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Abstract 

 

Purpose 

The purpose of my investigations is to learn how teachers can motivate their students to write 

texts. I have done participatory observations where I have been given the students writing 

tasks in three different ways.  

Method 

My surveys consisted of participatory observations and documents. The documents consist of 

the texts the students wrote during the observations. 

The observation groups have been one second degree class and one third degree class 

containing ten and eleven students. I have been collecting the texts written by the students and 

been using them as documents. The students have been given writing tasks on tree occasions. 

On each occasion, I have presented the task in a different way. The task was to write a text 

with a picture as starting point.  

Conclusion 

My observations and the documents have shown some conclusions and I have identified 

connections between how the writing task was presented and how the texts turned out to be. 

My conclusion is that the choices I make as teacher play a major part in the students' results. 

In order for the students to perform well and to feel an inner motivation and desire to learn, 

they need a purpose in their task. Vague instructions and a task without a clear goal can have 

the opposite effect and prevent the student's motivation. 
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Sammanfattning 

 

Syfte 

Jag har genomfört undersökningar i syfte att se hur olika introduceringsmetoder påverkar 

elevers skrivande.  

Metod 

Mina undersökningar har bestått av deltagande observationer samt insamlande av dokument. 

Dokumenten utgörs av de texter eleverna skrev under observationerna. Informanterna har 

betsått av en andra klass och en tredje klass med tio respektive elva elever. Klasserna har vid 

tre tillfällen fått i uppgift av mig att skriva en text till en bild. Uppgifterna har jag introducerat 

på tre olika sätt eftersom jag ville undersöka om deras texter skulle skilja sig åt beroende på 

detta.  

Slutsats 

Av observationerna och dokumenten har jag kunnat dra vissa slutsatser som jag ser har direkt 

sammanband med hur jag instruerat skrivuppgiften. De slutsatser jag dragit är att mina val 

som lärare spelar stor roll för hur elevernas resultat kommer att se ut. För att eleverna ska 

kunna prestera väl och känna en inre motivation och lust att lära behöver de ett syfte med sin 

uppgift. Vaga instruktioner och en uppgift utan tydligt mål kan ha motsatt effekt och hindra 

elevens motivation.    

 

Nyckelord 

Motivation, elevtexter, skrivinlärning, multimodalitet, skrivprocesser 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I mitt examensarbete har jag valt att göra undersökningar inom ämnet svenska. Svenskämnet 

ser jag som grundläggande och förmågan att kunna läsa och skriva påverkar skolans alla 

ämnen. Som lärare är det viktigt för mig att ge eleverna arbetsuppgifter som både motiverar 

och stimulerar dem att arbeta aktivt och som gör att de utvecklar nya kunskaper. Syftet med 

mina undersökningar handlar om motivation och hur jag som lärare skapar motivation hos 

eleverna. Margareta Maria Thomson och Jessica Wery tar i sin forskningsartikel (2013) upp 

hur viktigt det är att lärare är medvetna om den inverkan de har på elevernas motivation och 

de betonar även hur betydelsefullt det är att lärare arbetar aktivt för att höja motivationen hos 

sina elever.  

      Hur lärare rent konkret presenterar en uppgift eller inleder en lektion kan påverka 

elevernas inställning till uppgiften eller ämnet. Lärarens stora inverkan på elevernas resultat 

har påvisats av flera forskare, bland annat John Hattie har i sin forskning kommit fram till att i 

inlärningsprocessen är läraren är den viktigaste faktorn (Hattie, 2013, s. 43). Detta går också 

att se i den lista över påverkansfaktorer som Hattie sammanställt. Faktorer som har direkt 

koppling till lärarollen placeras högt på listan och utifrån det drar jag slutsatsen att läraren, 

dennes attityd till undervisning och hur hen agerar i klassrummet spelar stor roll för hur 

elevernas egen intällning samt resultat kommer att se ut. Egentligen ser jag inte detta som så 

förvånande. Tänker jag tillbaka på min egen skolgång och  de lärare jag mött genom 

grundskola, gymnasium och universitet minns jag hur olika de agerat i klassrummet och hur 

det direkt påverkat min egen inställning till ämnet och de arbetsuppgifter som jag fått. De 

lärare som gjort intryck av att tycka om sitt yrke eller undervisningsämne har visat på 

engagemang och det har väckt min nyfikenhet och min vilja att lära. Tvärtom har de lärare 

vars inställning vittnat om brist på vilja att undersvisa och skapa intressanta lektioner påverkat 

mig negativt. Deras lektioner har blivit mindre motiverande, tråkiga och därmed har det hänt 

att hela skolämnet påverkats negativt.  

      Anna Maria Hellgren (2016) har forskat i hur olika faktorer påverkar elevers motivation 

och påvisar i sin avhandling att stöttning från läraren är en viktig del i att motivationen 

infinner sig och bibehålls. Inför valet av ämne och undersökningsområde såg jag chansen att 

undersöka om jag kunde se någon skillnad på elevresultat utifrån min egen undervisning. 

Kunde jag genom mitt agerande skapa motivation och en vilja att lära hos eleverna? 
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      I mitt examensarbete har jag velat ta reda på hur en elevgrupps texter varierar beroende på 

hur de fått skrivuppgiften presenterad för sig. De sex undersökningstillfällena jag genomfört 

visar att elevtexterna ändrar form och innehåll utifrån hur jag inlett och instruerat dem att 

skriva.  Som utgångspunkt för mina skrivuppgifter har jag valt konstverket ”Grindslanten” av 

August Malmström. En av tankarna med det var att jag skulle kunna utforma en så konkret 

uppgift som möjligt och att texterna då skulle bli lättare att jämföra med varandra. Valet att 

arbeta med en bild känns aktuellt eftersom ny forskning pekar på det meningsfulla i att 

erbjuda eleverna möjligheter att i sina arbeten kombinera bild och text. Det multimodala 

arbetssättet där eleverna får chans att använda sig av olika uttryckssätt ser jag som intressant 

och jag tror även att det kan vara ett sätt att nå alla elever. I Patrik Hernwalls forskningsartikel 

(2016) betonas vikten av att, i ett samhälle där barn möter fler och fler visuella 

uttrycksformer, kunna ge eleverna möjlighet att bygga kunskaper kring hur man kan 

kommunicera med hjälp av bilder och även hur vi kan tolka bilders budskap. Jag har i 

utformandet av undersökningarna inspirerats av Cirkelmodellen och de olika faser som 

arbetssättet går igenom. Desirée Fristedt (2016) har i sin forskningsrapport jämfört olika slags 

genrepedagogiska arbetssätt och väger deras likheter och olikheter mot varandra. Hennes 

positiva syn på cirkelmodellen och att den enligt henne inte behöver följas till punkt och 

pricka har påverkat mig när jag konstruerat hur mina undersökningar skulle se ut. Jag har 

plockat ut delar och konstruerat en arbetsgång som jag anser ska kunna visa på olika resultat 

giltiga för mina frågeställningar och leda till att undersökningarna når syftet.  

       

1.2.1 Syfte  

Syftet med mina undersökningar har varit att studera hur olika introduceringsmetoder 

påverkar elevers skrivande.  

1.2.2 Frågeställningar 

De frågeställningar jag använt mig av är:  

• Kan man utifrån olika sätt att introducera en skrivuppgift se någon mätbar 

effekt på elevernas texter?  

• Kan jag se någon skillnad i kvalité på hur eleverna arbetar beroende på hur 

uppgiften introducerats? 

• På vilket sätt påverkas elevernas motivation beroende på introduceringsmetod? 
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2.1 Forskningsbakgrund och teoridel 

Gösta Dahlgren, Karin Gustafsson, Elisabeth Mellgren och Lars-Erik Olsson menar att när 

man frågar ett barn vad de gör i skolan så svarar de oftast att de lär sig läsa, skriva och räkna. 

Barnet svarar att läsningen kommer först och efter det skrivningen men Dahlgren m.fl. 

hänvisar till sina egna erfarenheter och forskning som visar att i praktiken kommer 

skrivningen före läsningen för många barn. Oftast skriver barn innan de läser och vid samtal 

mellan elever och forskare angående skriftspråket så vill barnen hellre prata om skrivning än 

om läsning (Dahlgren et. al. 2013, s. 7).  

      Dahlgren et.al påpekar att skriftspråksutvecklingen påbörjas oftast långt före barnets 

skolstart. Små barn ritar långa rader med bokstäver och frågar vad de skrivit. Barns behov och 

erfarenheter följer inte de planer för läs- och skrivinlärning som samhället byggt upp. Det är 

inte heller så att alla barn lär sig läsa och skriva på samma sätt och med samma metod. De 

behöver olika mycket stöd vid olika tidpunkter och med olika slags inlärningsmetoder. 

Läraren behöver använda sig av en repertoar av strategier för att hjälpa eleverna tillägna sig 

skriftspråket (Dahlgren, et. al., 2013, s. 8). Författarna poängterar även att för att kunna skapa 

goda inlärningsmöjligheter måste läraren ha goda ämneskunskaper och god personkännedom 

om varje enskilt barn. Barnens olikheter gör att de lär sig på skilda sätt och de har olika 

erfarenheter med sig in i lärandesituationen. Vetskapen om deras bakgrund och utgångspunkt 

gör att läraren kan se på undervisningen ur barnets perspektiv (Dahlgren, et. al., 2013, s. 9). 

Olga Dysthe (2014) betonar hur betydelsefullt det är att kunna skriva. 

Att  skriva gör tankarna synliga. Att skriva gör det praktiskt möjligt att ta vara 

på tankarna, leta upp dem igen och förlja deras utveckling. Genom att gå 

tillbaka till det skrivna kan vi omformulera planer, upptäcka nya 

associationskedjor och komma vidare i tänkandet. Skrivandet hjälper oss att 

se nya sammanhang, men också att avslöja det som är motsägelsefullt och 

saknar konsekvens. Genom skrivandet får vi ett djuplärande istället för ett 

ytligt lärande, och det hjälper oss att göra materialet eller lärostoffet till vårt 

eget. Att skriva kan leda till ny kunskap och nya insikter. Att skriva är alltså 

en viktig lärstrategi (Dysthe, 2014, s. 12). 

