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Vi har genomfört ett utvecklingsarbete som bygger på aktionsforskningar inom läs- 
och skrivinlärning. Vi har under en bestämd tidsram haft målet att få eleverna att 
känna sig delaktiga i en lustfylld och givande undervisning.  
Aktionsforskningarna handlar om hur lärare ska kunna använda olika 
inlärningsmetoder för att kunna öka lusten till att läsa och skriva hos elever. Läsaren 
kommer att få ta del av realistiska exempel på hur läs- och skrivundervisning sker på 
ett lustfyllt sätt, då elever har medverkat och deltagit i denna aktionsforskning. Detta 
utvecklingsarbete framskriver på ett tydligt sätt hur lärare kan undervisa inom läs 
och skrivinlärning med eleverna, till exempel genom en metod som kallas för LTG 
metoden. Dessa aktionsforskningar är gjorda på två olika skolor i Mellansverige med 
elever i årskurs 2 och 3. Två olika aktiviteter har använts som verktyg för att kunna 
dokumentera elevers process till ökad lust för att läsa och skriva. Den ena aktiviteten 
går ut på att eleverna under process har fått arbeta med serier där de har fått använda 
sig av bland annat tecknade bilder samt pratbubblor. Den andra aktiviteten är ett 
arbete med att skriva sagor under en tidsbestämd period. Det är två olika 
aktionsforskningar med två olika processer. Aktionsforskningen har stöd i relevant 
litteratur och i styrdokumenten. 
_______________________________________________ 
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Nyckelord: Meningsfullt, Lustfyllt, Nivåanpassat och Inkluderande  

 
 
 
 
Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de elever som på ett entusiastiskt och positivt sätt har 
deltagit och bidragit till att denna aktionsforskning kunde genomföras. Vi vill även 
tacka våra handledare på partnerskolorna som har varit inspirationskällor och ett 
stort stöd i vårt processarbete. Till sist vill vi visa vår tacksamhet till vår mentor 
Kamran Namdar som har varit till stor hjälp i skrivandet av aktionsforskningen. 
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1. Inledning 
När vi bestämde oss för att göra en aktionsforskning grundade vi beslutet på att vi 
först och främst ansåg att vi själva behövde utveckla vårt tänkande kring barns läs- 
och skrivinlärning. För det andra såg vi att vissa elever på våra partnerskolor inte 
hade något intresse för att läsa eller skriva. Vi funderade på hur vi skulle kunna 
utveckla både vår egen kunskap om elevernas läs- och skrivinlärning och samtidigt få 
eleverna att utveckla sitt intresse för att läsa och skriva. Vi anser att elever idag inte 
använder sin egen fantasi tillräckligt mycket utan ofta reproducerar redan färdiga 
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figurer som till exempel finns i tv-spel eller tv-program. Detta resulterade i att vi 
valde att göra en aktionsforskning kring ämnet där eleverna själva fick skapa egna 
karaktärer att rita, skriva och berätta om genom serie- och sagoskapande.  

 
1.1 Målsättning för utvecklingsarbetet 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att besvara frågan hur är det möjligt att öka läs- 
och skrivlusten hos elever på ett nivåanpassat sätt. 
 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Att läsa och skriva med självförtroende 
Strömquist (1993) anser att det borde vara självklart att kunna använda skriften i 
olika sammanhang och utan att det ska kännas tungt och jobbigt. Hon menar vidare 
att skrivandet inte bara utvecklar språkutvecklingen utan även individens totala 
utveckling, den kognitiva, den emotionella och den sociala. Detta styrks även av Frost 
(2002) som menar att lärare måste stärka elevers kontrollkänsla över den egna 
lärosituationen. På så vis kan, enligt Frost och Strömquist, elever nå en utvecklad 
skrivförmåga som i sin tur är ett viktigt redskap för kunskapsinhämtning och 
kunskapsförmedling. Frost och Strömquist menar att det betyder mycket för den 
enskilda individens självförtroende och viljan till att arbeta målinriktat. Lindö (2005) 
belyser vikten av att varje skola utvecklar en gemensam ställning till barns läs- och 
skrivundervisning. Det behövs en gemensam arbetsplan att utgå från för att bygga 
upp en dynamisk läs- och skrivkultur. 

