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1 Inledning 
Det är viktigt att undervisningen främjar elevers läs- och skrivintresse för att elever ska ha lust 
att utvecklas vidare utifrån den individuella nivån. Genom att besöka en klass i år ett såg jag 
att många elever kunde läsa och skriva men saknade lusten till det och hade svårt att 
komponera egna berättelser och sagor. De hade svårt att använda sin fantasi vid exempelvis 
vid sagoskrivande. Jag tror att det bland annat beror på att de precis har lärt sig att läsa och 
skriva och inte är vana vid sagoskrivande och jag tror även att de inte har fått en undervisning 
som främjar detta. Detta ledde till ett utvecklingsprojekt med temat sagor för att 
undervisningen på det viset skall främja elevernas utveckling.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att främja elevernas läs- och skrivintresse genom ett 
sagotema, för att det i sin tur ska främja deras läs- och skrivförmåga. 

 

2 Litteratur 
Nedan redogör jag för litteratur om elevers läs- och skrivutveckling, vilken utgör en grund för 
utvecklingsprojektet. 
 
Det finns olika syn på hur man lär sig läsa och skriva och hur läs- och skrivinlärning bör 
undervisas. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar att läs- och skrivundervisningen 
inte bör fokusera på hur man gör när man läser och skriver utan istället utveckla dessa 
färdigheter genom att synliggöra läsning och skrivning genom elevernas egna erfarenheter. 
De poängterar även att det är viktigt att elever förstår att en text kan förmedla något och att de 
inser att de kan lära sig saker genom att läsa och att det är vikigt att visa eleverna att 
skriftspråket kan användas till många olika saker, för att på så sätt göra läsningen och 
skrivningen meningsfull för dem. Även Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) har detta synsätt 
och anser att undervisningen inte bör bygga på språkövningar utan istället språkanvändning, 
där eleverna ser en mening med språkanvändandet som ger dem lust att läsa och skriva. Detta 
beskriver även Liberg (2006) och belyser att elever bör läsa och skriva mycket, i meningsfulla 
sammanhang.  
 
Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997s.174) menar, ”En bra text är en text som kan stå på egna 
ben”, och att undervisningen bör gynna elevernas skrivutveckling så att deras skrivande 
utvecklas på så vis att de kan skriva texter som kan stå på egna ben och läsas och förstås av 
andra.  
 
Sambandet mellan läsning och skrivning, talet och lyssnandet beskrivs i litteraturen. 
Strömquist (1992) poängterar att genom att eleverna är aktiva i undervisningen och att den 
stimulerar elevernas språkliga förmåga får de goda förutsättningar att utveckla sitt språk.  Hon 
menar att talet, lyssnandet, skrivandet och läsningen bör samspela med varandra och få lika 
stor del i undervisningen för att eleverna skall kunna utvecklas på bästa sätt. Detta 
understödjer även Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) som menar att läsning och 
skrivning förutsätter varandra. Som ett tillägg till detta resonemang bidrar Bergöö, Jönsson 
och Nilsson (1997) med att elevers skönlitterära skrivande utvecklas då de läser skönlitterär 
litteratur. Eriksen Hagtvet (1990) bidrar med ytterligare en aspekt i läs- och 
skrivundervisningen och betonar vikten av att eleverna får tala och att eleverna utvecklar sin 
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skrivförmåga genom att tala och menar även att eleverna utvecklar skriftspråket genom att 
återberätta. 
 
I Kursplaner och betygskriterier (2008 s.97-98) i Mål att sträva mot i svenska, framhålls att 
olika delar bör samspela med varandra för att främja eleverna på bästa sätt. Det står bland 
annat att ”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi 
och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse,”, 
”utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med 
olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera,”, ”genom eget skrivande 
fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt 
utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang”. 
 
Läs- och skrivintresse och lust till att läsa och skriva beskrivs i litteraturen som en viktig 
aspekt i läs- och skrivinlärningen. Krashen (1984) i Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) 
menar att det finns ett starkt samband mellan läsning och skrivförmåga och att intresset för 
läsning och skrivning är viktigt för läs- och skrivutvecklingen. Även Bergöö, Jönsson och 
Nilsson (1997) menar att lusten att skriva är viktig för skrivutvecklingen. Liberg (2006) 
stödjer detta och menar att man inte ska pressa fram en läslust hos de elever som inte är 
intresserade av att läsa och skriva, utan istället ge dem tid och presentera läsning och 
skrivning på ett intressant sätt och samtala mycket med eleverna. 
 
En annan viktig aspekt är vikten av att undervisningen ger eleverna självförtroende. Om detta 
skriver Taube (2007) och menar att dåligt självförtroende kring läsning och skrivning kan 
vara en orsak till att läs- och skrivlust inte infinner sig. Taube anser att det är viktigt att 
läraren försöker stärka elevernas självförtroende i skrivning, bland annat genom att göra 
skrivningen meningsfull för dem och inte fokusera på rättningen för mycket, utan istället 
uppmuntra dem att skriva mycket.  
 
