyndar 

igenom utan vi tar det steg för steg tills alla förstår. Jag tycker nog att det bästa med 

genremetoden är att den går att praktisera inom alla ämnen”, säger Lärare 2. Lärare 3 

använder sig inte av något specifikt läromedel men arbetar utefter genremetoden ”jag 

modellerar med eleverna, jag tänker högt och vi skriver en berättelse på boarden. Vi stafett 

skriver berättelser tillsammans efter givna hjälpstöttar och till sist är vi framme vid momentet 

där eleverna skriver sina egna berättelser”, säger Lärare 3. Lärare 4 jobbar efter Fånga 

förmågan (Johannesson & Nilsson 2015), ett läromedel som lär eleverna att skriva olika 

genrer. ”Jag tycker att de är bra och tydlig och hjälper eleverna med strukturen på ett bra sätt”, 

säger Lärare 4.  

Lärare 5 arbetar efter genremetoden och använder sig av ett läromedel som heter 

Boken om svenska Gustafsson & Panboon 2015). Lärare 5 processkriver mycket med sina 

elever. De skriver efter en given mall som talar om vad varje kapitel ska innehålla. Det de 

skriver om just nu kallas för ”Huset” och är en övning som sträcker sig över en längre period. 

Eleverna får träna på att skriva bland annat person- och miljöbeskrivningar och hur en 

berättelse byggs upp och följer en röd tråd:  

 

”Jag tycker att det är ett bra arbetssätt, det är tydligt och lätt att följa. Det hjälper eleverna att 

förstå och skriva ett avslut på berättelsen, avslut är annars något som kan märkas vid till 

exempel nationella prov och eleverna börjar få ont om tid, de stressar ofta fram ett slut och jag 

vid ett flertal gånger stött på frasen ”och sedan vaknade jag upp och allt visade sig vara en 

dröm”. Jag har även haft en elev som avslutade alla sina berättelser med ”å alla dog”. 

 

Lärare 6 använder sig inte av något läromedel men precis som de andra fem lärarna är det 

genremetoden som praktiseras. Lärare 6 säger att de läser mycket texter tillsammans av olika 

kvalité, det kan vara elevtexter som har fått olika betyg och eleverna får först sätta betyg på 

dem själva efter gällande betygsskala och argumentera för varför de anser att texten ska få det 

betyget. Efter tittar de tillsammans på betyget som texten faktiskt fått. ”Detta gör vi för att 

göra eleverna medvetna om vad för krav som ställs på texterna och på elevernas egna 
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prestationer”, säger Lärare 6. Lärare 6 undervisar som sagt årskurserna 4-6 och betyg pratas 

det enbart om med eleverna när de kommer till årskurs 6 och det är aktuellt för dem själva att 

få betyg. ”När jag till hösten går ner och tar en årskurs 4 igen är det dags att modellera med 

eleverna igen genom att skriva och läsa texter och böcker tillsammans”, säger Lärare 6. 

När det kommer till att samtala kring böcker så som bänkböcker, 

högläsningsböcker och boksamtal går arbetssätten och inställningarna hos informanterna isär 

något. Lärare 1 anser att läsning av bänbok ska vara till för att fånga elevernas läsintresse och 

säger att ”jag och mina kollegor uppmanar våra elever att välja en bänkbok som intresserar 

dem. Det ska vara en bok som fångar deras intresse och som gör att de vill fortsätta att läsa”. 

Lärare 2 anser att eleverna inte bör lämnas ensamma i någon form när det kommer till läsning, 

varken bänkboksläsning eller högläsning. Lärare 2 menar med det att elever kan behöva stöd i 

sin läsning även när det kommer till att läsa sin bänkbok. De kan behöva hjälp att välja en 

bänkbok som passar dem. Eleverna behöver också få reflektera över vad det är de läser eller 

lyssnar på. Lärare 2 har ett arbetssätt där eleverna vid högläsning får en karaktär att fokusera 

på och de ska sedan skriva ner allt de vet om X och även ställa frågor till X som poppar upp i 

deras huvuden medan de lyssnar på texten. Texterna lämnas in till läraren som sedan läser och 

ger kommentarer till eleven. Några texter läses även upp för hela klassen och gemensamma 

diskussioner kring texten och reflektionerna hålls. Resultaten som lämnas in till läraren kan 

variera stort. Lärare 2 visar två olika exempel på elevtexter där eleverna har fått i uppgift att 

skriva om karaktären Ben när deras lärare har högläsning.  