2.2 Korttidsminnet 
Åkerblom (1988) och Armstrong (2005) lyfter båda korttidsminnets betydelse för 
läsförståelsen. De menar att det bästa sättet att påpeka läsfelen är när eleven har läst 
klart, eftersom jag då kan höra om eleven har förstått innebörden av texten.  
Armstrong lyfter språklig intelligens vilket innebär att kunna förstå språkets fonologi 
och kunna använda förståelsen i syfte att komma ihåg information, förklara eller 
förmedla kunskap eller resonera kring språket i sig. Enligt Åkerblom (1988) finns det 
tre saker som med stor sannolikhet riskerar att försvåra läsförståelsen för barnen. För 
det första innebär det att ett barn som blir avbrutet under sin läsning antagligen 
kommer att glömma det som tidigare har lästs och lagrats i korttidsminnet. Åkerblom 
menar vidare att ett barns korttidsminne är väldigt känsligt för yttre störningar. För 
det andra menar Åkerblom att eleven endast fokuserar på läsfelet som finns i det 
centrala synfältet. För det tredje anser Åkerblom att blicken stoppas från att snabbt 
föras vidare till nästa ord eftersom fokus endast ligger i det centrala synfältet. Enligt 
Åkerblom (1988) och Sandqvist och Teleman (2009) kan det skapas stor osäkerhet 
hos eleverna om jag ständigt ingriper och påpekar läsfel. De menar att eleverna till 
och med kan hämmas i sin läs- och skrivutveckling om skolan lägger för stor vikt på 
vid vad som är rätt och fel i elevers läsande och skrivande . Åkerblom anser att 
osäkerheten och rädslan för att läsa fel kan skapa ångest hos eleven som senare leder 
till att eleven inte kan läsa mer.    

2.3 Läs- och skrivinlärningsmetoder 
Taube (2007) beskriver en läsinlärningsmetod där elevernas erfarenheter och 
gemensamma upplevelser skrivs ner. Den metoden kallas för LTG och står för läsning 
på talets grund (Taube, 2007). Enligt Taube blir de texter som skrivs ner sedan det 
som eleverna läser och analyserar. Åkerblom (1998) och Taube (2007) menar att 
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eleverna själva bestämmer i vilken ordning de ska lära sig att läsa och vilka bokstäver 
de lär sig först. De anser vidare att eleverna vet vad som står i den dikterade texten 
men att de inte behärskar alla bokstäver och de lästekniska svårigheterna. Åkerblom 
och Taube anser att eleverna på så vis inte kan läsa hela den befintliga texten utan 
vissa delar men lär sig i tur och ordning bokstäverna och dess ljud. Armstrong (2005) 
anser att alla människor lär sig olika och därför bör varje elevs förutsättningar för att 
läsa och skriva utforskas och använda den metod som passar bäst för just den eleven. 
Han menar vidare att pedagoger behöver hitta andra sätt för att skapa nya 
föreställningar om läs- och skrivprocessen för att kunna möta behoven för de elever 
som är rörliga och vill känna med fingrarna. En annan viktig grundtanke i 
skrivprocessen som Strömquist belyser är att det som skrivs av eleverna skall läsas 
eller upplevas av andra. Detta styrks även i LGR11 där det framskrivs att elever ska ha 
muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 
mottagare.  

Den traditionella bilden av att eleverna ska sitta stilla och tysta när dem läser 
och skriver måste då brytas anser Armstrong (2005). Vidare menar han att lärare och 
pedagoger måste föreställa sig andra undervisningssätt som är mer rörliga för att 
praktisera läs- och skrivfärdigheter. Smith (2002) och Armstrong anser att lärarens 
uppgift är att göra det så lätt som möjligt för eleverna att lära sig att läsa. De menar 
att läraren eller en annan elev som kan läsa ska läsa för den eleven som behöver 
hjälp. Armstrong belyser några förslag på hur läs och skriv stunderna kan varieras 
och anpassas. Dessa förslag är att låta eleverna läsa i den ställning som de känner sig 
bekväma med eller att skapa en mysig läshörna med kuddar eller en matta som kan 
leda till att eleverna tycker att lässtunderna blir trevliga. Armstrong hävdar även att 
genom att låta eleverna använda sina händer och fingrar samtidigt som dem läser kan 
leda till att tekniken för snabbläsning blir bättre då ögat kan förflyttas snabbare. 
Genom att jag läser istället för barnen kan eleven lättare nå tre viktiga mål när det 
gäller läsinlärning anser Smith. Dessa mål är:  