Eriksen Hagtvet (1990) beskriver ytterligare en viktig aspekt i läs- och skrivutvecklingen, att 
metakognition är viktigt för utvecklingen av skriftspråket. Även Liberg (2006) menar att ett 
metaspråk, förmåga att tala om språket, är viktigt för läs- och skrivutvecklingen och att det är 
viktigt att elever förstår varför man läser. 
 
En direkt koppling till det genomförda utvecklingsprojektet är det som Eriksen Hagtvet 
(1990) beskriver, ett konkret fördjupningsarbete med temat sagor. Han beskriver hur det kan 
bidra till att utveckla elevers läs- och skriv förmåga, genom att vara ett roligt och engagerande 
tema och visar då på vikten av att läs- och skrivlust infinner sig för att eleverna ska utvecklas 
på bästa sätt. Även Trageton (2005) beskriver hur elever skriver egna sagor och sedan 
använder dem som läseböcker, för att på så vis bidra till en meningsfull och lustfylld 
undervisning. 
 
Dysthe (1989) i Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) anser att responsgivande är viktigt och 
att det förekommer en dialog mellan läraren och eleverna för att skrivandet på så vis blir 
meningsfullt för eleverna. Hon menar även att eleverna bör vara medvetna om sin mottagare 
då de skriver för att göra skrivande mer meningsfullt för dem. 

3 Metod 
Utvecklingsprojektet genomfördes under tre veckor i form av ett sagotema. Jag valde ett 
sagotema då jag hoppades att det skulle bidra till en lustfylld och meningsfull undervisning 
som tilltalade eleverna, eftersom de redan var bekanta med sagor. Vid genomförandet fick all 
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annan undervisning lämna plats för temat. Eftersom syftet var att främja elevernas läs- och 
skrivintresse hade jag för avsikt att göra ett lustfyllt tema som innefattade flera olika delar, så 
som läsa, lyssna, skriva, tala, rita och använda kroppen. Jag planerade därför ett multimodalt 
tema med fokus på flera olika sinnen där jag hade för avsikt att integrera flera olika ämnen. 
Vilka delar som ingick i temat beskrivs under resultat.  
 
Utvecklingsprojektet genomfördes på en friskola i en större mellansvensk stad, i år ett. 
Klassen består av 14 elever, sex flickor och åtta pojkar. Alla elever med ett undantag har 
svenska som modersmål. Alla elever, med ett undantag, kan läsa och skriva. 
Upptagningsområdet är främst  ett villaområde.  
 
Temaarbetet inleddes med att eleverna fick svara på frågor kring vad de ansåg om läsning och 
skrivning. Temaarbetet bestod sedan bland annat av läsning, skrivning, film, muntliga 
övningar, lekar och studiebesök. Efter genomförandet av temat utvärderade jag sedan temat, 
genom att ställa frågor till alla elever i klassen och intervjua fyra slumpmässigt utvalda elever. 
Frågorna till hela klassen handlade om vad de tyckte om temaarbetet och om de hade lärt sig 
något och syftade till att ge en så bred och generell bild som möjligt. Vid intervjuerna fick 
eleverna också svara på vad de tyckte om temat och om de hade lärt sig något, dock mer 
utförligt. Intervjuerna syftade till att ge en mer tydlig och detaljerad bild av i vilken mån detta 
utvecklingsprojekt främjade elevernas läs- och skrivintresse.  
 
Jag dokumenterade arbetsgången genom loggskrivande och genom att fotografera elevernas 
arbeten.  

 

3.1 Etiska frågor 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det viktigt att vid denna typ av undersökning ta hänsyn till 
forskningsetiska principer och krav. 
 
Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren informerar de 
inblandade i undersökningen om alla aspekter som ska undersökas, dess syfte, hur det kan 
påverka dem och förklara att deltagandet är frivilligt.  I detta fall informerades inte eleverna 
eftersom jag ansåg att det inte skulle gynna utvecklingsprojektet och jag ansåg inte att de 
behövde informeras då detta tema integrerades i den ordinarie undervisningen och på det viset 
inte påverkade eleverna på ett sådant sätt att de behövde informeras. 
 
Samtyckeskravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren behöver de deltagandes 
samtycke, i vissa fall kan det innebära samtycke från föräldrar/vårdnadshavare. De deltagande 
bestämmer dessutom själva om och på vilka villkor de ska deltaga i undersökningen. De har 
även rätt att avbryta deltagandet utan att utsättas för påtryckningar. Innan temaarbetet inleddes 
gav föräldrarna sitt samtycke att genomföra utvecklingsprojektet och dessutom tillåtelse att 
fotografera elevernas arbeten. Eleverna själva bestämde inte om de skulle deltaga eller ej, då 
temat integrerades i den reguljära undervisningen. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär konfidentialitetskravet att de deltagandes 
personuppgifter hålls konfidentiella och förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta 
del av dem. Under och efter undersökningen förvarades därför materialet på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kunde komma åt det, inlåst i ett skåp. Namn skrevs inte heller ut på de personer 
som intervjuats och observerats.  
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Nyttjandekravet står enligt Vetenskapsrådet (2002) för att de uppgifter som uppkommer under 
undersökningen endast används vid forskningsundersökningen. Det material som framkom 
under undersökningen användes endast till dess syfte och arkiverades i ett låst skåp efter 
undersökningens slut. 