 

 

 

Elev 1 skriver: 

 

Ben är en kille som är ungefär 12 år. Han bor hos mamma och pappa. Bens mamma och pappa 

älskar dans de tycker att Ben ska bli dansare. Han har inga syskon och han älskar rörmokarnytt. 

Rörmokarnytt är en tidning. Bens dröm är att bli rörmokare. Han suger på dans om man ska vara 

helt ärlig. Frågor till Ben. Hur är det att dansa på en scen? Varför vill du sno kronjuvelerna? 

Varför vill du inte bli dansare? Varför vill du bli rörmokare? Vill du ha syskon? 

 

Elev 2 skriver: 
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Ben är en gillar han har en mamma o en pappa som är dryga mot, sen har han en farmor som han 

gillar om ja skulle få fråga ben va ja ville skulle ja frågat vill du sno juvelerna och han gillar 

jörmokare och att vara hos sin farmor. 

 

Av anledningen att det är stor spridning på elevernas texter tycker Lärare 2 att det kan vara 

svårt med bland annat boksamtal.  

 

”Det svåra blir att sätta samman grupper där alla elever faktiskt får ut något av det och känner att 

de är delaktiga och att de bidrar med något. För vissa elever är boksamtal det bästa som finns 

och de kan leva sig in i andras tankar och världar men för vissa sitter det fast, de besitter inte 

förmågan att gå in i en annan värld och använda sin fantasi. Detta fenomen gör sig till känna 

även när det gäller även att tala om en bok i helklass, en del elever är mycket aktiva och en del 

sitter helt enkelt bara av tiden. Utmaningen blir såklart att nå varje elev och jag tycker att detta 

arbetssätt är bra då eleven får tänka själv men sedan också dela med sig av sina tankar och 

funderingar i helklass”.  

 

Lärare 2 arbetar på samma sätt när det kommer till bänkböckerna: en gång varje vecka får 

eleverna lämna in skriftligt om en karaktär eller en händelse i boken de läser. Lärare 3 låter 

sina elever ”bara läsa” sina bänkböcker. De samtalar inte, eller arbetar aktivt med dem. ”De är 

mer till för avslappning anser jag”, säger Lärare 3. Lärare 4 tycker att bänkbok är viktig därför 

att det kanske är den enda läsningen eleven gör. ”Ska vi uppmuntra till läsning är det viktigt 

att se till att eleven har rätt bok att läsa och att läsningen görs njutningsfull. När mina elever 

läser bänkbok låter jag dem sitta lite som de vill i klassrummet. En del vill sitta på 

bänklocken, en del vill vända på stolen och en del tycker att det är skönare att lägga sig på 

golvet.” Lärare 4 arbetar med klassens boktips, vilket går ut på att om eleverna anser att 

boken de nyss läst var riktigt bra kan de tipsa sina klasskamrater om den. De får då lägga en 

lapp i en stor burk med bokens titel och författarens namn och sitt eget namn. Om en elev har 

svårt att välja bok kan den då läsa lapparna i burken och få tips från sina klasskamrater. ” 

Eleverna frågar varandra om böckerna och det uppstår spontana muntliga recensioner 

eleverna emellan”, säger Lärare 4. 

Lärare 5 anser att bänkbok är till för att låta eleverna som denne väljer att 

uttrycka sig, slöläsa. ”Jag tror att det annars är lätt att vi förstör elevernas läsintresse när det 

alltid ska förväntas att de gör något med boken. Låt dem bara läsa”, menar Lärare 5.  Lärare 6 

samtalar mycket med sina elever om deras bänkböcker. ”Målet för denna termin är att sätta 
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läsningen i fokus. Detta har vi gjort genom att prata om hur läsningen känns. Eleverna har fått 

försöka sätta ord på hur de upplever läsningen. Fokus har kanske inte varit vilken bok de valt 

utan mer på själva läsupplevelsen”, säger Lärare 6. Lärare 5, Lärare 3 och Lärare 1 använder 

sig alla av Martin Widmarks idé En läsande klass (www.enlasandeklass.se), ett projekt med 

fem olika figurer som ska fånga olika förmågor som går att använda inom olika genrer. Det 

finns givna texter till de olika figurerna som läraren kan använda sig av i klassrummen. 