 
1. Förståelsen för hur en text fungerar. Genom att läsa med eller för eleverna för 

de en möjlighet att skaffa sig vetskap om att texten har en innebörd. 
2. Bli bekant med skriftspråket. Det enda sättet eleven kan få en förståelse för 

hur skriftspråket är uppbyggt är genom att någon annan läser för dem. På så 
sätt lär de sig sedan att kunna läsa själva. 

3. Få chansen att lära sig. Genom att elever får läsa tillsammans med en som 
redan kan läsa ges eleven chansen att kunna lösa många av läsningen problem. 
Det gör ingenting om eleverna inte känner igen orden i början. Det är genom 
konfrontation med främmande ord som motivationen till att lära sig läsa nya 
ord skapas. 
 

Armstrong anser att en metod som kan främja läsinlärningen och läsförståelsen är att 
låta elever läsa ett stycke för att sedan blunda i några minuter för att försöka se det 
som dem har läst. På så vis menar han att eleverna kan omvandla innehållet till 
bildform och skapa sig förståelse för texten. Vidare anser Armstrong att denna metod 
kan avanceras genom att eleverna får rita av det som dem nyss har läst, vilket kan 
föras vidare till diskussion och då koncentrerar på bilderna och inte enbart orden. 
Armstrong (2005) menar att det även finns elever som lär sig bäst när läs- och 
skrivundervisningen innehåller andra former så som att få använda kroppen eller 
använda händerna. Armstrong trycker på vikten av att jag ska knyta an till elevens 
intresse och då anpassas undervisningen utifrån elevens eget sätt att lära. 



 
 
 

7 
 

Frost (2002) hävdar att lärare måste vara medveten om eleven vill ta 
emot hjälp och stöd eller inte eftersom undervisningen är beroende av elevers 
inställning. Vidare menar Frost att om elever inte verkar motiverad till att ta emot 
hjälp måste undervisningen anpassas som ett samarbete. Jag måste då stödja dessa 
elever och begränsa de självständiga kraven på deras insatser, menar Frost. Han 
menar vidare att detta arbetssätt kan göra att jag lyckas hjälpa eleverna att uppfylla 
arbetsuppgifterna. Det är enligt Armstrong (2005) vanligt att ord och bilder hålls isär 
men det kan vara väldigt kreativt och lekfullt att slå ihop dessa områden för att 
koppla ord till bilder. Han anser att detta kan hjälpa eleverna att utöka sitt ordförråd 
och det finns många möjligheter för lärare att utveckla detta.  Armstrong ger några 
exempel på hur lärare kan förena ord och bilder, till exempel att elever får klippa ut 
bilder, fotografier eller teckningar för att sedan skriva en mening som hör ihop med 
bilden. Han tar upp ett exempel som att rita serierutor som har bildtexter eller 
exempelvis låta eleverna skapa en hel serie med pratbubblor som innehåller 
meningar och kan kopplas till bilden. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig 
genom olika estetiska uttrycksformer (LGR11) 
  Att skriva kan enligt Strömquist (1993) många gånger vara jobbigt och 
svårt men också väldigt kul, allra roligast är det när andra läser det som har skrivits! 
Att arbeta processinriktat kan även ge några konsekvenser enligt Strömquist. Hon 
menar bland annat att läraren måste skriva mycket själv samt göra eleverna 
medvetna om sitt eget skrivande. Vidare anser Strömquist att det finns vissa punkter 
som det måste tas hänsyn till. Dessa punkter är: 

 Skriv själv. 

 Medvetengör eleverna. 

 Ge skrivtillfällen. 

 Beakta hela processen. 