 

4 Resultat 
I detta kapitel redogör jag för mina resultat. Jag presenterar först hur jag genomförde projektet 
och syftet med de olika momenten och sedan presenterar jag vad som framkom vid de frågor 
som jag ställde till eleverna i början av temat, vid utvärdering i slutet av temat och vid 
intervjuerna. 
 

4.1 Genomförande 
Innan jag inledde temat ställde jag muntligt några frågor till eleverna där de anonymt fick 
skriva vad de tyckte om att läsa och skriva. Detta skulle utgöra grunden för utvärderingen av 
temat och för att få en bild av elevernas inställning till läsning och skrivning. Genom att 
muntligt fråga eleverna behövde de inte lägga fokus på att läsa och förstå frågorna, vilket kan 
vara svårt för elever i år ett. Det blev då enklare för eleverna att svara på frågorna. Genom att 
svara skriftligt på dessa frågor blev det samtidigt en övning för dem att skriva för ett syfte, att 
jag ville veta vad de tyckte, och bidrog då till ett meningsfullt skrivande. 
 
Temat inleddes med att vi samtalade kring vad en saga är och vilka typiska karaktärsdrag en 
saga har. Syftet var att göra eleverna medvetna om vad en saga är för att de sedan lättare 
skulle kunna skriva en egen saga. Sedan läste jag en saga och efteråt samtalade vi kring den. 
Detta gjorde vi för att direkt koppla samtalet om vad en saga är till att få lyssna till en saga 
och på det viset bidra till förståelsen för vad en saga är. Samtidigt blev sagan förhoppningsvis 
mer meningsfull för eleverna och de fick tillfälle att utveckla sitt språk. Till temat valde jag ut 
olika sagor som skulle bidra till förståelsen för vad en saga är. Jag valde olika författare och 
nya och traditionella sagor för att ge en så bred bild som möjligt. Efter sagoläsandet och 
samtalet tittade vi på en filmatisering av en saga. Filmen visade jag för att tillföra ett roligt 
inslag i temat och presentera en saga på ett nytt sätt. Vi samtalade sedan om filmen för att ge 
tillfälle för eleverna att reflektera kring vad de sett, ge dem möjlighet att utveckla sitt språk 
och bidra till ytterligare förståelse kring vad en saga är.  Detta tog en dag att genomföra.  
 
Sedan gick vi till biblioteket, under en förmiddag, för att lyssna på bokprat om sagor. En 
bibliotekarie visade då böcker och läste och berättade mutligt sagor för eleverna. Eleverna 
fick sedan själva låna sagoböcker att ha som bänkbok i skolan.  
 
Nästa dag introducerade jag ”Sagostigen” för eleverna. Det är en uppritad stig med olika 
hållplatser som visar hur en saga brukar vara uppbyggd. Den syftade till att vara en hjälp i det 
kommande sagoskrivandet och bidra till en lustfylld undervisning.   
 
För att hjälpa eleverna att få igång sin fantasi, göra undervisningen mer varierad och vara ett 
steg i att sedan kunna skriva egna sagor fick eleverna tillsammans muntligt formulera en saga. 
Härnäst introducerades därför den magiska sagoberättarstaven. Den syftade till att vara en 
hjälp då eleverna skulle hitta på egna sagor muntligt. Sagoberättarstaven användes på så vis 
att eleverna satt i en ring, staven skickades runt till en elev i taget och när man höll staven i 
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sin hand hittade eleven på en mening till sagan och på så vis tog sagan form. När eleverna 
kände till hur sagoberättarstaven fungerade lades sagostigen till vid det muntliga 
sagoberättandet. Eleverna hittade då på en saga men hjälp av staven samtidigt som de skulle 
följa sagostigen, för att ytterligare bidra till förståelsen av vad en saga innebär och sedan 
lättare kunna skriva en egen saga. Samtidigt fick de tillfälle att utveckla sitt språk, på ett 
intresseväckande och varierande sätt.  
 
Temat fortskred sedan med att eleverna fick läsa fler sagor, titta på fler filmatiseringar av 
sagor och samtala kring detta och de fick fler tillfällen att muntligt formulera sagor. 
 
För att integrera matematik i temat läste jag så kallade mattesagor. Det är sagor där matematik 
integreras med en berättelse. Mattesagorna handlade bland annat om flickan Addition och 
pojken Subtraktion. Jag läste sagan och eleverna aktiverades genom att emellanåt svara på 
frågor i sagan, som då innefattade addition och subtraktion. Eleverna fick på detta sätt se att 
sagor kan handla om många olika saker, tillfälle att lära sig mer matematik, på ett roligt sätt 
och det bidrog även till ett mer varierat tema. 
 