Lärare 4 använder sig av de olika figurernas förmågor från En läsande klass och arbetar med 

att läsa böcker i mindre grupper. Eleverna i grupperna läser samma kapitel under en vecka och 

har varje vecka varsin figur och en varsin förmåga att så att säga fånga in, en form av 

boksamtal. ”Jag tycker att det fungerar bra. Eleverna arbetar med samma böcker, men, med 

olika uppdrag men eleverna måste vara insatta i varandras uppdrag för att kunna ta in vad den 

andre säger. De ska kunna ställa relevanta frågor till varför de andra säger eller tycker som de 

gör och kunna ge egna förslag,” säger Lärare 4 och fortsätter, ”dock finns ju risken att en eller 

två elever i gruppen inte gör sitt uppdrag eller inte sätter sig in i de andras uppdrag och på det 

sättet förstör för de andra”.  

Lärare 6 använder sig av klassens högläsningsbok för att få igång boksamtal. 

Klassen diskuterar det de läser i klassrummet och eleverna får varje vecka ett kapitel i läxa att 

läsa hemma och sedan samtalar klassen lite extra kring det. Stödfrågor delas ut till de elever 

som behöver, det kan vara vad de till exempel ska koncentrera sig på, en karaktär eller en 

händelse. Lärare 6 använder sig gärna av öppna frågor i sina diskussioner: ”jag tycker att det 

fungerar bäst när det kommer till att få eleverna att dra paralleller mellan sina egna 

upplevelser och bokens”. 

Vad anser du att eleverna tycker är svårast med att skriva berättelser? 

Lärare 1 tycker att det svåraste med att skriva berättelser för eleverna är att följa en 

instruktion och att hålla sig till det upplägg som en berättelse kräver. ”Fantasin upplever jag är 

bra hos de elever jag har nu, men att de har svårt att hitta den röda tråden och få till en början, 

en mittendel och ett slut”, säger Lärare 1. Lärare 2 anser också att det svåraste för eleverna 

verkar vara att följa instruktioner för sitt skrivande. Lärare 2 menar att det är oförmågan att 

följa instruktioner som oftast stjälper en elev vid de nationella proven. Strukturen och hur 

berättelsen är uppbyggd anser Lärare 2 är svårt för elever. Lärare 2 påpekar fördelarna med en 

surfplatta då eleverna kan lägga till och ta bort meningar på ett smidigt sätt under olika 

rubriker i texten. Lärare 3 tycker att det svåraste för eleverna är att komma igång och att det är 

http://www.enlasandeklass.se/
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fantasin som sviker. Lärare 3 säger att sedan de digitala redskapen i form av en surfplatta 

delades ut till samtliga elever i kommunen har de hjälpt till att öka förmågan hos vissa elever 

att skriva. De elever som ibland har haft svårt med uppbyggnad av texter och så att säga 

”skrivit fel sak på fel plats” och då tvingats sudda det de skrivit eller skriva om på ett nytt 

papper och har på grund av detta tappat lusten och orken. De eleverna kan istället med hjälp 

av det digitala hjälpmedlet klippa och klistra i texten och få delarna, strukturen, rätt. Även 

elever som har problem med sin handstil eller förmågan att få ner idéer på papper blir hjälpta 

av att använda sin surfplatta. 

Lärare 4 anser också att det är fantasin som sätter käppar i hjulet för eleverna när 

det kommer till att skriva. Lärare 5 säger som Lärare 3 och Lärare 4 men upplever att det 

främst är hos elever med någon form av språkstörning eller till exempel autism, då eleven kan 

ha svårt att förstå varför hon eller han ska skriva något som kanske inte är sant. Lärare 6 säger 

att eleverna ibland har svårt att skriva för att de inte vad de olika begreppen betyder.  

 

”Jag tycker att det är viktigt att eleverna får hjälp med de olika begreppen och vet vad de 

innebär. Att säga till en elev att skriva en miljöbeskrivning går inte utan att först ha visat en 

miljöbeskrivning, läst eller skrivit en tillsammans, tittat på bra och mindre bra 

miljöbeskrivningar. Sedan såklart måste eleverna vara medvetna om vad det är för ord som så att 

säga målar texten. Vi brukar jobba med att fylla våra texter med adjektiv. Oftast gör vi detta i 

samband med att vi arbetar med en läsande klass och då kring figuren Konstnären”. 

 

Alla sex informanter säger att stavning, eller att inte kunna stava, inte verkar hämma eleverna 

i deras skrivande. ”Det är vi lärare som har problem med elevernas stavning, inte eleverna”, 

säger Lärare 1. 

 

Finns det något samband mellan elevers intresse att läsa och deras lust/förmåga i att 

skriva berättelser? 