      Ann-Katrin Swärd & Anders Karlsson (2017) lyfter det grundläggande i att lära sig 

skriva. Skrivförmågan är en viktig del för individens utvecklande och vi kan genom att 

förfina vår kommunikationsförmåga öka livskvalitéten och våra valmöjligheter i livet. 

Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att få tillgång till samhällets sociala 

sammanhang och funktioner. I en demokrati som Sverige är rättigheten att få lära sig 

läsa och skriva självklar menar de. Detta innebär samtidigt att skolan är skyldig att ge 

stöd för att varje individ ska nå den förmågan (Swärd & Karlsson, 2017, s. 17). I 
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artikeln ”Barn som medborgare i en värld full av texter” (2015) menar Schmidt att 

förmågan att kunna skriva och läsa är en förutsättning för att kunna ta till sig och 

tillgodagöra sig kunskaper inom alla ämnen (Schmidt, 2015, s. 2). Caroline Liberg 

skriver: ”språket är en framträdande resurs i alla ämnen för att skapa mening i och 

kunskap om den värld vi lever i” (Lundgren et. al. 2013, s. 242).  

      I läroplanens centrala innehåll framgår vilka olika slags texter som eleverna ska ha 

tillgång till i undervisningen och få möjlighet att utveckla förmågor kring. Eleverna ska 

till exempel få möjlighet att möta instruerande, förklarande, berättande, beskrivande 

och poetiska texter (Skolverket, 2011, s. 222-224). Catarina Schmidt betonar 

betydelsen av att eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga för att därigenom öka 

tilltron till sin språkliga förmåga. Hon menar även att eleverna genom att lära sig skriva 

olika slags texter både får ett sammanhang och en större förståelse för omvärlden 

(Schmidt, 2015, s. 3). 

2.1.1 Literacy och multimodalitet  

Caroline Liberg och Roger Säljö (2013) menar att människan har uppfunnit skriften som ett 

sätt att kommunicera med varandra. Enligt Liberg och Säljö lär sig barn generellt tala genom 

familjens samspel och deras vardagliga situationer medan skrivkunnigheten och skriftspråket 

kräver undervisning och är en stor bidragande orskak till varför vi fick skolor för cirka 5000 

år sedan (Lundgren et. al., 2003, s. 238). Enligt Pauline Gibbons finns ingen tydlig gräns 

mellan talspråk och skriftspråk. De har sina tydliga kännetecken men dagens teknik gör att de 

båda kommunikationssättens gränser blir än mer suddiga än de varit förut (Gibbons, 2013, s. 

80). Liberg och Säljö poängterar också vikten av att inte se användandet av text som en 

åtskild form av kommunikation, ”texter lever och används i talad kommunikation och 

omvänt” (Lundgren et. al., 2013, s. 239). Genom det citatet beskriver författarna det engelska 

begreppet literacy. De menar att begreppet innebär användandet av skrift och skriftspråkliga 

uttrycksformer. Liberg och Säljö ger olika exempel på vilka slags verksamheter där skrivande 

och skriftspråk är inblandade och har ett meningsskapande syfte. Det kan till exempel vara : 

• läs- och skrivsituationer 

• tillfällen där samtal kring något man läst eller skrivit sker 

• tillfällen då skriven text omsätts till någon annan uttrycksform, 

exempelvis en bild, dramatisering eller högläsning. 
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Bilder och andra symboler som ger oss information hör även de till literacypraktikerna 

(Liberg et. al., 2013, s. 239). I översättningen av Gibbons bok (2013) har översättaren översatt 

begreppet literacy till litteracitet. Gibbons menar att som textanvändare har man tillgång till 

sociala aktiviteter där skriven text är betydelsefull och i interaktion med andra får man 

information om hur en viss text ska läsas och tolkas (Gibbons, 2013, s. 129).  

      Liberg tar upp medias roll i skapandet av en ny form av literacy. Förmågan att kunna 

använda datorers olika program för ordbehandling och använda texter i syfte att mejla, skapa 

kalkyler och olika sorters presentationer ger ny dimension av vad som anses vara 

grundläggande färdigheter när det kommer till textanvändning. Hon tar även upp att vi måste 

kunna navigera oss på nätet med hjälp av dess sökmotorer och kallar denna färdighet digital 

literacy. En literacy som både avviker och liknar hur vi tidigare läst texter. Liberg beskriver 

internet som en multimodal läsarena eftersom det ofta förekommer information genom bilder 

och andra symboliska sätt att uttrycka sig (Liberg et. al. 2013, s. 241).  

      Anna Sparrman belyser vikten av att utveckla förmågan att kombinera text med bild och 

menar att se, tolka och omsätta det sedda verbalt är något varje människa måste lära sig ” 

(Sparrman, 2006, s. 53). En förmåga som Sparrman kallar ”visuell kulturell läskunnighet” 

handlar om att barnet lär sig att omvandla bilder till ord och även förmågan att genom att 

använda sig av ord skapa inre bilder hos exempelvis dem som bilden eller scenariot beskrivs 

för (Sparrman, 2006, s. 66). Enligt Sparrman behöver man, för att kunna fungera i samhället, 

vara visuellt kulturellt läskunnig. Det är viktigt i mötet med olika medier, vid tolkning av 

symboler och inte minst i interaktionen med varandra fungerar det visuella som ett sätt att 

förstå omvärlden (Sparrman, 2006, s. 74).Åsa  af Geijerstam, Caroline Liberg & Jenny 

Wiksten Folkeryd tar upp hur viktigt det är att man som lärare inte välja texter och 

textuppgifter enbart utifrån innehåll utan även ta hänsyn till medium och modaliteter. Utifrån 

flera olika aspekter betonar de vikten av att välja texter och textuppgifter som hjälper eleverna 

att utveckla förmågan att som skrivare kunna uttrycka sig i ett mediebaserat samhälle med 

skilda literacypraktiker. Eleverna behöver utveckla en förståelse för olika literacypraktiker, 

deras syfte och mening och genom det bilda intresse och engagemang för dem. Förmågan att 

kunna förstå och bearbeta texter och dess innehåll ur olika synvinklar är en annan del som 

lättare utvecklas om vi som lärare ser till att välja ”rätt” texter att arbeta med. Eleverna 

behöver även förstå den visuella koden, det vill säga olika framställningssätt som exempelvis 

bilder, vilket syfte de fyller och och hur de är relevanta för texten (af Geijerstam, Liberg & 

Wiksten Folkeryd, 2010, s. 10-11).  

      Statens medieråd skriver i en artikel från 2015 om vilka slags texter eleverna möter och 
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hur de ständigt utvecklas. Dagens användning av exempelvis sms och chatt innebär att vi 

använder oss av skriftlig kommunikation mer och mer. Medierådet lyfter även fram de 

moderna texternas koppling till det visuella och menar att det skapar ingångar i språket och 

gör texterna mer tillgängliga (Medierådet, 2015).  

2.1.2 Lärandeteorier 

Richard Ryan och Edward Deci, som ligger bakom teorin Self determination theory (SDT) 

menar att inre och yttre motivation är begrepp som i hög grad har studerats. Den stora 

skillnaden mellan dem har kastat nytt ljus på både utvecklings- och undervisningsmetoder 

(Ryan & Deci, 2000, s. 54). Den grundläggande skillnaden mellan inre och yttre motivation är  

att den inre motivationen uppkommer när man gör något för att det ger en inneboende, 

tilltalande känsla. Den yttre motivationen ges  när det man gör leder till ett tydligt resultat. 

Författarna poängterar även kopplingen mellan inre motivation och kunskapsresultat: 

“Because intrinsic motivation results in high-quality learning and creativity, it is especially 

important to detail the factors and forces that engender versus undermine it” (Ryan & Deci, 

2000, s. 55).  

      Tomas Kroksmark framhåller Vygotskisj syn på skola och undervisning. Som 

förespråkare för det sociokulturella synsättet på skola och undervisning betonar Vygotskij 

vikten av ett gott samarbete mellan elev och lärare. Kroksmark skriver: ”Här ser Vygotskij att 

de viktigaste dimensionerna utgörs av metoden att utveckla barns kunskapsutveckling på ett 

systematiskt sätt samt den tankegemenskap som gör att barns spontana och oreflekterade 

begrepp kommer i kontakt med och transformeras till vetenskapliga begrepp” (Kroksmark, 

2013, s. 452). Kroksmark menar att det är i den formaliserade interaktionen (dialogen) som 

den viktigaste grunden för barnets utveckling sker. Kunskapen blir tydlig i dialogen och 

eleven måste själv vara aktiv för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap (Kroksmark, 2013, s. 

452). Gibbons jämför Vygotskijs tankar om samspel med ett barn som lägger pussel 

tillsammans med en vuxen. De talar om pusselbitarnas form och var de passar in och om hur 

man kan se på exempelvis mönster och färger var bitarna hör hemma. På så vis lär barnet sig 

tillvägagångssätt och strategier för just den aktiviteten men kunskaperna finns kvar och kan  

användas i andra situationer (Gibbons, 2013, s. 37). Leif Askland och Svein Ole Sataøen 

skriver även de om Vygotskijs intresse för samspelet mellan vuxna och barn, speciellt där den 

vuxne leder och driver på barnets utveckling. Vygotskijs uppfattning är att alla individer ingår 

i ett kollektiv och att all mänsklig aktivitet sker i grupp (Askland & Sataøen, 2011, s. 249). 

Vygotskij betonar att barn lär sig genom att imitera och menar att barnet, genom 
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förebildslärande, kan internalisera den vuxnes beteende och på så vis tillägna sig den 

kulturella gemenskapen (Askland et. al., 2011, s. 250).  