2.4 Avkodning och fonologi  
Frost (2002) och Sandström Kjellin (2004) anser att avkodning av ord är en 
tolkningsprocess och att det är viktigt att lära eleverna både avkodning och reflektion 
över det lästa. Vidare anser de att läraren därför måste vara medveten om hur elevers 
utveckling av att avkoda ord för att undervisningen ska kunna anpassas för att stärka 
denna sida av läsningen.  Enligt Sandström Kjellin är syftet med undervisningen att 
den ska leda till inlärning och utveckling hos eleverna. Sandström Kjellin (2004) och 
Frost (2002) väljer att använda sig av Vygotskijs teori om den proximala 
utvecklingszonen och anser att den måste vara i fokus för att kunna bedöma elevers 
utvecklingsmöjligheter. Vidare menar de att undervisningen måste läggas upp så att 
eleverna kan delta, jag ska leda eleverna till att få förståelse vad undervisningen går 
ut på för att eleverna ska kunna skapa samma situationsförståelse som läraren har. 
De belyser även vikten av lärarens närvaro vid elevernas inlärning.  

Sandqvist och Teleman (2009) anser att läroböckerna och lektionerna 
ska ge möjlighet till att eleverna når självständighet i språket och utveckla en mer 
avancerad behärskning av modersmålet. Enligt Frost (2002) måste elever lära sig att 
arbeta utifrån två principer, den fonematiska som handlar om sammanhangen 
mellan bokstäver och ljud, men även den morfematiska som handlar om ordens 
uppbyggnad.  Dessa principer måste enligt Frost ingå för att skapa en 
utvecklingsmodell. Frost och Strömquist beskriver arbetet med skrivandet som olika 
moment som skribenten måste ta sig igenom, skrivprocessen delas då in i olika faser. 
Sandqvist och Teleman (2009) anser att skrivandet är en process och för att eleverna 
ska kunna förenkla aspekterna i processen så bör skrivandet ske under de 
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förutsättningar som är talspråksliknande så som pratbubblor, dialoger och 
berättelser. Detta kan liknas med Strömquists tankar om att genom att använda ett 
processinriktat arbete ges eleverna chansen att uttrycka sig och att skrivandet även 
kan användas som redskap för tänkande och inlärning. Frost menar att för att barnet 
ska förstå att varje ljud motsvarar ett bokstavstecken behöver barnet uppfatta 
språkets struktur och upptäcka att stavelser, meningar och ljud ingår i språket. 

2.5 Inlärningsprocess 
Frost (2002) och Strömquist (1993) ser skrivandet som en process i mentalt 
textskapande och menar att det tydligt kan ses en individuellt varierande men 
allmängiltig arbetsgång och detta är grunden till skrivundervisningen som kallas 
processorienterad skrivundervisning. Frost (2002) och Strömquist (1993) anser att 
ett processinriktat klassrum ökar gruppgemenskapen och elevaktiviteten. Strömquist 
och Frost menar vidare att eleverna blir bra skribenter genom att skriva mycket och 
ofta men även med mycket stöd och handledning till elever utifrån behov. Även 
Sandqvist och Teleman (2009) belyser vikten av att låta elever skriva och läsa mycket 
och anser att det då ges förutsättningar för den fortsatta inlärningen. De anser vidare 
att läraren har en viktig uppgift att utmana eleverna till att skriva och läsa så mycket 
som möjligt.  

Frost (2002) anser att de elever som har en positiv inställning till att ta 
emot hjälp och stöd kan undervisningen kombineras med samarbete och 
självständigt arbete. Vissa elever är i stort beroende av lärares stöd och då behöver 
dem lära sig successivt att arbeta självständigt hävdar Frost. Han anser vidare att det 
är viktigt med tydliga instruktioner för dessa elever för att dem ska lära sig att 
tillämpa informationen för självständigt arbete. Målet är enligt Frost att få elever att 
arbeta självständigt och kunna genomföra vissa aktiviteter på egen hand utan 
konstant stöd från läraren. Han anser vidare att syftet med läsningen har stor 
betydelse för eleverna då det handlar om att stärka motivationen till att läsa. Lindö 
(2005) lyfter genom att ha tillgång till böcker och skapa gemensamma rutiner så som 
högläsning, gruppläsning, tyst läsning, boksamtal och reflekterande läsning för att 
skapa läslust och arbeta varierat med läs – och skrivinlärning. Lindö anser vidare att 
för att vidga elevernas perspektiv så ska lärare bjuda in eleverna till nya 
läsupplevelser. Barnböcker ska locka läsaren och lyssnaren på ett lustfyllt sätt och 
även ge kunskap. Hon menar att böckerna bör aktivera elevernas fantasi och 
stimulera ordförråd samt ge möjlighet att utveckla nya språkliga begrepp. Lusten till 
att läsa kan jämföras med lusten till att leka eftersom det måste komma ifrån barnens 
inre och kan aldrig tvingas fram menar Lindö. Frost anser att om eleverna är 
motiverade och intresserade till läsning så kommer läsuppgifterna utmana och 
stimulera eleverna. Sandqvist och Teleman (2009) belyser skolan som en språklig 
miljö där den språkliga utvecklingen hos eleverna beror på hur eleverna får möjlighet 
att använda språket för skrivande, läsande, talande och lyssnande.  