Lärare 1 visar en text skriven av en elev som inte är en speciellt god läsare när det kommer till 

högläsning och eleven är också väldigt långsam och osäker vid läsförståelse. Denna elev 

älskar dock att läsa böcker, vilket syns i elevens berättelse då texten följer ett tydligt mönster 

och eleven använder sig av talstreck trots att eleven endast går i årskurs 4. Eleven använder 

sig även av fraser som ”senare samma dag” och ”samtidigt en bit därifrån”. ”Detta anser jag 

att eleven klarar tack vara att denne läser så mycket”, säger Lärare 1. Lärare 2 har aldrig 
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reflekterat över detta och tycker sig heller inte se något samband. ”När jag nu tänker på det 

stämmer det på många elever, men det är även ett stort antal som det inte stämmer på”, säger 

Lärare 2. Lärare 3 har inte heller tänkt på detta men säger ”att det borde kanske rent logiskt 

vara så att den som gillar att läsa också gillar att skriva men jag vet inte om jag tycker att det 

hör ihop. Många av mina elever genom åren har gillat att läsa men inte att skriva, och tvärtom 

såklart”. 

Lärare 4 menar att förmågan att skriva finns hos de som läser mycket. De 

eleverna är snabba på att fånga upp de olika delarna i en berättelse, få flyt i texten och har en 

tydlig röd tråd. Lärare 5 tycker sig se en koppling och menar att det som kan synas är att 

elever som läser mycket snabbare tar åt sig av berättelsen struktur och att ofta den röda tråden 

i berättelsen syns tydligt. Lärare 6 anser att de två hör ihop och menar att det ena ger det andra 

och att läsning och skrivning går hand i hand. 

 

 

Skiljer sig arbetet åt på olika skolor? 

Baserat på de svar som lärarna gett mig under intervjuerna arbetas det inte på olika sätt på 

olika skolor. Lika för alla sex lärare är, att oavsett om de använder sig av en läromedelsbok 

eller inte, att de samtalar, skriver och modellerar tillsammans med eleverna. De sex lärarna 

använder alla stödfrågor, bilder och tankekartor för att få eleverna att komma igång med sitt 

skrivande. Förutom att jobba efter genrepedagogik arbetar de sex lärarna även med olika 

former av boksamtal. 

4:4 Enkätresultat 

Resultaten nedan är baserade på enkäter med 130 elever i årskurs 3 och 6. Resultatet 

redovisas dock sammantaget för de båda årskurserna.  

 

Hur upplever eleverna berättelseskrivandet? 

Eleverna fick frågan vad de tycker är svårast med att skriva berättelser, svarsalternativen var: 

• Jag tycker det är svårt att hitta på vad jag ska skriva om 

• Jag tycker att det är jobbigt att skriva för hand  

• Jag tycker att det är svårt att stava.  
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Det dominerande svaret bland eleverna var att de tycker att det är svårt att hitta på vad de ska 

skriva om. 76 elever tyckte att det var svårt att hitta på vad de ska skriva om, 34 elever 

svarade att det tycker att det är jobbigt att skriva för hand och 20 elever tycker att det svåraste 

är att stava. Trots att detta var en enkät med givna svarsalternativ var det en del elever som 

skrev egna fria svar, bland annat skrev de ”jag tycker att det är svårt att skriva när man har lite 

tid på sig annars är det roligt”, ”jag tycker att det är svårt att få en händelse spännande och att 

hålla en röd tråd om berättelsen är längre”, ”jag tycker det svåraste är skriva ett slut som är 

bra” och ”jag älskar att skriva berättelser om hundar”.  

 

Finns det något samband mellan elevers intresse att läsa och deras lust/kunskap i att 

skriva berättelser? 

På frågan ”Tycker du om att läsa böcker” svarade 56 elever ”ja”, 57 elever ”nej” och 17 

ringade in både ”ja” och ”nej”, vilket jag tolkar som ett "kanske” eller ”ibland”.  

På frågan om du ”Tycker om att skriva berättelser i skolan” svarade 55 elever ”ja”, 54 svarade 

”nej” och 21 elever ringade in både ”ja” och ”nej”.  

Elever som svarat ja på frågan ”Tycker du om att läsa böcker” och på frågan ”Tycker du om 

att skriva berättelser i skolan” var 45 stycken. 

Elever som svarat ”nej” på de båda frågorna var även det 45 stycken.  

12 elever svarade ”kanske” på de båda frågorna.  

 

9 elever svarade att de ”Tycker om att läsa böcker” och ”nej” på frågan om ”Tycker om att 

skriva berättelser i skolan”.  