      Säljö skriver om Jean Piagets teori om att barn lär sig genom assimilation och 

ackomodation. Han menar att barnet först tar in ny information utifrån och bygger på sin 

erfarenhet, assimilerar, för att sedan leda till ackomodation, det vill säga att barnets sätt att 

tänka och agera förändras som en effekt av de nya erfarenheterna (Lundgren, Säljö & Liberg, 

2013, s. 166). Säljö menar att utifrån Piagets syn på lärande och skola är det bästa 

pedagogiska upplägget när läraren stimulerar till självständighet och skapar undervisning där 

eleverna lär tillsammans. Läraren ska erbjuda aktiviteter där eleverna är aktiva, får ställa 

frågor och samarbeta (Lundgren et. al., 2013, s. 171).  

      John Dewey ansåg att lärarens och skolans uppgift var att bygga vidare på de erfarenheter 

eleven redan har och gradvis möjliggöra en fördjupad förståelse av omvärlden. Han betonade 

skolans demokratiska utformning och att allas inflyande är av vikt (Lundgren, et. al, 2013, s. 

180). Genom kommunikationen med andra utvidgar vi våra erfarenheter och vi kan med 

språkets hjälp analysera och förstå världen. Därför är det centralt i undervisningen att 

förmedla kunskap genom kommunikation och språklig verksamhet. Genom att ställa frågor, 

förklara, diskutera, läsa och analysera bidrar skolan till en unik mänsklig kunskapsform 

(Lundgren, et. al., 2013, s. 181).  

      Jan Håkansson och Daniel Sundberg tar upp dagens syn på olika lärandeteorier. De ser en 

tydlig tendens där språk och kommunikation nu har hamnat i ett forskningsmässigt fokus. Det 

perspektiv som oftast tas är det sociokulturella och situationsbundna perspektivet, det vill säga 

synen på hur lärande och undervisning utvecklas i olika situationer och sammanhang och inte 

direkt har ett samband med barnets kognitiva utveckling (Håkansson & Sundberg, 2015, s. 

126). Håkansson och Sundberg använder sig av begreppet lärandekapacitet när de talar om 

elevers kapacitet att lära in ny kunskap. De menar att en vanlig föreställning är att den är 

medfödd, statisk och oföränderlig. Men nya forskningsresultat på ämnet visar på det motsatta 

och har bidragit till viktig information om undervisning i klassrummet. Forskningen har 

exempelvis sett att det är viktigt att eleven har med sig goda lärandestrategier som hjälper 

dem att nå målen samt att läraren är en central källa till att eleven utvecklar sådana 

lärandestrategier. Läraren behöver vara uppmuntrande, stöttande och aktivt hjälpa eleverna att 

utveckla dessa strategier. Läraren behöver göra eleverna medvetna om att olika 

lärandestrategier finns och att det inte enbart handlar om studieteknik utan även om 

metakognitiva förmågor, det vill säga hur de ska tänka. Detta sker bäst genom en aktiv dialog 

där syfte och målsättning i ämnet kommuniceras. Viktiga faktorer är även tillgång till 
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konkreta verktyg och strategier som vägleder eleven och möjliggör riklig återkoppling 

(Håkansson & Sundberg, 2015, s. 134-135).  

      John Hattie benämner läraren som den viktigaste aktören i utbildningsprocessen. En stor 

avgörande faktor i frågan om en lärarroll har hög effekt eller låg effekt på en elevs inlärning 

är lärarens attityd och förväntning när de tar beslut kring undervisningen. Beslut som rör vad 

de ska undervisa om, på vilken svårighetsnivå samt hur de själva ser att de påverkar 

undervisningen. Hattie skriver att vissa lärare har uppfattningen att de verkligen kan göra 

skillnad genom sin undervisning. Den egenskapen är viktig för dem som Hattie kallar de 

”passionerade och inspirerade lärarna” (Hattie, 2013, s. 43).  

      Karin Taube poängterar att skriften är en relativt sen företeelse i människans historia och 

idag är det långt ifrån alla vuxna som kan skriva trots att de är omgivna av texter. I motsats till 

talet, som utvecklas spontant, behöver vi vägledning och undervisning för att lära oss skriva 

(Taube, 2013, s. 49). Taube menar att de största svårigheterna eleverna stöter på vid 

inlärningen av det alfabetiska skriftspråket sker i initialskedet. Om eleven klarar av dessa 

svårigheter med ett bibehållet självförtroende är den fortsatta prognosen för läs- och 

skrivinlärningen god. Tappar eleven däremot självförtroendet genom motgångar kan det 

behövas mycket stöttning och en mängd lyckade lärtillfällen för att vända den negativa 

spiralen (Taube, 2013, s. 57). Det är av mycket stor betydelse för eleven att dennes första 

skrivförsök enbart blir en positiv upplevelse (Taube, 2013, s. 63).  

2.2. Didaktik 

Efter 1990-talet har det skett stor utveckling på det svenska didaktiska forskningsfältet. 

Diskussioner kring didaktik och vilket perspektiv på lärande som är det bäst lämpade i olika 

avseenden förekommer ofta. Didaktiska versioner som öst- och västkustdidaktik, snäv och vid 

didaktik, separativ och integrativ didaktik, allmän och särskild didaktik eller om didaktiken 

och skolämnen och didaktik som vetenskap och konst (Håkansson & Sundberg, 2015, s. 139). 

Den tendens man kan se inom forskningen idag är den att det innehållsliga (vad?), det 

strukturella (varför?), det metodiska (hur?) och det aktörsmässiga (för vem?) hålls isär och att 

det saknas ansats att fläta dem samman och integrera dem med varandra. Håkansson och 

Sundberg menar även att det finns ett forskningsglapp mellan den generella didaktiska teorin 

och empirisk kontextuell forskning i Sverige (Håkansson & Sundberg, 2015, s. 140).  

      På Lärportalen på Skolverkets hemsida diskuteras de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför? Man tar upp den didaktiska triangeln och menar att den saknar en central del. Den 

saknar den viktigaste delen, nämligen för vem undervisningen ska utformas. De elever som 
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står i centrum och även den person som ska leda undervisningen och se till att de andra 

delarna blir utformade på ett sådant sätt att eleverna når målen för undervisningen. 

Undervisningen påverkas av elevernas och lärarnas identiteter och de åsikter de har på lärstoff 

och inlärningsmetod (Skolverket, 2017).  

 

2.3 Motivation 

      Utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery ger en översikt över 

psykologisk och utbildningsvetenskaplig forskning och teorier kring elevers motivation i 

skolan. De menar att motivationen påverkas av en rad olika faktorer. Lärarens förväntningar 

på eleven, känslor som väcks vid misslyckande och framgång och återkoppling är några 

faktorer som Thomson och Wery tar upp. Graden av att eleven blir bekräftad i sitt arbete utgör 

en viktig roll menar de. ”The most difficult time teachers encounter when teaching struggling 

students is related to motivational aspects. ”How can I motivate my students to learn?” is a 

frequent question raised by many teachers” (Thomson & Wery, 2013).  

      Thomson & Wery skiljer på inre och yttre motivation. Har eleven en väl utvecklad inre 

motivation är hen mer benägen att prova nya metoder eller ta sig an nya arbetsområden. Dessa 

elever är inte i behov av lika mycket yttre motivation som elever utan utvecklad inre 

motivation. Yttre motivation är motivation i form av processer där eleven får bekräftan och 

belöning i form av betyg eller beröm från lärare. Artikelns författare ger en rad konkreta råd 

kring hur man kan gå tillväga för att höja elevers motivation. Det är viktigt att läraren tror på 

sina elevers förmåga och potential och att de har insikt i hur mycket lärarens relation till 

eleven kan inverka på elevens attityd och inställning till skola och skolarbete. Genom att 

läraren involverar eleven i olika projekt med flera delmål får eleven en känsla av kontroll och 

delaktighet och deras självförtroende ökar. ”Beyond solid teachingmethods, improving 

students motivation is the key for academic and behavioural success” (Thomson & Wery 

2013).  

      Hattie menar att lärarens viktigaste roll är rollen som ”aktivator”. Han beskriver begreppet 

som ”en kraft som åstadkommer förändring” (Hattie, 2014, s. 119). Genom att vara medveten 

om denna grundläggande roll lägger läraren stort fokus på vilken påverkan de har på sina 

elever. Läraren värderar sin undervisning utifrån vilka konsekvenser den har på eleverna 

snarare än att de ska ta sig igenom kursplaner och skapa bra lektioner (Hattie, 2014, s. 119).  

Hattie hänvisar till forskning han genomfört tillsammans med sin kollega Richard Jaeger. De 

kunde identifiera flera faktorer som var gemensamma för framstående lärare. De hade stor 

ämneskunskap, kunde vägleda eleverna till goda resultat och gav eleverna formativ 
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återkoppling. Dessutom ägnade de sig åt attitydrelaterade aspekter på lärande och arbetade 

aktivt för att höja elevernas inre motivation (Hattie, 2014, s. 45).  I den lista Hattie 

sammanställt över påverkansfaktorer på studieprestationer kommer motivation på plats 56 av 

150. Ledarskap i klassrummet kommer på plats 42 och konkreta exempel på plats 32 (Hattie, 

2014, s. 313).  

      I forskningsartikeln ”Elevers språkmotivation viktigare än begåvning” (2008) som 

publicerats internetsidan forskning.se intervjuas Rakel Österberg som i sin doktorsavhandling 

sett att elevers motivation i skolan är ett bortglömt ämne. Ett ämne som skolan borde ta vara 

på mer. I sin avhandling har hon intervjuat elever samt dokumenterat deras 

kunskapsutveckling i ämnet spanska (forskning.se). I sin avhandling ser Österberg ett tydligt 

samband mellan elever som är fast beslutna att klara vissa mål och har en stark inre 

motivation och tydlig kunskapsutveckling. Att ha en inre motivation ser Österberg som en av 

flera viktiga egenskaper att besitta för att bli en framgångsrik student (Österberg, 2008, s. 

202). Michael Lindblad har i sin avhandling granskat vilka faktorer som bidrar till att elever 

väljer att hoppa av gymnasiet. Det var tydligt att både individuella och strukturella faktorer 

återfanns bland de faktorer som påverkat ungdomarnas skolgång negativt. Brist på stöttning 

både i skolan och i hemmet var en punkt som många av eleverna hade gemensamt. Lindblads 

studier visar att det beror på flera samverkande faktorer, däribland brist på motivation 

återfinns (Lindblad, 2016, s. 156).  