Genom att leka sagolekar på idrotten integrerades även idrotten i temat. Eleverna fick då 
fysiskt medverka i sagor och det syftade till att göra temat mer underhållande och 
meningsfullt för eleverna. Jag läste bland annat upp en saga (Hans och Greta) för eleverna och 
hade innan delat upp hälften av klassen till att vara Greta och den andra hälften fick vara 
Hans. Då jag läste ”Hans” skulle de elever som blev tilldelade att vara Hans springa ett varv i 
salen och vice versa. Mattesagorna och sagolekarna pågick under hela temats gång.  
 
På NO lektionerna genomfördes under denna tid ett rymdtema och sagotemat integrerades i 
rymdtemat genom att eleverna fick skriva en rymdsaga.  
 
Innan eleverna skulle gå på lunch berättade jag en saga om klassen och när eleverna hörde sitt 
namn fick de gå och ställa sig i matkön, detta för att integrera sagotemat i så många moment 
som möjligt, koppla temat till elevernas vardag och göra temat mer lustfyllt. 
 
Det var även naturligt att integrera samtal kring mening, punkt och stor bokstav under temats 
gång. Detta för att så tidigt som möjligt lära eleverna hur man skriver på rätt sätt. 
 
När temat hade fortskridit i ungefär en vecka och eleverna hade fått tillfälle att arbeta med 
sagor på olika sätt introducerades nästa del i temat som var att skriva en egen saga och rita en 
bild till. Till sin hjälp hade eleverna sagostigen. Syftet var att ge eleverna tillfälle att utveckla 
sin skriftliga förmåga, på ett intresseväckande sätt. Genom att rita en bild till sagan fick de 
tillfälle att i bild beskriva det de skrivit och då tydliggöra sagan. 
 
Under den tredje veckan fick eleverna göra en individuell sagobok, där de skulle skriva en 
saga, med hjälp av sagostigen och sedan rita bilder till. Denna saga skulle då bli avslutningen 
på temat och eleverna skulle lägga ner mer tid och energi på den här, andra sagan, med mer 
text, fler bilder och ett finare utförande. Vid det här laget hade eleverna fått prova på att göra 
sagor på olika sätt och hade förhoppningsvis mer kunskap kring vad en saga är och hur man 
skriver en saga. Sagan läste eleverna sedan upp i klassen och senare även på förskolan, vilket 
de blev medvetna om att de skulle göra vid introducerandet av sagoboken. På så vis fick de 
visa vad de gjort och förhoppningsvis känna sig stolta över vad de åstadkommit och få tillfälle 
att läsa högt inför grupp. Eleverna fick muntlig respons på sina sagor under temats gång. 
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4.2 Resultat: frågor 
Av svaren på de frågor som ställdes i början av temaarbetet framkom att tio elever i klassen 
tyckte om att läsa, en elev svarade att han inte tyckte om att läsa och tre elever var osäkra.  
Orsakerna till varför de tyckte som de gjorde var olika. De flesta tyckte bara att det var roligt 
medan en elev tyckte att det var roligt eftersom ”Man kan läsa i solen” och en elev tyckte om 
att läsa därför att ”Det är spännande”. De elever som var osäkra på vad de ansåg om läsning 
eller inte tyckte om läsning tyckte så eftersom de ”hade läst så mycket” och ”Ibland är det 
roligt och ibland tråkigt”. 
 
När det gällde vad eleverna tyckte om att skriva ansåg sex elever att det var roligt, fem var 
osäkra och tre elever tyckte inte om att skriva. De elever som tyckte att det var roligt att skriva 
ansåg att det var roligt eftersom ”Man lär sig att skriva” och ”För att det är kul.” 
Orsakerna till varför eleverna inte tyckte att det var roligt eller varför de var osäkra var att 
”Det är lite tråkigt”, ”Det beror på om det är mycket text” och ”För att det är tråkigt.” 
 
Efter sagotemat fick eleverna delta i en utvärdering där det framkom att tio elever i klassen 
tyckte att sagotemat var roligt och bra, en elev tyckte att det var dåligt och tre elever tyckte att 
det var sådär. På frågan om vad de tyckte var roligast tyckte de mycket olika. En del elever 
uppskattade film mest, andra att skriva sagor medan en del tyckte att läsa sagor var roligast. 
 
På frågan om de tyckte att de hade lärt sig något av sagotemat svarade tio elever att de hade 
gjort det medan fyra elever svarade att det inte visste. Åtta elever svarade att de hade lärt sig 
att skriva bättre och snabbare. 
 
 

4.3 Resultat: intervjuer 
I det följande presenterar jag i form av referat mina intervjuer med fyra elever i klassen där 
utvecklingsprojektet genomfördes. 
 
Intervju med Jonny 
Johnny tyckte att Sagotemat var dåligt, därför att man skulle läsa och gå till biblioteket och att 
det var jobbigt att skriva sagor. Det han fann roligast var att läsa den stora tjocka sagoboken 
och det som var minst roligt var att skriva sagor på papper. Han ansåg att han hade blivit 
bättre på att hitta på sagor. Han tyckte att sagotemat har bidragit till att han tycker att det är 
lite roligare att läsa och skriva, : ”Därför att när man börjar skriva ett par gånger börjar man 
tycka att det är lite roligare.” 
 