19 elever svarade ”nej” på frågan om de ”Tycker om att läsa böcker” och ”ja” på frågan om de 

”Tycker om att skriva berättelser i skolan”. 
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5. Diskussion 

Jag har i min diskussion valt att diskutera en frågeställning åt gången eftersom detta ger en 

mer överskådlig struktur. 

Använder lärarna någon speciell undervisningsmetod vid berättelseskrivande? 

Vid starten av detta arbete var jag kluven i min inställning till genrepedagogiken. Jag ansåg att 

genrepedagogiken kunde hämma eleverna i deras kreativitet och jag ansåg att 

genrepedagogiken inte gav så stort utrymme att skapa fritt då den delar upp texterna i olika 

stycken. Alla röster har inte heller varit positiva till genrepedagogiken och ett varningens 

finger har höjts om att denna form av pedagogik mer hjälper elever att förstå olika genrer och 

begrepp än bjuder in till ett personligt perspektiv (Elmfeldt & Erixon 2007, s. 15). Rösterna 

som talar för genrepedagogik är bland andra Liberg (2010) John Polias (2006) och Axelsson 

(2007). Staffan Larsson menar att för att en människa eller en elev ska få syn på något 

behöver han eller hon tankeredskap och begrepp som gör det möjligt att lägga märke till 

förhållanden (Larsson 2012, s. 535). Genrepedagogiken kan vara till hjälp när det kommer till 

att ge eleverna tankeredskap och att göra dem medvetna om olika begrepp. Lärare 6 tog upp 

detta med begrepp vid intervjutillfället och sa: ”jag tycker att det är viktigt att eleverna får 

hjälp med de olika begreppen och vet vad de innebär. Att säga till en elev att skriva en 

miljöbeskrivning går inte utan att först ha visat en miljöbeskrivning, läst eller skrivit en 

tillsammans, tittat på bra och mindre bra miljöbeskrivningar”.  

Resultatet av mina intervjuer visar på en vardag inom skolans värld där 

genrepedagogiken används flitigt och enligt lärarna är det en bra metod att använda sig av. 

Lärarna i mina intervjuer menade att det är en tydlig metod och att den framförallt hjälper de 

elever som annars har svårt att komma igång med sitt skrivande. Lärare 2 sa om 

cirkelmodellen som är en form av genreskrivning: ”jag gillar den här modellen därför att den 

är lätt att följa både för mig och för eleverna. Den gör så att vi inte skyndar igenom utan vi tar 

det steg för steg tills alla förstår. Jag tycker nog att det bästa med genremetoden är att den går 

att praktisera inom alla ämnen”. Fyra av sex lärare arbetade efter läromedel medan två av dem 

arbetade mer fritt, men trots det inom genrepedagogiken. 

Som framgick av forskningsgenomgången finns det röster som slår ett slag för 

att boksamtal är ett bra sätt att arbeta med skönlitterära texter. Brink (2009), Liberg (2009) 

och Norberg-Brorsson (2009) säger att boksamtal är ett bra sätt för eleverna att möta 
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skönlitteratur. Deras forskning visar på resultat där elever säger att boksamtal hjälper dem att 

öka sin förståelse för texter och även att lita på sin egen kompetens när det kommer till att 

skriva. Brink säger att boksamtal kan leda till att eleverna tillsammans upptäcker struktur, 

stilmedel eller berättarkonventioner (Brink 2009, s. 124). Lärare 1 anser att bänboken ska vara 

till för att fånga elevernas läsintresse:  

 

”jag och mina kollegor uppmanar våra elever att välja en bänkbok som intresserar dem. Det ska 

vara en bok som fångar deras intresse och som gör att de vill fortsätta att läsa och att läsa något 

du är intresserad av kan vara en ingång till att öppna upp elevers fantasi, låta eleverna spinna 

vidare på en redan given idé, men läser man inget du är intresserad av kan även det vara svårt”. 

 

Läsning av skönlitteratur ska ses som en källa för stoffinsamling (Strömguist 

2007, s. 140). Stoffinsamlingen, att läsa böcker och även samtala kring böcker, skulle då 

kunna ses som ett bra sätt för eleverna att bygga på sin fantasi. Ser vi till resultatet av mina 

elevenkäter är det lika många som tycker om att läsa böcker som inte tycker om att läsa 

böcker. Enkäten visar även att merparten av eleverna tycker att det svåraste med att skriva 

berättelser är att de inte kan komma på vad de ska skriva om. Jag tolkar Strömquists ord om 

hur stoffinsamling genom att läsa böcker, göra tankekartor och att samtala med varandra inte 

bara öppnar upp fantasin utan att det även ökar på kunskaper hos eleverna som de inte kan få 

om de inte har sett dem förut. Hur ska man kunna skriva en målande rumsbeskrivning om du 

aldrig har läst en och hur ska du kunna beskriva någon annans känslor om du aldrig har läst 

om det eller getts chansen att diskutera det eller samtalat om vad känslor egentligen är. 