      Anna Maria Hellgren (2016) har i sin doktorsavhandling studerat hur elevers motivation 

påverkar deras studieresultat och vilka klassrumsfaktorer som påverkar motivationen och 

bidrar till positiva upplevelser. Hon menar att viktiga faktorer är inre motivation, känslan av 

att klara av uppgifterna och eget upplevt lärande. Det Hellgren ser som  viktiga 

sitiationsfaktorer var lärarens entusiasm och stöd, uppgifters tydliga mål, klasskamraternas 

attityd till ämnet och ämnets aktualitet. Resultaten av Hellgrens avhandling visar att många 

elever uttryckte sig positiva till att arbeta i projektform. De uppskattade att få kontinuitet i 

undervisningen och i sitt lärande. Eleverna hade fått arbeta med ett forskningsprojekt i 

naturkunskap och på det viset fördjupa sig i ett visst ämne under en längre tid. De såg det som 

positivt att få arbeta praktiskt, undersökande och varierat (Hellgren, 2016, s. 8). Hellgren 

konstaterar efter att ha jämfört sina undersökningar i tre olika klassrum att motivationen till 

arbetsprojektet antingen var oförändrad eller sjönk under projektets gång. Hon menar att det 

därför är viktigt att fortsätta göra empiriska studier på ämnet elevers motivation i klassrummet 

så att vi kan förstå processerna i ett klassrum bättre (Hellgren, 2016, s. 9-10).  

      På Skolverkets går att läsa om aktuell forskning kring skrivinlärningen i skolan. I artikelns 
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inledning konstateras att vi ofta framställer läsförmågan som bidragande del i att lära sig 

skriva. Men artikelförfattaren menar att det även fungerar tvärtom. Skrivande kan också ses 

som en betydande motor för att öva läsning. Det pågår just nu svensk forskning där man 

studerar elevers skriftkompetens och skrivpedagogiska problem. Man tar här upp att det 

internationellt finns skrivpedagogiska skolor, den mest kända är den australiska genreskolan 

(Skolverket, 2017).  

 

2.4 Genrepedagogik 

      I en artikel skriven av professor i textvetenskap Kjell Lars Berge och docent vid 

Institutionen för nordiska språk Per Ledin (2001) tas begreppet genrepedagogik upp. Berge 

och Ledin beskriver det som en framgångsrik metod för att förstå hur vi använder texter inom 

olika kulturer och för olika syften. Men de kritiserar även genrepedagogiken och menar att 

den kan skapa förvirring och strukturalistiska uppfattningar att en viss genre måste vara 

förknippad med ett speciellt innehållsmönster eller en speciell struktur. Författarna anser att 

det råder delade meningar om vad genrepedagogik egentligen innebär (Berge & Ledin, 2001).  

      I en forskningsrapport efter ett genomfört utvecklingsarbete skriver Desirée Fristedt 

(2016) att genreundervisning blivit aktuell i flera fall. Fristedt menar att australiska skolan, 

eller Sydneyskolan som hon kallar det, har utvecklats ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och språk och texter har sina egna kulturella, sociala och historiska sammanhang. 

Forskarna inom Sydney-skolan har utifrån ett antal basgenrer erbjudit lärare färdiga verktyg 

och exempel på texter att arbeta med. Läraren börjar med att gå igenom textens syfte och vad 

som förväntas av elevernas texter. Eleverna presenteras under arbetets gång exempeltexter 

och det språk och de ord som är typiska för genren. Fristedt presenterar även de australiska 

forskarna Joan Rothery och Jim Martins genrepedagogiska cirkelmodell. Cirkelmodellen är 

indelad i fyra avdelningar, eller faser. I den första fasen ska eleverna bygga upp kunskap 

kring ett ämne. Läraren tar reda på vad eleverna redan kan och vad de behöver lära sig mer 

om. Fasen genomförs med hjälp av samtal, eleverna söker fakta på internet och i böcker eller 

genom studiebesök. Genom att läsa in sig på ämnet bekantar sig eleverna med ämnets begrepp 

och termer. I den andra fasen studeras texter typiska för genren. Tillsammmans identifierar 

elever och lärare texternas struktur, mönster och de språkliga drag som är aktuella för genren. 

Texternas syften identifieras och eleverna lär sig att tala om ”språket i språket”. I 

Cirkelmodellens tredje fas skriver klassen en gemensam text typisk för genren. Textsamtal 

förs och stöttning ges i skrivandet av texten. I den fjärde och sista fasen skriver eleverna sina 

texter individuellt. Eleverna har nu genom de föregående faserna tillgodogjort sig kunskap 
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kring ämne och språk och kan nu på egen hand skriva en genretypisk text.  

      Fristedt menar att modellen inte alltid behöver följa den givna ordningen. Beroende på hur 

elevernas förkunskaper ser ut inom ett visst ämne kan fokus på de olika faserna anpassas. 

Cirkelmodellen behöver inte följas helt och hållet utan läraren kan exempelvis fokusera på 

den del hen anser att eleverna behöver utveckla mer (Fristedt, 2016, s. 15-17). Gibbons 

skriver att cirkelmodellen kräver tid att genomföra men samtidigt får eleverna lära sig mycket 

om ämnet. De får öva sig i att föra anteckningar, och att leta, tolka och sammanfatta 

information, förmågor som alla finns med i kursplanernas kunskapskrav. Eleverna erbjuds 

även tillfällen att lyssna, samtala och läsa. De får får lära sig att arbeta med texter aktivt när 

de skriver, bearbetar och bedömer dem. Gibbons ser cirkelmodellen som en metod som ger 

eleverna de verktyg de behöver för att bli självständiga och kreativa. ”När eleverna väl blir 

medvetna om texternas skrivkonventioner kommer de att kunna använda dem till sina egna 

syften” (Gibbons, 2013, s. 112-113).  

      Patrik Hernwall, som är fil.dr. i pedagogik ställer i en atrikel på skolverkets hemsida 

frågan ”Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra?” Han menar att tolka och 

kommunicera med hjälp av bilder är en viktig läs- och skrivförmåga i ett samhälle där vi 

möter allt fler visuella uttrycksformer. Barns förmåga att kunna tolka bilder kommer avsevärt 

tidigare än förmågan att kunna tolka en skriven text. I skolans läroplan finns uttrycket vidgat 

textbegrepp nämnt. Begreppet innefattar förutom skriven text även att eleverna ska få 

möjlighet att tala om texter och tolka bilder. Ett multimodalt berättande betyder att eleven ska 

lära sig att analysera och förstå olika slags texter från skiljda medier. I en kultur där våra olika 

medier ständigt blandas krävs kunskap om olika uttrycksformer och tolkningsvillkor. 

Hernwall menar att ny forskning pekar på att kombinationen text och bild är ett 

framgångsrecept för många elever. Bilden gör att elevens fantasi skapar associationer och 

eventuella tomrum mellan bild och text fylls av handling. Skolor där man övervägande utgår 

från typografisk text bör även utnyttja andra modaliteter för att ge eleverna viktiga samtida 

kompetenser och vidga textbegreppet (Hernwall, 2016).  

      I Märta Anderssons doktorsavhandling har empiriska studier gjorts där fokus lagts på 

elevers meningsskapande i multimodala berättelser under fyra projekt. Gemensamt för 

projekten är att de alla skulle handla om multimodalt berättande. Projekten har innefattat 

berättande texter kombinerade med olika medier. Eleverna sjunger, talar, målar, läser och 

skriver parallellt i sitt berättande. Andersson menar att det multimodala berättandet erbjuder 

ett sammanhang och eleverna kan på detta arbetssätt lättare placera fakta i en meningsfullt 

kontext (Andersson, 2014, 197-198). Efter de genomförda projekt som avhandlingen bygger 
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på har flera av lärarna som varit delaktiga märkt av positiva effekter bland eleverna. Lärarna 

anger att elevernas intresse för ord och hur ord är uppbyggda har ökat och vissa elever som 

funnit skrivande tråkigt har ändrat inställning helt (Andersson, 2004, s. 205).  

Om man i skolan skapar en stimulerande berättarmiljö, där 

eleverna både får lyssna till berättelser och själva berätta, sätts språket in i 

ett meningsfullt sammanhang samtidigt som berättandet blir ett optimalt sätt 

att kommunicera på ”[..] ”min undersökning visar att arbetet med 

berättelser, där läraren och pedagogerna gemensamt skapar en situation där 

eleverna får tillfälle att aktivt reflektera och arbeta med olika språkliga 

uttryckssätt, också ter sig meningsskapande för eleverna (Andersson, 2014, 

s. 207).    
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3. Metod 

 

3.1.1 Urval  

De metoder jag valt att använda mig av är deltagande observation och dokument. Jag har 

genomfört deltagande observationer vid sammanlagt sex tillfällen. Två klasser med tio 

respektive elva elever har givits skrivuppgifter och jag har därefter observerat hur de arbetat 

under tio minuter per observation. Undersökningsgrupperna består av en andraklass och en 

tredjeklass i en skola på landsbygden i Värmland. Eleverna känner mig väl eftersom jag 

arbetar på skolan och har undervisat i deras klasser. Jag har valt dessa två elevgrupperna av 

den anledningen att de var relativt lika, både till storleken och till fördelningen flickor/ pojkar. 

Dessutom såg jag det som intressant att jämföra om, och i så fall hur, texterna skiljde sig åt 

beroende på i vilken årskurs eleven går. De elevgrupper som undersökningen skulle 

genomföras i behövde vara grupper där eleverna kunde producera en text och sedan aktivt 

skriva under de tio minuter jag observerade. Klass ett på skolan var aldrig aktuell för 

undersökningen eftersom skrivkunnigheten och uthålligheten i klassen inte var tillräcklig.                                                                                                                    

Kontakt togs med skolans rektor och jag förklarade hur jag tänkt mig min undersökning och 

vilka elevgrupper som var aktuellla för undersökningen. Därefter togs kontakt med 

klasslärarna i klass två och tre. Vi kom överens om när undersökningarna skulle genomföras 

och jag informerade om tillvägagångssätt och syfte. Eleverna fick med sig brev hem till sina 

vårdnadshavare där jag presenterade mig och mitt ärendet. Jag bad vårdnadshavarna att kryssa 

i svarsalternativ angående om deras barn fick delta i mina undersökningar eller inte och jag 

bad dem att returnera snarast. De elever vars vårdnadshavare dröjde med svar fick 

påminnelser via sms från klasslärare och jag fick till slut in samtliga svar.  