Intervju men Erik 
Erik tyckte att sagotemat var ”rätt så” roligt eftersom man skrev mycket och han gillar det. 
Han ansåg att det roligast var att skriva om en vampyrtomat och att det inte var något som var 
mindre roligt. Han tyckte att han har blivit bättre på att skriva snabbare och att skriva lilla a. 
Han tyckte inte att sagotemat har gjort att han tycker att det är roligare att läsa och skriva. 
 
Intervju med Ella 
Ella tyckte att sagotemat var kul. Det hon fann roligast var att titta på film och att det som var 
minst roligt var att skriva den sista sagan, eftersom hon inte kom på så mycket. Hon ansåg 
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inte att hon har lärt sig så mycket och hon tyckte inte att sagotemat har bidragit till att hon 
tycker att det är roligare att läsa och skriva. 
 
Intervju med Jenny 
Jenny tyckte att sagotemat var sådär: ”Eftersom det var jobbigt ibland och att det var mycket 
att göra”. Hon ansåg att berättarstaven var roligast och att sagoboken var det som var minst 
roligt. Hon ansåg att hon har lärt sig att skriva punkter och att hon hade blivit lite bättre på att 
läsa och skriva. Hon tyckte att sagotemat har gjort att hon tycker att det är roligare att läsa och 
skriva. 
 
 

5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag de olika momenten i utvecklingsprojektet, i den ordning de 
utfördes, kopplat till den valda litteraturen, enkäterna och intervjuerna. 
 
Längden på temat var lagom, då eleverna fick mycket tid att bekanta sig med sagor, fick flera 
tillfällen att läsa, skriva och samtala. Eftersom temat sträckte sig under en relativt lång tid 
hann eleverna dessutom få möta sagor på flera olika sätt, med flera sinnen och i olika ämnen 
och jag ser att det bidrog till att temat blev mer givande. Jag ser dessutom att genom att all 
annan undervisning fick lämna plats åt sagotemat, främjade det eleverna mer, eftersom det 
bidrog till att skapa en helhetsbild och det blev mindre rörigt för dem. Jag menar att det var 
relativt lätt att integrera sagotemat med andra ämnen och att eleverna uppskattade det.  
 
Enkäten som gjordes i början av temat utgjorde en bra grund för utvärderingen av temat, då 
det blev synligt vad eleverna ansåg om läsning och skrivning samtidigt som det var intressant 
att jämföra med i slutet av temat. Det gav en relativt bred syn angående deras syn på läsning 
och skrivning. Tillvägagångssättet var också bra, då eleverna fick chans att fritt svara vad de 
ansåg kring dessa frågor samtidigt som de fick stöd och vägledning genom att jag berättade 
vad som var tanken med frågorna. Jag tror att en traditionell enkät hade varit för svår för dem 
och genom att göra på det här viset blev alla elever delaktiga. 
 
Genom reflektioner kring temat och genom att ta del av enkäterna ser jag att många 
förändringar kan göras i detta tema. Genom att inleda temat med att samtala kring typiska 
genredrag anser jag att eleverna fick en bra förutsättning till grund att bygga vidare på. Att 
sedan läsa en saga, samtala kring den och sedan titta på film bidrog förhoppningsvis till att de 
fick ytterligare en större uppfattning om vad en saga är men även att inledningen kunde ha 
gjorts mer lustfylld och spännande, för att fånga elevernas intresse ännu mer, genom att till 
exempel överraska eleverna med att när de kom in från rast sitta i ett nedsläckt klassrum med 
ett tänt ljus och läsa en saga för dem eller genom att klä ut sig till en sagofigur. Det kunde ha 
lett till att fler elever fångades av sagotemat. Jag ser även att det skulle ha behövts mer tid till 
samtal kring sagan och filmen, för att gynna eleverna på bästa sätt. Jag inser samtidigt att det 
är svårt att bedöma hur mycket de lärde sig och om dessa moment främjade eleverna på det 
vis som jag hade tänkt. 
 
Besöket på biblioteket blev ett lyckat inslag, då eleverna fick möta sagor utanför skolans värd, 
fick en rolig presentation av sagor från bibliotekarien och fick chans att själva välja sagor att 
låna hem och läsa. Det som bidrog negativt var att eleverna tyckte att det var jobbigt att 
promenera till biblioteket och det påverkade deras inställning negativt till biblioteksbesöket. 
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Jag såg genom att observera eleverna under temats gång och genom att ta del av svaren i 
enkäten och intervjun att sagostigen i sin helhet var ett moment som hjälpte eleverna i sitt 
sagoskrivande. Flera elever tyckte att det var lättare att hitta på sagor med hjälp av den, 
genom att de fick hjälp med fantasin. Jag anser även att den bidrog till ett mer lustfyllt 
lärande, då det framkom i enkäten och intervjun att många elever tyckte att det var ett roligt 
inslag i temat. Det var dock en del elever som tyckte att sagostigen gjorde det svårare att hitta 
på sagor, då de kände sig hindrade av de hållplatser som sagostigen innehöll. Det blev en svår 
avvägning för mig, om jag skulle låta de eleverna skriva utan sagostigen och då ej hindra dem 
i sin fantasi, eller betona sagostigens betydelse för att eleverna på så vis skulle skriva på det 
viset som en saga är uppbyggd. Jag valde att försöka få dem att skriva efter sagostigen vid 
skrivandet av den första sagan, så gott de kunde, och berättade syftet med den, och sedan låta 
dem välja om de ville skriva efter sagostigen eller inte, vid skrivningen av den andra sagan. 
Det gick relativt bra, jag är dock inte säker på om det gynnade deras skrivintresse eller 
minskade det.  
 