 

Skiljer sig arbetet åt på olika skolor? 

Baserat på de intervjuer jag har gjort jobbar lärare på ett eller annat sätt med boksamtal med 

sina elever. Lärare 2 visade två olika elevtexter och uttryckte sig som så att ”av anledningen 

att det är stor spridning på elevernas texter tycker jag att det kan vara svårt med bland annat 

boksamtal. Det svåra blir att sätta samman grupper där alla elever faktiskt får ut något av det 

och känner att de är delaktiga och att de bidrar med något”. Beaktat att fyra av sex 

informanter använde sig av läromedel som alla är uppbyggda efter genrepedagogiken och att 

de resterande två lärarna säger att de använder sig av genremetoden men utan läromedel, så 

tycker jag att undervisningen inte skiljer sig åt i den bemärkelsen. På det stora hela ser 
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undervisningen lika ut, även om den inte är precis likadan, vilket tycks vara i linje med 

läroplanen som säger att: ”en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet” 

(Skolverket 2011, s. 8). 

 

Vad upplever lärarna att eleverna tycker är svårast med att skriva berättelser? 

Liberg (2010) och hennes kollegor säger att A och O är hur undervisningen utformas och hur 

väl läraren känner sina elever (af Geijerstam, Liberg & Wiksten-Folkeryd 2010, s. 41). Att 

lärarna jag intervjuat känner sina elever och vet vad de behöver både på individnivå och på 

gruppnivå anser jag framkommer i mina intervjuer då lärarna bland annat talar positivt om de 

digitala redskapen som finns att tillgå. De känner sina elever och vet vem eller vilka som 

skulle må bra av att få använda sig mer av de digitala redskapen. Att arbeta med boksamtal 

kräver även det att man känner dina elever och på något vis ”vet i förväg” hur utgången av 

arbetssättet kommer att bli. De intervjuade lärarna upplever att det oftast är fantasin som sätter 

stopp för eleverna och för vissa är det att de inte kan följa en instruktion eller förstår hur 

strukturen ska se ut. Lärarna har även påpekat att det elever kan behöva hjälp med är 

begreppen som till exempel miljöbeskrivning. 

 

Vad upplever eleverna som svårast med berättelseskrivandet? 

I enkätundersökningen svarade även eleverna att det svåraste med att skriva berättelser var att 

komma på vad de ska skriva om. Här vill jag tillägga att eleverna kanske hade svarat 

annorlunda om det inte hade varit en enkät med givna svar. De givna svaren kan göra att 

eleverna väljer ett alternativ som passar dem bäst av just de som fanns där och då. Kanske 

borde jag ha lagt till ett extra svarsalternativ där eleverna fått skriva vad de själva tyckte, ett 

”annat”-alternativ. Jag anser inser att detta sänker reliabiliteten något i min empiriska studie. 

Enkätfrågorna är skrivna efter det att jag har läst forskning och efter att intervjuerna med 

lärarna genomförts med en tanke om att validiteten och reliabiliteten skulle bli högre, men på 

just den här frågan anser jag det blir ett alltför knapphändigt svar. Det kan tänkas att intervjuer 

även med elever hade varit ett bättre alternativ och då även att fråga dem om själva 

undervisningen kring att skriva berättelser. Jag anser ändå inte att resultatet från enkäten 

ljuger då jag redan innan jag påbörjade denna studie upplevde berättelseskrivandet som svårt 
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och att svårigheten framförallt låg i att komma igång med sitt skrivande och inte veta vad de 

ska skriva. 

 

Finns det något samband mellan elevers intresse att läsa och deras lust/förmåga i att 

skriva berättelser? 

Fyra av sex lärare ansåg att det finns en koppling mellan elevers intresse för att läsa och 

intresse/förmåga att skriva. Lärare 1 visade en text skriven av en elev som inte är en speciellt 

god läsare när det kommer till högläsning, eleven är också väldigt långsam och osäker vid 

läsförståelse. Denna elev älskar dock att läsa böcker och Lärare 1 anser att det syns i elevens 

sätt att skriva berättelser. Eleven har förmågan att följa ett tydligt mönster och röd tråd i sin 

text och använder sig av talstreck trots att eleven endast går i årskurs 4. Lärare 5 påpekade 

även att det syntes om läsintresset fanns hos en elev baserat på dennes struktur på berättelsen. 