3.1.2 Val av metod samt undersökningarnas validitet och reliabilitet 

Syftet med mina observationer och insamlandet av data är att undersöka hur elevernas texter 

påverkas av hur jag som lärare introducerar en skrivuppgift. Skrivuppgifternas introduktion 

har utgått från en och samma bild. Jag har valt August Malmströms konstverk ”Grindslanten” 

som utgångspunkt för mina skrivuppgifter. De teorier jag beskrivit i kapitlet om teorier och 

forskningsbakgrund har varit utgångspunkt för hur jag lagt upp skrivintroduktionerna. Flera 

teorier drar slutsatser kring elevers motivation och hur den kan kopplas till studieresultat. Det 

arbetssätt jag valt är ett hypotetiskt-deduktivt, det vill säga att jag har utgått från allmänna 

principer och befintliga teorier för att utifrån dem dra slutsatser (Runa Patel & Bo Davidsson, 
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2012, s. 23). Med ett deduktivt arbetssätt tas utgångspunkten ur en befintlig teori och 

objektiviteten kan därför stärkas eftersom forskningsprocessen i en mindre grad färgas av 

forskarens egen uppfattning. Det som talar emot detta arbetssätts tanke om att utgå från en 

befintlig teori kan vara den att forskningen riktas och påverkas och att det därmed inte 

upptäcks några nya rön (Patel & Davidsson, 2012, s. 23).  

      Jag har genomfört en kvalitativ undersökning, det vill säga att jag använt mig av en 

kvalitativ metod i min forskning. En kvalitativ metod handlar om att bestämma och identifiera 

företeelser  samt deras kännetecken och struktur. Denna metod handlar även om att undersöka 

egenskaper och innebörder hos fenomen och hur de kan skilja sig från person till person 

(Jörgen Dimenäs, 2016, s. 228-229). Den aktuella undersökningsmetoden, eller 

undersökningsinstrumentet, bör vara väl genomtänkt och utprovad inför 

undersökningstillfället. Studiens validitet, det vill säga att det som man vill undersöka 

undersöks, påverkas av metodvalet och studiens kommunicerbarhet anses vara ett mått på 

studiens validitet. Kommunicerbarhet innebär att den som läser rapporten ska kunna förstå det 

beskrivna och resultaten (Dimenäs, 2016, s. 231). En studies reliabilitet handlar om dess 

tillförlitlighet och trovärdighet. Kan vi tro på studiens resultat, är det tillförlitligt? Här är det 

viktigt att vara medveten om var vi lägger fokus så att vi observerar det som vi har för avsikt 

att observera (Dimenäs, 2016, s. 231-232). . Observationsgruppernas ringa storlek, tio 

respektive elva elever, påverkar reliabiliteten på så vis att studiens resultat inte kan 

generaliseras i någon större utsträckning.   

3.1.3 Genomförande                                                                                

I mitt forskningsarbete har syftet varit att undersöka hur elevernas texter skiljer sig beroende 

på hur de får skrivuppgifterna introducerade. Undersökningarna utgår från tre olika sätt att 

starta upp skrivandet men eleverna har fått hämta inspiration från en och samma bild vid de 

tre olika tillfällena. Tiden eleverna fått på sig att skriva efter uppstartat observationstillfälle är 

tio minuter. Jag bedömer validiteten hos min studie som god eftersom det arbetet haft för 

avsikt att undersöka gett mig resultat i form av observationsanteckningar och dokument 

giltiga för mitt syfte. Det finns tydliga samband mellan tillvägagångssätt vid introduktion och 

elevtexter samt anteckningar från observationerna och genom dem fått svar på mina 

frågeställningar. Jag har valt att undersöka elevtexter med bilden som utgångspunkt. 

Konstverket ”Grindslanten” valdes som bildobjekt och källa till inspiration och diskussioner. 

Bilden valde jag eftersom den föreställer flera barn och många detaljer som kan intressera och 

inspirera målgruppen. Det var viktigt för studien att eleverna verkligen producerade texter och 
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därför var jag noga med att hitta en bild som i så hög grad som möjligt skulle motivera dem 

att skriva. Att undersökningarna genomförts med hjälp av en specifik bild talar inte för att 

samma resultat skulle nås om observationerna skulle upprepas och ett annat bildobjekt 

användas. Däremot är undersökningen relativt stor. Jag har använt mig av en metod som är 

upprepningsbar i liknande undersökningar vilket visar på en hög reliabilitet.  

      Vid vart och ett av de sammanlagt sex observastionstillfällen har jag fört anteckningar 

under de tio minuter eleverna skrivit. Jag har antecknat löpande om eleverna skrivit 

koncentretrat eller inte och vilka frågor de ställt under observationens gång. Patel och 

Davidsson skriver att en observation inte får ske slumpmässigt utan måste utföras enligt en 

vetenskaplig teknik. Den ska vara systematiskt planerad och anteckningar med information 

ska registreras systematiskt. En observation är speciellt användbar vid insamlandet av 

information kring beteenden i naturliga situationer. Det kan vara exempelvis tal, känslouttryck 

eller liknande (Patel & Davidsson, 2012, s. 91). Den observation jag valt att använda mig av 

är ostrukturerad observation, det vill säga att jag som observatör har fört anteckningar i ett 

utforskande syfte (Patel & Davidsson, 2012, s. 97). Jag har inte använt mig av ett 

observationsschema utan antecknat elevernas frågor och mina observationer löpande.  

      Den andra metoden som jag använt mig av är dokument. Dokument används som 

beteckning för information som nedtecknats eller tryckts (Patel & Davidsson, 2012, s. 67). 

Patel och Davidsson betonar vikten av att förhålla sig kritisk till dokumenten för att kunna 

bedöma om dess faktainnehåll är sannolikt. Vi behöver ta ställning till en rad saker, bland 

annat varför dokumentet tillkommit, under vilka omständigheter och av vilka upphovsmän. 

Har dokumentet framställts under påverkan av något och är källan till dokumentet tillförlitlig 

(Patel & Davidsson, 2012, s. 69). Jag ser elvernas texter som dokument och har jämfört deras 

innehåll och form i förhållande till vilket observationstillfälle som de producerats. Utifrån 

denna information har jag kunnat se mönster och dra vissa slutsatser. 

3.2 Forskningsetik 

Som Vetenskapsrådet skriver bör varje forskare först reflektera över huruvida värdet av 

forskningen överträffar eventuell skada eller negativa konsekvenser som kan drabba berörda 

personer. Man bör ha både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser i åtanke 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Runa Patel & Bo Davidson skriver att det bör finnas en balans 

mellan forskningens syfte och insynen i enskilda individers livsförhållanden. Huvudkraven 

kan delas upp i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  
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Mina forskningsmetoder är deltagande observation samt dokument och insamlandet av data 

kräver att jag tar ställning och hänsyn till flera forskningsetiska aspekter. Stor vikt har lagts 

vid informationskravet. Jag har haft god och nära kontakt med både skolledning, det vill säga 

ansvarig rektor på skolan, och med de båda klasslärarna som är ansvariga för klasserna där 

eleverna jag har observerat går. Ansvariga vårdnadshavare har fått ett brev där jag berättat om 

mig själv, för vilket syfte undersökningarna ska genomföras och hur jag tänkt gå tillväga (se 

bilaga 4). Jag har även informerat om att undersökningarna är helt anonyma och frivilliga. 

Vårdnadshavarna ombads returnera en talong med svar om eleven fick deltaga eller inte. 

Brevet skickades ut i god tid före undersökningarnas start. Samtidigt informerade jag eleverna 

om mina kommande undersökningar eftersom jag inte ansåg att informationen skulle kunna  

påverka resultatet. Jag har tänkt över det Vetenslapsrådet skriver om forskning av känslig 

natur och inte bedömt att undersökningarna och obervationtillfällena kommer att beröra 

känsliga ämnen eller röra upp känslor hos deltagarna. Vetenskapsrådet råder här forskaren att 

informera om undersökningen i förhand endast om informationen inte riskerar att påverka 

undersökningens resultat (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  

      I samband med informationen till deltagare och vårdnadshavare behandlas kravet om 

samtycke. Som Vetenskapsrådet skriver ska uppgiftlämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke inhämtas och om dessa är under 15 år även deras vårdnadshavares 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Eftersom de elever jag ska observera går i andra och tredje 

klass behövs även vårdnadshavarnas godkännande. Eleverna har blivit informerade om att 

deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Jag 

har förvissat mig om att alla elever förstått vad som menas med att något är frivilligt och hur 

de om situationen uppstår ska gå till väga om de vill avbryta sitt deltagande i observationen. 

Som Vetenskapsrådet skriver är det viktigt att i förhand komma överens om vilka regler som 

ska råda om någon deltagare vill avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). Jag 

vill att eleverna ska se mina undersökningstillfällen mer som roliga lektioner än som svåra 

forskningsuppgifter eftersom det kommer att gynna resultatet. Därför har jag varit tydlig med 

att de inte ska behöva känna press över att prestera eller vara osäkra inför vad uppgifterna 

kommer att kräva av dem. Men jag har ändå varit noga med poängtera att deras medverkan är 

viktig för mig och varför jag behöver deras deltagande. Patel & Davidson skriver att man bör 

försöka motivera deltagarna att medverka till exempel genom att klargöra att deltagaren bidrar 

till att göra undersökningens resultat mer rättvisande (Patel & Davidson, 2012, s. 64). 
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Konfidentialitetskravet innebär att medverkarens namn och uppgifter ej får röjas och att det 

råder tystnadsplikt från forskarens sida. Lagring av data med känslig information och 

personuppgifter ska ske på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). I min undersökning kommer inte ämnen att beröras som kräver 

att insamlad data behandlas med särskild försiktighet. Observationer och insamlad data 

kommer att avrapporteras, det vill säga att de ej kan kopplas till enskilda individer.  