Då Trageton (2005) menar att elever lär sig läsa genom att skriva har syftet med att skriva 
bland annat varit att utveckla elevernas läsutveckling. Eriksen Hagtvet (1990) betonar vikten 
av talet och det har jag fokuserat på under detta tema, vid samtal vid olika tillfällen. 
Strömguist (1992) menar att talet, lyssnande, skrivande och läsningen bör samspela med 
varandra och få lika stor del i undervisningen för att eleverna skall kunna utvecklas på bästa 
sätt och Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar att läsning och skivning förutsätter 
varandra. Under temaarbetet har jag försökt få dessa moment att samspela med varandra och 
på så vis komplettera varandra genom de beskrivna momenten. 
 
Genom att ta del av svaren i enkäten och intervjuerna och genom att iaktta eleverna under 
temats gång såg jag att den magiska sagoberättarstaven var ett lyckat inslag och att den hjälpte 
eleverna att få igång sin fantasi och gjorde undervisningen mer lustfylld. Det var lite svårt för 
dem i början, men genom att göra flera muntliga sagor lärde de sig och kom på hur de skulle 
göra. Eleverna uttryckte sitt gillande och vill gärna använda den flera gånger. Jag såg, genom 
att observera eleverna och se dem skriva sagor att det gjorde det lättare för dem att muntligt 
formulera en saga och att den fyllde sitt syfte.  Det framkom även i enkäten att en del elever 
inte tyckte om den magiska sagoberättarstaven eftersom de inte alls tyckte att den var magisk 
men jag kan ändå se att den hjälpte dem att muntligt formulera en saga. Genom att koppla 
ihop staven med sagostigen såg jag att eleverna fick mycket hjälp med sitt framtida 
sagoskrivande, eftersom de fick chans att muntligt öva på detta innan de skrev. De två 
momenten kopplades då ihop på ett bra sätt som främjade eleverna.  
 
Jag anser det svårt att alltid gynna alla elever då de upplever saker på olika sätt, det som 
hjälper vissa kan utgöra ett hinder för andra. Jag menar att det är svårt att avväga hur man ska 
göra i sådana situationer då detta inträffar. Jag inser att eleverna inte alltid uppskattar olika 
moment på det vis som jag hade tänkt och att man då alltid behöver vara flexibel och kunna 
ändra på sina planer. Samtidigt anser jag det viktigt att ibland ändå utföra vissa moment, trots 
protester från elever, då jag har en större bild och förståelse kring varför de ska göra vissa 
moment då jag kan se att det befrämjar dem och är bra för deras lärande. 
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997), Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) och Liberg 
(2006) betonar vikten av att inte fokusera på hur man gör när man läser och skriver, utan 
istället synliggöra läsning och skrivning genom elevernas egna erfarenheter så att de ser en 
mening med språkanvändandet. De menar att det bidrar till att ge dem lust att läsa och skriva. 
Det ämnade jag göra i detta tema, då de både fick skriva sagor utifrån sin egen fantasi och fritt 
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skriva om vad de ville. Genom att eleverna fick läsa upp sin saga för barn i förskolan fick de 
förhoppningsvis en förståelse för att en text kan förmedla något till andra. 
 
Krashen (1984) i Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997), Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) 
och Liberg (2006) betonar alla att läs- och skrivintresse är viktigt för läs- och 
skrivutvecklingen. I sagotemat försökte jag stimulera elevernas läs- och skrivintresse genom 
att försöka planera ett lustfyllt tema med utgångspunkt i flera sinnen och som innehåller olika 
moment med grund hos eleverna. Jag har dock insett att det är svårt och att eleverna tyckte att 
olika saker är roliga. Jag ser dock att om man har som utgångspunkt att försöka ha en 
lustfylldundervisning med utgångspunkt hos eleverna och sedan är beredd att ändra i sin 
planering och individualisera undervisning beroende på eleverna, kommer man långt. 
 
Taube (2007) menar att självförtroendet är viktigt för läs- och skrivutvecklingen. Jag har 
försökt stärka elevernas självförtroende genom att uppmuntra deras läsning och skrivande, 
inte fokusera på rättningen, utan istället låta dem skriva fritt och uppmuntra dem att använda 
sin egen fantasi. 
 