Jag tycker att det är svårt att tolka om det verkligen har med intresse för att skriva berättelser 

att göra eller om läsningen snarare hjälper eleverna med förmågan att skriva en berättelse. Att 

ha en förmåga betyder inte att man har ett intresse. Det går givetvis även att tänka att om en 

person besitter en förmåga, har lätt för något, så blir det även ett intresse. Om en person 

ständigt misslyckas med något, till exempel att slå bollen över nät i tennis, tappar antagligen 

personen intresset för tennis till slut. Elevernas svar på denna frågeställning som besvarades 

genom enkäter och frågorna ”tycker du om att läsa böcker” och ”tycker du om att skriva 

berättelser i skolan” blev svaren att 45 elever svarade ”ja” på både de frågorna och lika många 

svarade ”nej” på båda frågorna. 12 elever svarade ”kanske”, det vill säga både ”ja” och ”nej”, 

på de två frågorna. 9 elever svarade att de tycker om att läsa böcker och nej på frågan om de 

tycker om att skriva berättelser i skolan. 19 elever svarade nej på frågan om de tycker om att 

läsa böcker och ja på frågan om de tycker om att skriva berättelser. Baserat på lärarnas svar 

ser jag att det finns en tydlig koppling mellan intresset att läsa och förmågan att skriva. Ser vi 

till svaren från eleverna tycker jag att det inte finns nog med underlag för att säga att koppling 

finns. För att få svar på denna fråga tror jag att en längre studie borde göras, gärna en 

observationsstudie där elevers läsvanor studeras och även hur eleverna beter sig i situationer 

när berättelser ska skrivas. Ett antagande som kan göras utifrån ovanstående stycke: är att 

tydligt modulera med texter tillsammans med eleverna i en klass och använda sig av både 

boksamtal och genrepedagogik varvat kan vara ett bra sätt att ge eleverna en helhet. Det kan 

hjälpa dem i sin förståelse för texter både när det kommer till uppbyggnad och innehåll 
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5:1 Slutsats 

Den slutsats jag drar av min forskningsbakgrund och det empiriska material jag samlat in är 

att boksamtal och genreskrivning är något som forskare inom ämnet förespråkar och att de 

metoderna används på ett eller annat sätt av lärare. Jag skulle vilja likna Siw Strömquists 

stoffinsamling vid idrottens värld där utövaren oftast inte gör den riktiga övningen direkt. Ett 

moment, till exempel en volt inom gymnastiken kräver en mängd förövningar - 

stoffinsamling. En ledare låter inte en gymnast som inte är klar för en volt på trampetten göra 

en volt. Det handlar istället om att ge gymnasten förövningar till volten så att hon eller han så 

småningom är redo för den faktiska volten. Att läsa berättelser och andra skönlitterära verk, 

tänka och samtala tillsammans kan med andra ord ses som en förövning till att skriva egna 

berättelser. Eleverna bör ges olika förutsättningar att öva och även att få öva på olika sätt. Att 

arbeta med en metod i klassrummet är kanske inte det rätta sättet att gå. Att välja antingen 

boksamtal eller genremetod utan det kan vara kombinationen av de två som leder fram till den 

faktiska berättelsen.  

  Baserat på min undersökning och de svar jag fått från lärare och elever tror jag 

att det svåraste för en lärare idag är att väcka intresset för att läsa, och då kanske även att 

skriva. Även om detta arbete inte kan dra några fasta slutsatser om att lust att läsa och lust att 

skriva är sammankopplade är jag av tron att det är så. Jag befarar att skrivandet av berättelser 

i skolan kommer att bli svårare och svårare av den anledningen att eleverna läser mindre och 

mindre och då går miste om den värld som skönlitterär läsning ger och att de heller inte 

känner sig motiverade till att skapa egna skönlitterära världar.  

Frågor som vaknar till liv i och med detta arbete är vad är som gör att elever inte 

tycker om att läsa böcker? Varför svarar 57 av 130 elever att de inte tycker om att läsa böcker 

och hur kan jag som lärare få dem att tycka om att läsa böcker? Påverkas elevernas intresse av 

böcker av det faktum att många skolor drar in på tjänster som till exempel skolbibliotekarier 

eller att satsning på läsning oftast görs mot de yngre åldrarna? Hur stor roll spelar hemmen i 

elevers intresse för att läsa?  