      De texter jag samlar in och de anteckningar jag för vid observationerna kommer inte att 

användas till annat än mitt eget examensarbete. Med tanke på Nyttjandekravet (Vetenskap, 

2002, s. 14) har jag informerat om att insamlade uppgifter inte kommer att användas till något 

annat än mina egna undersökningar (Patel & Davidson, 2012, s. 64). Jag kommer att, i början 

av mina observationer, erbjuda inblandade personer att ta del av mina resultat antingen 

skriftligt eller muntligt. Patel och Davidson skriver att det kan vara en god idé att informera 

inblandade individer om detta inledningsvis och i samband med det ta reda på om intresse för 

resultat finns (Patel & Davidson, 2012, s. 64).  

      Slutligen vill jag poängtera att jag tar det etiska ansvaret som projektledare för mina 

undersökningar på stort allvar. Jag har lagrat information och anteckningar på ett säkert och 

tryggt sätt för att inte äventyra att de hamnar i obehörigas händer. Vetenskapsrådet poängterar 

vikten av att, som forskare, vara väl förtrogen med de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 16).   
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4. Resultat  

De sex undersökningstillfällen jag genomfört har resulterat i många observationsanteckningar 

och sammanlagt 64 elevtexter. Jag har sorterat texterna utifrån observationstillfälle och när 

jag studerat dem kunnat identifiera vissa mönster. Jag kommer i detta kapitel att beskriva 

mina observationer, det resultat jag samlat in, hur jag introducerat skrivuppgiften samt vilka 

slutsatser jag dragit utifrån insamlad data.  

4.1.1 Observations/undersökningstillfälle 1. 

      Den första observationen inleddes med att jag beskrev hur det skulle gå till. Jag berättade 

att de skulle få en bild var att titta på och utifrån den skulle de skriva fritt. När jag försäkrat 

mig om att alla förstått instruktionerna delade jag ut bilderna och varsitt linjerat papper. 

Därefter fick de börja skriva.  

I klass två börjar alla elever utom två att skriva med en gång. Jag repeterar kort 

instruktionerna för dem varpå den ena eleven börjar skriva. Den andra eleven förblir sittande 

overksam resten av observationen. När det gått fem minuter räcker en elev upp handen och 

meddelar att hen är ”klar”. När sju minuter gått är ytterligare två elever ”klara”. Jag ser att två 

elever tittar på varandras texter halvvägs in i observationen. En elev pratar för sig själv och 

säger ordet ”keps” varpå jag observerar att en annan elev hör detta och skriver keps på sitt 

papper.  

I klass tre började alla elever att skriva omedelbart. Efter någon minut räcker två elever upp 

händerna och bägge undrar vad de ska göra. Jag svarar att de får skriva vad de vill men att det 

ska ha att göra med bilden de fått. Båda eleverna sätter igång och skriver. Alla arbetar under 

fullständig tystnad. En elev undrar hur man stavar till ”sjö”. Alla elever skriver tills jag bryter 

efter tio minuter. 

När jag granskat elevernas texter efter den första observationen kan jag se att de flesta skriver 

relativt mycket. De flesta har nästan fyllt en sida med text. Deras texter är till största del 

beskrivande texter som berättar vad de ser på bilden. Konstverket är detaljrikt och eleverna 

beskriver vad de ser och drar vissa slutsatser utifrån bilden. Några elever har fantiserat kring 

barnens namn och var de bor.  

      Eleverna i klass två skriver övervägande beskrivande texter. Flera upprepar meningar och 

skriver ”jag ser..”. Någon har endast räknat upp saker hen ser på bilden utan att sätta det i en 

mening. En elev skrev ingenting. Ett par elever spekulerar i vilka barnen är, varför de slåss 



 

20 
 

och om någon av dem knuffat flickan som gråter. En elev drar vissa slutsatser och tror att 

barnen är fattiga eftersom de saknar skor.  

I klass tre har hälften av eleverna skrivit beskrivande texter. I texterna berättar de vad de ser 

och alla eleverna skriver med hela meningar. Flera drar även vissa slutsatser om när i tiden 

bilden utspelar sig utifrån hur barnen är klädda och att de ser fattiga ut. En elev har skrivit 

”jag ser på kläderna att det är förr i tiden”. Den andra halvan av klassen har fantiserat kring 

bilden och skrivit små berättelser om barnen. De skriver exempelvis vad de heter, vad som 

hänt före slagsmålet och varför de är osams. En elev skriver att de slåss om en guldpeng. En 

elev beskriver att barnen på bilden leker en lek och en annan berättar att bilden utspelar sig i 

Stockholm. I flera av texterna där eleverna fantiserat kring bilden finns även beskrivningar av 

vad de ser. Skillnaden från de andra beskrivande texterna är att de berättar vad de ser för att 

sedan förklara varför exempelvis flickan gråter, inte bara konstatera att hon gör det.  

4.1.2 Observations/undersökningstillfälle 2.  

Jag börjar den andra observationen med att dela ut varsitt papper med bilden ”Grindslanten” 

på till eleverna. Vi pratar i helklass om bilden i cirka tio minuter. Jag ställer en rad frågor om 

bilden exempelvis vilka barnen är, vad de gör och vad eleverna tänker och känner när de tittar 

på bilden. Jag berättar att bilden är ett känt konstverk och visar en bild på konstnären, berättar 

vem han var och när han levde. Vi diskuterar konstverkets titel och jag berättar vad en 

grindslant är för något. Jag drar paralleller till Emil i Lönneberga och hur han tjänade pengar 

genom att vara grindpojke. Både i klass två och tre leder detta till igenkänning och 

engagerade diskussioner. Efter denna inledning delar jag ut varsitt linjerat papper och 

instruerar eleverna att börja skriva. 

I klass två frågar flera elever varför de ska skriva till samma bild en gång till. De undrar även 

varför de ska skriva. Jag påminner kort om att det har att göra med mitt examensarbete. 

Samtliga elever arbetar koncentrerat ett par minuter. Jag får sex stycken frågor om stavning 

under observationen. En elev visar upp det hen skrivit och säger ”fin handstil va?” En elev går 

på toaletten. 

Klass tre har lite svårt att komma igång efter uppstarten. En säger ”jag vet inte vad jag ska 

skriva”, en annan frågar ”kan jag skriva samma som förra gången?”. Efter tre minuter sitter 

flera elever och tittar på bilden och det verkar gå lite trögt. Jag får frågorna ”får den heta 

slagsmålet” och ”vad hette tavlan nu igen?” Efter sju minuter arbetar alla koncentrarat och det 
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verkar gå lättare. Mot slutet får jag frågor om stavning, t.ex. ”hur stavas kyrktorn” och ”hur 

stavas ”fejk”. 

Klass två har skrivit åtta texter som beskriver vad man ser på bilden. Två elever berättar att 

bilden är målad av August Malmström. En elev har gett texten rubriken ”Grindslanten”. Alla 

texter utom två nämner slagsmålet mellan barnen. En elev inleder berättande om bråket vid 

grinden men svävar iväg och avsluta texten med att landets kung med soldater kommer och 

tar pengen. En text beskriver slagsmålet och eleven berättar i sin text även om bakgrunden till 

bråket och om vad som kommer att hända i fortsättningen. 

Texterna i klass tre berättar om slagsmålet. I alla texter utom en nämns ”grindslanten”, 

”slanten” eller ”pengen”. Fyra texter har fått ”Grindslanten” som rubrik. Fem texter beskriver 

kort vad eleven ser på bilden. De övriga fem har skrivit lite mer berättande men håller sig till 

det som händer konkret på bilden, slagsmålet om grindslanten. En elev förklarar i texten vad 

en grindslant är.  

4.1.3 Observations/undersökningstillfälle 3.  

Vid det tredje observationstillfället gör jag och klasserna först en gemensam inledning på 

berättelsen. Jag förklarar att vi börjar berättelsen och att de sedan ska fortsätta. Vi har en 

inledande diskussion om vilken form en berättelse brukar ha och att den behöver en början, en 

mitten och ett slut. Vi bestämmer oss för vem av eleverna som är huvudkaraktären i vår text 

och vad personen heter. Klassen kommer överens om vad som hänt innan bilden utspelar sig, 

vart personen varit och hur det sedan gick till när bråket startade. I båda klasserna väljer 

eleverna att berättelsen ska handla om en av pojkarna som slåss. De väljer den pojke som ser 

ut att ligga underst och är överens om att pengen egentligen är hans. Klassen författar och 

formulerar en inledande text och jag skriver den löpande på tavlan längst fram i klassrummet. 

Inledningen på observationen tog ungefär femton minuter. När vi är klara med sagans början 

delar jag ut papper och eleverna får börja skriva.   

Inledningen som klass två gjorde:  

”Det här är berättelsen om Emil Johansson. Emil är åtta år och en lördag hade han varit i 

affären och köpt glass. När Emil gick hem från affären och precis skulle gå igenom en grind 

kom en man körande med en vagn. Vagnen drogs av en häst. Emil skyndade sig att öppna 

grinden för mannen och som tack slängde mannen en grindslant till Emil. Just när Emil ska ta 
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sin peng kommer det några andra pojkar springande. De vill också ha pengen Pojkarna börjar 

slåss med Emil. Snart slåss alla.” 

I klass två är eleverna entusiastiska och har många förslag till berättelsen. Två elever får 

uppgiften enskilt förklarade för sig. Efter tre minuter skriver alla elever utom en. Jag får flera 

frågor om stavning till exempel längst, vagn och byxa. En elev har stukat tummen och berättar 

att ”det är svårt att skriva fint” och en elev räcker mot slutet av observationen upp handen och 

berättar att hen ”får skrivkramp”. 