Genom detta tema har jag ämnat utveckla elevernas skrivförmåga på så sätt att de kan skriva 
texter som kan stå på egna ben, som Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) definierar som ett av 
flera tecken på en bra text. Jag inser att det tar tid och övning innan elevernas texter är så pass 
bra att de kan göra det, men att de har goda chanser att kunna göra det om de får börja tidigt 
och tillfälle att skriva mycket. Texter står ofta lättare på egna ben om de som skriver har 
verkliga mottagare. Det hade eleverna då de visste att de skulle läsa upp sagorna för klassen 
och för barn i förskolan. 
 
En anledning till att jag har läst sagor för eleverna är att enligt Bergöö, Jönsson och Nilsson 
(1997) utvecklas elevernas skönlitterära skrivande, då de läser skönlitteratur. Genom att läsa 
flera sagor för eleverna, titta på fler filmer och samtala kring dem och ge eleverna fler 
tillfällen att muntligt formulera sagor anser jag att det bidrog till att ge eleverna ytterligare 
förståelse kring hur man skriver en saga. Det främjade förhoppningsvis deras läs- och 
skrivintresse då de fick möta sagor på olika sätt och få chans att utveckla sitt skrivande på ett 
roligt sätt. 
 
Jag kunde se att eleverna tyckte att mattesagorna var roliga och de uppskattade särskilt att 
vara delaktiga i sagan. Jag såg att var bra för eleverna då de fick öva på addition och 
subtraktion, på ett positivt och annorlunda sätt, samtidigt som de fick uppleva och interagera 
med en annorlunda saga. På det viset gynnade det då eleverna på flera sätt och undervisningen 
fyllde flera syften. Det är dock svårt att veta hur mycket eleverna lärde sig och tog till sig. 
 
Att sagolekarna var roliga var tydligt då eleverna visade förtjusning vid momenten. Jag ser 
därför att de bidrog positivt till sagotemat. De det tillförde ytterligare en aspekt till temat, då 
eleverna fick medverka i en saga och vara aktiva fysiskt.  
 
Att det var positivt att koppla samman rymdtemat med sagotemat kunde jag se genom att 
iaktta eleverna, då eleverna fick skriva ytterligare en saga och samtidigt arbeta med rymden. 
De fick då chans att skriva en saga om rymden och fick på det viset hjälp med sin fantasi. Det 
bidrog även till ett lustfullt lärande då sagan fick en annan handling. Jag tror dessutom att det 
är positivt att koppla samman alla dessa moment, så som skrivning, rymden och sagor. 
 

 11



Genom att berätta en saga om klassen innan de gick på lunch integrerades sagotemat till 
elevernas vardag och blev på det viset givande för dem. Det var uppskattat att integrera 
sagotemat i dessa moment. Det gick relativt bra för eleverna att skriva den första sagan. De 
hade lite svårt att komma igång och visste inte riktigt vad de skulle skriva om. Till sin hjälp 
hade de sagostigen och genom att titta på den lossnade det för en del.  
 
Den andra sagan, sagoboken blev ett lyckat moment. Eleverna visste nu mer om hur man 
skriver en saga och det gick därför lättare. De tyckte att det var roligt då utförandet var 
annorlunda. Några elever tyckte dock att det var tråkigt att skriva en till saga. Det är svårt att 
få alla i klassen att tycka om upplägget, då de ofta tycker olika. Jag ser därför att man hela 
tiden behöver avväga och ompröva sin planering. I detta fall ville jag att alla skulle göra en 
sagobok, då det var den sista, stora uppgiften under temat och skulle fungera som avslutning 
av temat. Då eleverna sedan läste upp sina sagor för barnen i förskolan såg jag att de var stolta 
över sina sagor, då de både visade det med kroppen och uttryckte sitt gillande.  
 
Jag ser att genom att eleverna från början visste att de skulle läsa upp sina sagor för varandra 
och för förskolebarnen var de medvetna om sin mottagare vilket Dysthe (1989) i Bergöö, 
Jönsson och Nilsson (1997) betonar som viktigt. Det som hon även belyser, vikten av 
responsgivande kunde jag dock ha använt mig mer av i temat. För att göra skrivandet mer 
meningsfullt för eleverna och ge mer tydlig respons kunde jag ha gett dem skriftlig respons på 
deras sagor.  
 
Då jag ställde frågor till eleverna i början av temaarbetet fick jag en relativt bra bild av vad de 
ansåg om läsning och skrivning. Genom att sedan utvärdera tema- arbetet fick jag reda på om 
de lärt sig något och om deras syn på läsning och skrivning hade förändrats. Eleverna hade 
mycket olika syn på läsning och skrivning och deras orsaker till varför de tyckte som de 
gjorde var olika. Eleverna hade även olika syn på vad de ansåg om temat och vad de hade 
tyckte var roligast. Dessa frågor och utvärderingen bidrog till att ge en förståelse kring 
elevernas syn på sagotemat. Jag såg dock att eleverna tyckte mycket olika och det är därför 
svårt att dra några generella slutsatser. Istället inser jag det komplexa med att planera och 
genomföra ett tema, som främjar alla. Det en elev tycker är roligt och lärorikt kan upplevas 
som det motsatta av en annan elev. Jag anser att man därför behöver vara flexibel och kunna 
anpassa och planera om undervisningen så att den gynnar alla. Det är därför viktigt att vara 
lyhörd för vad eleverna anser om undervisningen och om den utgår från dem. 
 