Att merparten av de lärare jag intervjuade använde sig av ett specifikt läromedel 

som metod var inget jag förutsåg då jag planerade för min studie. Att lärarna använde sig av 

olika läromedel som bygger på genremetoden på olika sätt väcker en nyfikenhet att undersöka 

vilken av dessa läromedel som bäst matchar de krav och mål som Lgr 11 ställer. Att 

undersöka detta skulle vara en intressant fortsättning på min studie. 
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En intressant fortsättning på min egna forskning vore att undersöka hur många 

av de elever som inte tycker om att läsa som har föräldrar som tycker om att läsa eller som har 

läst högt för eleverna när de vara mindre, och givetvis vise versa. Jag känner på grund av 

ovanstående hur kravet på mig som lärare ökar att kunna modellera och motivera eleverna till 

att skriva och läsa. Mitt val av metod, alternativt läromedel, kan vara avgörande för att en elev 

ska finna lusten att skriva en berättelse. Mitt val av högläsningsbok och hur jag väljer att 

arbeta kring den kan vara det avgörande steget för att faktiskt få en elev att uppskatta 

skönlitteratur. Från detta arbete kommer jag att ta med mig att det är ytterst viktigt att vara en 

närvarande lärare som finns där och som stöttar sina elever och hjälper dem i att hitta det 

vackra i det skönlitterära. Jag har i min lärarutbildning fått lära mig att skolan är en 

avspegling av samhället och min tanke är då att jag måste lära mina elever att i detta stressade 

och ständigt uppkopplade samhälle kunna koppla av och koppla ner från sociala medier och 

istället koppla av i den underbara skönlitterära världen. 
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Bilaga 1 

Stråk av bildspråket av Maria Fitger och Ewa Jacquet och den ges ut av Natur och Kultur 

läromedel. För årskurs 4 handlar boken om poesi, litteratur och fri skrivning. Den hjälper 

elever att utveckla sin kreativitet och uttrycksförmåga 

(http://www.bokus.com/bok/9789127594463/strak-av-bildsprak-poesi-litteratur-fri-skrivning/) 

 

Zick Zack ges ut av Sanoma utbildning och författare är Pernilla Lundenmark, Anna Modigh, 

Christina Hansson, Susan Nieland, Karin Fällman-Bajagic, Linda Spolén och Mia Vestman.  

 

”Zick Zack består av tre delar - Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet.  

Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, 

Skrivrummet på skrivandet för olika syften och ändamål, Sökrummet på informationssökning 

och källkritik. De kompletterar varandra men kan även användas var för sig” 

(https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-

6/Svenska/Baslaromedel4-6/Zick-Zack/Komponenter/).  

 

Fånga förmågan har Mirja Johannesson och Ulf Nilsson som författare och ges ut av 

Gleerups förlag. ”Med tydlig förankring i förmågorna i Lgr 11 och med inspiration av 

språkforskare har författarna skapat öppna och kreativa övningar med en tydlig struktur. 

Tillsammans med dina elever väljer du texter och innehåll i berättelser och muntligt 

framförande som passar klassens arbete. Eleverna känner sig delaktiga och arbetar på sin egen 

nivå med tydliga stödstrukturer där varje årskurs och förmåga bygger på varandra” 

(https://www.gleerups.se/40687982-product). 

 

Boken om svenska ges ut av Liber och är författad av Victoria W Gustafsson och Anette S 

Panboon. ” Genom att i varje skrivavsnitt fokusera på en enda skrivstrategi får eleven befästa 

strategin i sitt skrivande. Efter varje skrivuppgift granskar eleven själv sin text utifrån den 

aktuella strategin och bearbetar sin text. I åk 4 är fokus i skrivandet berättande text. I åk 5 och 

6 tränas skrivstrategier av olika typer av texter, beskrivande, förklarande, instruerande och 

argumenterande” (https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/Svenska/Trana-

mera/Boken-om-svenska-ak-4-6/#furtherdescription) 

http://www.bokus.com/bok/9789127594463/strak-av-bildsprak-poesi-litteratur-fri-skrivning/
https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-6/Svenska/Baslaromedel4-6/Zick-Zack/Komponenter/
https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-6/Svenska/Baslaromedel4-6/Zick-Zack/Komponenter/
https://www.gleerups.se/40687982-product
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/Svenska/Trana-mera/Boken-om-svenska-ak-4-6/#furtherdescription
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/Svenska/Trana-mera/Boken-om-svenska-ak-4-6/#furtherdescription
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