De åtta texter som klass två gjort handlar alla om Emil. I två av texterna refererar eleverna till 

honom som ”pojken”. I tre av texterna ges först en liten sammanfattning av vår gemensamma 

inledning och sedan fortsätter eleven med ”sin egen” berättelse. Tre texter har fått rubrik. Två 

heter ”Grindslanten” och en heter ”Kriget om myntet”. Fyra texter fortsätter direkt där vi 

slutat berättelsen på tavlan. En elev skrev ingenting.   

Inledningen som klass tre gjorde:  

”Det var en gång en pojke som hette Olle Svensson. Olle går i trean och är tio år. Han 

kommer gående på en grusväg efter att skolan slutat för dagen. Han är på väg hem. Han bor i 

det hus man kan se i bakgrunden på bilden. När han öppnar grinden in till vägen som leder 

fram till hans hus kommer en kusk körande. Kusken kastar en slant till Olle för att han öppnar 

grinden åt honom. Olle har precis tagit upp slanten när ett gäng killar springer fram och ska ta 

den ifrån honom. Olle tappar pengen och alla börjar slåss.”  

Klass tre sätter igång och skriver till synes inspirerade av hur jag introducerat uppgiften. En 

elev ber om att få skriva vår gemensamma början men jag upprepar att deras uppgift är att 

skriva en fortsättning. En elev vill fortsätta på sin egen saga från föregående observation 

istället för den vi gjort tillsammans. När fem minuter gått skriver eleverna koncentrerat och 

arbetet flyter på till synes utan avbrott. Jag får två frågor om stavning. 

Alla tio texter från klass tre håller sig till ämnet och berättar om Olle. Fyra texter återberättar 

vår gemensamma inledning. Fyra texter återberättar samt fortsätter med ”sin egen” berättelse. 

Två texter tar vid där vi slutade vår text på tavlan. Ingen text är endast en beskrivning av 

bilden utan alla texter berättar om Olle och händelserna kring bilden. 
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4.2 Analys  

I detta kapitlet kommer jag att utifrån mina frågeställningar analysera de observationer jag 

gjort och de dokument som elevernas texter utgör.  

4.2.1 Observationerna 

Kan jag se någon skillnad på hur eleverna arbetar beroende på introduktion? 

Efter vilken introduktion verkar eleverna mest motiverade att skriva? 

Jag har jämfört de sex olika observationstillfällena och kan se vissa mönster som stämmer 

överens med de bägge elevgruppperna.  

Observation ett i klass två och tre. 

I båda grupperna råder en viss osäkerhet strax efter att de blivit ombedda att börja skriva. Tre 

elever i tvåan och två i trean räcker upp händerna efter någon minut och förklarar att de inte 

förstår eller att de inte vet vad de ska göra. Efter en kort förklaring från mig sätter de igång 

och skriver. En elev i tvåan förstår inte uppgiften även om jag förtydligar och eleven skriver 

inget alls under de tio minuter som jag observerar. När eleverna börjat skriva arbetar de på 

flitigt. De tittar ibland på bilden för att sedan återgå till skrivandet. Enstaka frågor om 

stavning förekommer.  

De slutsatser jag kan dra utifrån första observationen är att de flesta eleverna snabbt finner sig 

i uppgiften även om den är kort introducerad och att de inte fått något speciellt syfte med 

texten presenterad för sig. Texten har ingen mottagare och jag upplever att flera elever finner 

uppgiften abstrakt och svår. Eleverna vet bara att jag ska göra vissa undersökningar i min 

lärarutbildning och att skrivuppgiften har med det att göra. Till en början tycker jag mig se ett 

tydligt samband mellan min knapphändiga introduktion och elevernas något förvirrade 

reaktioner. Men när de eleverna som till en början inte förstått uppgiften börjar skriva så 

tycker jag att det flyter på bra.  

Observation två i klass två och tre 

Den andra observationen inleddes med en helklassdiskussion kring bilden. Jag presenterade 

konstnären som målat bilden och berättade vad en grindslant är. Jag anser att vi har bra 

diskussioner i klasserna och alla är med och bidrar. När eleverna sedan ska börja skriva 

upplever jag att det är svårare för dem att komma igång än första gången och flera elever 

undrar varför de ska skriva till samma bild en gång till. Eleverna arbetar inte lika koncentrerat 
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och verkar inte ha samma driv som efter första observationen. De ställer frågor om stavning 

och räcker upp handen för att säga saker som inte har med skrivuppgiften att göra. Vid ett par 

tillfälle observerar jag att ett par elever fastnar i att studera bilden och verkar glömma att de 

även ska skriva. 

Av elevernas arbete efter min andra introduktion kan jag dra den slutsatsen att den 

helklassinledning jag började med inte hjälpte dem så mycket i den efterföljande 

skrivuppgiften. De fick inget konkret uppdrag eller syfte med sin text och det gjorde att de 

hade svårt att komma igång. Det jag gav dem var information om konstverket, konstnären och 

fakta kring grindslanten som fenomen. De fick diskutera barnen på bilden, vad de gjorde, hur 

de kände och när i tiden bilden utspelar sig. Det bidrog till en djupare förståelse om bilden 

och om hur barn förr kunde ha det men det bidrog inte till att elevernas motivation till att 

skriva ökade.  

Observation tre i klass två och tre 

När vi tillsammans gjort en inledning på berättelsen och det är elevernas tur att fortsätta 

enskilt ser jag en annan entusiasm än vid observation ett och två. Alla har bidragit till den 

gemensamma början och alla har på något sätt fått tycka till om någon del. Två elever får jag 

förtydliga uppgiften för enskilt. Under observationen skriver eleverna med ett annat driv än 

tidigare och de ställer inte så många frågor om uppgiften i sig.  

Den slutsats jag drar efter den tredje observationen är att eleverna upplever ett sammanhang i 

och med att vi gjorde en början på berättelsen inledningsvis. Introduktionen har gett eleverna 

viktiga förkunskaper och en lätt övergång mellan den gemensamma texten och den enskilda. 

Jag ger dem tydliga instruktioner att följa och deras skrivuppgift får ett tydligt syfte.  

För att återkoppla till min inledande frågeställning har jag jämfört de olika observationerna 

och jag ser att elevernas beteende skiljer sig en hel del mellan dem. Min slutsats är att 

skillnaderna beror på hur jag startat upp uppgiften. Den första skrivuppgiften tas emot med 

nyfikenhet och min instruktion att de får ”skriva fritt” ger dem motivation. Vid observation 

två får de bakgrundsfakta och chans att diskutera bilden ingående vilket uppskattas av 

eleverna. När de sedan ska skriva uppstår viss förvirring och flera elever ifrågasätter 

uppgiften. Både arbetstakten och motivationen hos många av eleverna är påtagligt låg. 

Eleverna arbetar som allra bäst och är mest motiverade vid den tredje observationen och jag 

tolkar det som en direkt effekt av att de själva fått skapa en inledning som är elevnära och ett 
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tydligt syfte med sin text. De har fått en tydlig förlaga eller modell som de nu kan bygga 

vidare på. 

4.2.2 Elevtexterna 

Kan jag utifrån olika sätt att introducera en skrivuppgift se någon effekt på elevernas texter?   

De texter eleverna skrev efter den första observationen var övervägande beskrivande texter. 

Eleverna beskrev vad de såg på bilden men formen på texten varierade. Ett par elever räknade 

upp saker de såg utan att skriva hela meningar och ett par upprepade samma mening flera 

gånger men bytte ut substantivet, exempelvis ”jag ser barn, jag ser en korg, jag ser..” (se 

bilaga 1). Här kan jag se en viss skillnad mellan klass två och klass tre. I klass tre är det fler 

elever än i klass två som har egna funderingar kring barnen på bilden och de drar även vissa 

slutsatser. Eleverna i trean blandar sina beskrivningar mer med sina egna tankar än eleverna i 

tvåan gör. Den introduktion jag gav berättade inte hur eller vad de skulle skriva, bara att de 

skulle skriva något som hade med bilden att göra. Detta resulterade i att många skrev vad de 

såg på bilden. Efter den andra introduktionen kan man se en tydlig röd tråd hos alla texterna. I 

princip alla skriver om slanten som pojkarna slåss om. Texterna är mer berättande men 

berättandet svävar inte iväg utan eleverna håller sig till ämnet och texterna liknar mer en 

faktatext där de berättar om vad en grindslant är och att bilden är målad av August 

Malmström. Den fakta jag berättat inledningsvis verkar påverka dem att skriva på ett sakligt 

vis och elevernas egna tankar och fantasier får inte samma utrymme som i den första texten de 

skrev (se bilaga 2). Jag lade viss tyngdpunkt vid den fakta jag letat upp om konstverket och 

konstnären. Att den fakta jag presenterade blev något mer markerad än diskussionen vi hade 

om bildens motiv kan bero på att jag både visade en bild på konstnären och skrev vissa årtal 

på tavlan. Jag kan se på elevernas texter att introduktionen påverkade hur de sedan valde att 

skriva. Texterna eleverna skrev efter det tredje skrivtillfället skiljer sig från de tidigare. De 

flesta eleverna skriver mer text och texterna verkar sträva åt samma håll. Med det menar jag 

att det driv jag observerade hos eleverna även syns i texterna. Texterna håller sig i de flesta 

fall till vår ursprungshistoria och det är tydligt att eleverna förstått uppgiften jag gett dem. 

Texterna har ett bra sammanhang och även de elever som tidigare skrivit lite torftigt har nu 

lyckats få till en bra text (se bilaga 3).   
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5. Diskussion och slutsatser 

Målet med mitt arbete har varit att undersöka om sättet jag introducerat skrivuppgifterna på 

påverkat elevernas skrivande. Av mina undersökningar har jag dragit vissa slutsatser och 

tycker mig ha fått svar på mina frågeställningar. Undersökningarna har visat på samband 

mellan hur jag som lärare agerat inledningsvis och hur elevernas texter sedan blev. Att läraren 

spelar en viktig roll som inspiratör, ledare och kunskapskälla visste jag redan innan. Inte 

minst Hattie lyfter lärarens framträdande funktion i sin bok (Hattie, 2013, s. 43). Jag hade en 

föreställning om att jag skulle kunna se viss effekt av mitt agerande på både elevernas 

agerande och deras texter. Det som förvånat mig är att den progresssion jag väntade mig inte 

följde den väg jag förutspått.  