Genom att intervjua några elever fick jag en djupare syn på vad de ansåg om temat och om de 
hade lärt sig något, eftersom de fick större möjlighet att förklara varför de ansåg som de 
gjorde. Det framkom att eleverna tyckte att olika saker var roliga. Jag kunde även se att 
eleverna var relativt snäva i sin syn på vad de tyckte om sagotemat, då de till exempel inte 
tyckte om temat eftersom det var ett moment som de tyckte var tråkigt, eller tvärtom, de 
kunde inte riktigt se helheten, vilket antagligen beror mycket på deras ålder. 
 
Det var intressant att se att eleverna faktiskt ansåg att de hade lärt sig en hel del. Några elever 
tyckte inte om temat, men då jag frågade om de hade lärt sig något visade det sig hade de 
hade det. En elev svarade till exempel i intervjun att han inte tyckte att temat var roligt och att 
han inte hade blivit bättre på att läsa och skriva, men då jag frågade om han hade lärt sig 
något svarade han att han hade lärt sig var man sätter punkt i en mening och att använda 
sagostigen. Det var roligt och uppmuntrande att se. Det var även intressant att se att eleverna 
hade lärt olika saker och då flera saker som jag inte hade tänkt att de skulle lära sig. En elev 
tyckte till exempel att han hade blivit bättre på att skriva vissa bokstäver. Det var dessutom 
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intressant att det vissa elever tyckte var roligt och lärorikt uppfattades som tråkigt av andra 
elever, som till exempel sagostigen och sagoberättarstaven.  

 

6 Slutsatser 
Då syftet med utvecklingsprojektet var att främja elevers läs- och skrivintresse genom ett 
sagotema, för att det i sin tur skulle främja deras läs- och skrivförmåga anser jag att 
temaarbetet blev lyckat, då slutsatsen kan framhållas, genom de svar som framkom i enkäter 
och intervjuer och genom att ta del av de sagor eleverna skrev, att elevernas läs- och 
skrivintresse främjades.  
 
Då många olika moment ingick i temat anser jag att det gynnade eleverna på flera olika sätt, 
då de fick öva sig på olika delar, så som läsning, skrivning, att tala och att lyssna, vilket 
tillsammans bidrog till en helhet som främjar elevernas utveckling på dessa områden. Det är 
dock svårt att mäta i vilken utsträckning detta tema främjade elevernas läs- och skrivintresse, 
då det endast pågick under tre veckor. Det är då ännu svårare att mäta om det i sin tur 
främjade elevernas läs- och skrivförmåga. Jag ser dock inte att temat skulle ha hållit på längre, 
då en del elever skulle tröttna och tycka att det var tjatigt.  
 
Jag anser även att utvecklingsprojektet utgick från strävansmål i svenska, bland annat då flera 
delar ingick i temat så som tala, lyssna, läsa och skriva, vilket ingår i strävansmålen. 
Utvecklingsprojektet syftade även till att utveckla elevernas fantasi och lust att lära, vilket 
även det är ett av strävans mål i svenska.  
 
Genom att ta del av elevtexterna kunde jag se att de skrev mer utförligt, att det gick lättare för 
dem att komma på vad de skulle skriva om och mer flyt i skrivningen då de skrev den andra 
sagan. Jag skulle dock ha kunnat analysera sagorna mer och eventuellt fått ut mer information 
från dem, i fråga om temat främjade elevernas läs- och skrivintresse. 
 
Från utvärderingen och intervjuerna kan ändå en slutsats dras att elevernas läs- och 
skrivintresse främjades genom detta tema, då många elever ansåg att temat var roligt och att 
de hade lärt sig mycket. Från de moment som genomfördes och som ovan framkommer 
genom litteratur att de bidrar positivt till barns läs- skrivintresse och läs- och skrivutveckling 
anser jag att temat har goda möjligheter att främja eleverna på dessa sätt. Om eleverna sedan 
får arbeta på liknande sätt anser jag att de har goda möjligheter att utvecklas mycket mer.  
 
Jag har även insett att en god planering är mycket viktigt och att man är flexibel att kunna 
ändra på planeringen om det behövs. Det är viktigt att lyssna på eleverna och anpassa 
undervisningen till dem. Det är även viktigt med att veta varför man genomför momenten och 
ha ett syfte med dem, för att undervisningen skall gynna eleverna på bästa sätt. 
 
Jag menar dock att temat kan förbättras, utifrån de resultat som framkom genom utvärdering, 
intervju och reflektion, så som att göra inledningen av temat mer lustfylld och spännande och 
ge mer tid till moment som samtal kring sagor och film. Jag inser att man alltid kan göra 
undervisningen bättre och mer lustfylld och att man lär sig hela tiden. 
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