      De texter eleverna skrev vid det första tillfället gav mer textmängd och informativt 

innehåll än jag väntade mig att det skulle göra. Med den knapphändiga information och nästan 

totala avsaknaden av instruktion som jag förmedlade hade jag inte väntat mig de texter som 

jag samlade in. Vad berodde det på att eleverna trots min torftiga inledning ändå levererade 

relativt välgjorda texter? Thomson och Wery tar i sin forskningsartikel upp vilka faktorer som 

påverkar elevernas motivation. De nämner bland annat att lärarens förväntningar på eleverna 

spelar stor roll (Thomson & Wery, 2013). Det faktum att det var det första 

undersökningstillfället kan ha haft effekt på mitt agerande och kanske utstrålade jag 

förväntan. En förväntan som hos eleverna väckte motivation och som gjorde att de ansträngde 

sig i hög grad? Oavsett skäl verkade eleverna finna skrivuppgiften spännande. Att de fick en 

helt ny bild på sin bänk att studera och skriva till. Skriva vad de ville! Klassernas första 

skrivtillfälle liknade inte de lektioner de var vana. Kan det har varit därför kreativiteten 

väcktes och medförde att eleverna skrev som de gjorde? 

      Jag förberedde mig väl inför mitt andra undersökningstillfälle. Ett fotografi på konstnären 

August Malmström skrevs ut och jag läste på om konstverket, när det målades och jag 

antecknade den bakgrundsfakta jag ansåg relevant. I klasserna hade vi bra diskussioner. 

Eleverna var engagerade och verkade tycka att det var spännande att höra om konstverkets 

historia. Några visste vad en grindslant var och berättade ivrigt för sina klasskamrater. 

Inledningen på observationen verkade lovande och jag trodde att elevtexterna skulle utvecklas 

ytterligare från föregående undersökningstillfälle. Istället möttes jag av viss skepsis när jag än 

en gång delade ut linjerade papper och bad dem att skriva vad de ville. Flera elever i båda 

klasserna ifrågasatte varför de skulle skriva till samma bild igen och verkade snarare mer 

förvirrade efter introduktionen än före. I efterhand ser jag att det eleverna saknade var ett 
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tydligt syfte med sin text. Hellgren poängterar hur viktigt det är för elevers motivation att de 

uppgifter de ska göra har tydliga mål (Hellgren, 2016, s. 9-10). Avsaknaden av syfte kan vara 

en stor bidragande faktor och orsak till att elevernas texter inte utvecklades eller förbättrades 

från den första gången till den andra. Jag gav dem inget mål med skrivuppgiften och därför 

fanns heller inget tydligt syfte. På elevernas texter kan jag även se att min introduktion har 

påverkat dem i hur de skrivit. Många har skrivit mer faktabetonat och lyft fram att det är en 

gridslant de slåss om, att det är förr i tiden och att bildens målats av August Malmström. 

Antog eleverna att jag förväntade mig en faktatext utan att jag konkret bad om det? Hade de 

kanske skrivit en mer fanastifull text om de fått en ny bild att skriva till? Kroksmark lyfter 

dialogen som viktig i tillgodogörandet av ny kunskap (Kroksmark, 201, s. 452). Jag kan 

konstatera att av vår inledande dialog fick eleverna nya kunskaper om konstverket, om 

konstnären och om fenomenet kring att barn för länge sedan ibland kunde tjäna lite 

extrapengar genom att öppna grindar för förbipasserande. Kunskaperna kom ur dialogen och 

befästes sedan genom textskrivandet. Min föreställning om att eleverna steg för steg skulle 

utveckla mer fantasifulla texter visade sig i de flesta fall inte stämma.  

      Vid det tredje skrivtillfället gjorde vår gemensamma inledning att eleverna fick en tydlig 

skrivuppgift. Uppgiften var klart och tydligt formulerad, de skulle skriva en fortsättning på 

sagan om Emil/Olle. Ett påtagligt lugn infann sig i klassrummen och jag har i efterhand satt 

det i samband med att alla förstod uppgiften och visste vad som förväntades av dem. Vår 

gemensamma inledning gav eleverna ett tydligt exempel och en förlaga, något som Hatties 

forskning visar sig vara viktigt för elevernas resultat (Hattie, 2014, s. 313). Det bekräftar även 

Säljö när han tar upp Piagets åsikt att det bästa för eleverna, ur pedagogisk synvinkel, är när 

läraren genom sin undervisning skapar lärtillfällen där eleverna lär tillsammans (Lundgren et. 

al., 2013, s. 171). Mitt tredje undersökningstillfälle har även givit mig tillfälle att se 

sambandet mellan skapandet av vår gemensamma inledning och begreppen ackomodation och 

assimilation (Lundgren et. al., 2013, s. 166). Eleverna har först fått nya kunskaper genom att 

vi tillsammans skapat en modell och sedan har de använt de nya kunskaperna i sina egna 

texter. Eleverna har tillgodogjort sig de verktyg och den iformation de behöver för att nu 

kunna skriva mer självständigt, ett förlopp som påminner om cirkelmodellens (Gibbons, 2013, 

s. 113). 

      Av mina undersökningar har jag lärt mig att min roll som lärare och de val jag gör i min 

undervisning påverkar eleverna i hög grad. Jag har sett ett behov av att förstå syfte och att 

kunna placera uppgiften i ett förståeligt sammanhang. Bitvis har instruktioner och syfte 

uteblivit och det har haft direkt inverkan på många elevers resultat. Men jag har även iakttagit 
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hur vissa elever värdesatt att skrivuppgifterna har varit öppna och fria för tolkning. Andersson 

pekar på vikten av att genom det multimodala berättandet erbjuda eleverna ett sätt att placera 

fakta i ett meningsfullt sammangang (Andersson, 2004, s. 198).  

      De slutsatser mina undersökningar visat vill jag här koppla till övergripande 

frågeställningar som arbetet utgått från:  

Kan jag se skillnad på hur eleverna arbetar beroende på introduktion? Skillnader mellan 

tillfällena observerades. Vid tillfälle ett var de motiverade och koncentrerade, vid tillfälle två 

var de inte lika intresserade men vid tillfälle tre var de driftiga igen. Slutsats: uppgiftens 

introduktion gav effekt. 

Efter vilken introduktion verkar eleverna mest motiverade att skriva? Vid det tredje tillfället 

observerades mest intresse och motivation att skriva. Slutsats: elevernas medverkan och 

uppgiftens kontext motiverar eleven. 

Kan jag utifrån olika sätt att introducera en skrivuppgift se någon effekt på elevernas texter? 

Vid tillfälle ett beskrev eleverna vad de såg på bilden, vid tillfälle två skriver eleverna i stort 

sett om det vi pratat om, vid tillfälle tre skriver eleverna sammanhängande texter som är av 

mer berättande karaktär. Slutsats: uppgiftens sammanhang gav upphov till mer uppbyggda 

texter.  

      När jag i efterhand läser de texter eleverna skrev vid det sista undersökningstillfället ser 

jag hur de efter mina undersökningstillfällen tagit till sig de nyvunna kunskaperna, gjort dem 

till sina egna och placerat dem i sina sagor. 

      Mitt arbete har väckt många frågor och förslag till vidare forskning. Mina undersökningar 

visade överlag ett samstämmigt resultat, det vill säga att de båda klasserna följde samma 

mönster och fick ungefär samma resultat beroende på introduktionen. Berodde detta på att en 

och samma lärare genomförde undersökningarna? Det skulle vara intressant att undersöka hur 

elevtexterna påverkas beroende på vilken lärare som håller i introduktionen. 

Observationsmetoden skulle då skilja sig något och en observation skulle passa bättre än en 

deltagande observation. Här skulle olika lärarstilar även kunna undersökas och texterna skulle 

kunna visa på vilken lärarstil som ger ett visst resultat. Hatties uppfattning är att ”de 

passionerade och inspirerade” lärarna är de lärarna som tror på sig själva och på sin kapacitet 

att göra skillnad i skolan (Hattie, 2013, s. 43). Forskning som undersöker kopplingen mellan 

olika lärare och de resultat som respektive lärares elever gör vore mycket intressant. Frågan 

om eventuella lämplighetstest skulle ingå vid ansökandet till lärarprogram är en omdiskuterad 

och känslig fråga men inte destå mindre är det av stor vikt, anser jag, att lärare i skolan är väl 

lämpade att undervisa och har ett sätt och en personlighet som inspirerar och inger förtroende 
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och trygghet. Med bakgrund av detta skulle forskning om lämplighetens betydelse för 

elevresultaten vara aktuell. Alla elever har rätt att möta bra lärare i skolan och på så vis ges de 

bästa förutsättningarna för kunskap.  
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Hej! 

 

Mitt namn är Maria Heimer och jag arbetar som resurspedagog på lågstadiet på 

XX skola. Parallellt med detta går jag sista terminen på lärarprogrammet vid 

Karlstads universitet. Under våren ska jag skriva mitt examensarbete och i och 

med det bedriva viss forskning i klass två och tre.   

Jag kommer att vid fyra till fem tillfällen under de närmsta två månaderna ge 

eleverna skrivuppgifter och sedan observera dem när de arbetar samt samla in 

och ta tillvara deras texter. Undersökningarna kommer att utgöra ett viktigt 

underlag i mitt examensarbete.  

Mina observationer kommer att vara helt avidentifierade och elevernas namn 

kommer givetvis inte publiceras i mitt arbete. Min förhoppning är nu att ni ger 

er tillåtelse till att jag får inkludera ert barn i mina undersökningar. Jag ber er 

därför att lämna in talongen nedan. 

Tack på förhand!  

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

       Mitt barn får delta i ovan beskrivna undersökning. 

 

       Mitt barn får inte delta i ovan beskrivna undersökning. 

 

___________________________  ___________________________ 

Datum    Underskrift 