2.6 Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 
Sandström Kjellin (2004) hävdar att forskare anser att dyslexi är något som kan ses 
som genetiskt betingat. Smith (2002) hävdar att dyslexi är en benämning och betyder 
att vara oförmögen att läsa och är ingen förklaring för något. Däremot menar 
Sandström Kjellin att det enligt forskarna inte har visats något större intresse på 
skolor eller i lärarutbildningar. Men Sandström Kjellin belyser att kunskapen finns i 
skolor men istället för att benämna problemen som dyslexi borde svårigheterna 
benämnas som läs- och skrivsvårigheter. Hon hävdar att diagnosen dyslexi kan 
medföra en negativ klang och negativa konsekvenser för eleven.  
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Armstrong (2005) anser att intelligensen kan begränsas vid en 
hjärnskada då hjärnan påverkar vissa intelligenser negativt medan andra förblir 
orörda. En skada i Brocas centrum i hjärnans vänstra pannlob kan göra att en person 
blir oförmögen att tala eller läsa. Den som får en skada i höger tinninglob kan förlora 
förmågan till att sjunga fast har kvar förmågan att tala, läsa och skriva. Taube (2007) 
menar att det är biologiskt naturligt för människan att lära sig tala utan någon 
speciell undervisning. Hon anser vidare att läs- och skrivkunnighet är ett på senare år 
påhittat sätt att kommunicera. Armstrong anser att läsning och skrivning är språkliga 
aktiviteter, de symboler som används när personer läser och skriver så som 
bokstäverna i alfabetet är bundna till endast en sorts intelligens. Vidare anser 
Armstrong att alla de åtta intelligenser som finns hos en människa har viktiga 
funktioner när hjärnan arbetar under läs- och skrivprocessen.  

För att kunna läsa och skriva behöver enligt Taube eleverna kunna 
avkodning. Taube hävdar att de elever som har svårt att lära sig att läsa och skriva 
ofta har språkliga svårigheter och det på det fonologiska området. Armstrong hävdar 
att den språkliga förmågan sitter i vänster tinninglob och pannlob, den logiska och 
matematiska sitter i vänster pannlob och höger hjässlob. Den kroppsliga intelligensen 
befinner sig i lillhjärnan och motoriska hjärnbalken. Den musikaliska finns i höger 
tinninglob, den interpersonella i pannloberna, tinninglob, den intrapersonella finns i 
pannloberna, hjässloberna och den naturinriktade finns i höger hjässlob.  Smith 
(2002) anser däremot att det inte finns något som bevisar att barn som har svårt för 
att lära sig att läsa skulle ha en hjärnskada eller dysfunktion hos hjärnan. Han anser 
vidare att detta istället kan ses som en etikett och okunskap om ett tillstånd och att 
från början har alla varit dyslektiska. Smith hävdar att det enda botemedlet mot 
dyslexi är densamma som för alla nybörjare, nämligen att göra läsningen 
meningsfull. Armstrong (2005) belyser dyslexi som en svårighet och ett problem. 
Han menar vidare att när det skapas förståelse för hur alla intelligenser används vid 
läsning och skrivning kan det bli lättare att förstå hur läs- och skrivfärdigheter kan 
läras ut och tillämpas på olika sätt. Armstrong beskriver en del elevers svårigheter 
med de skrivna ordens utseende som visuell dyslexi, medan han menar att det 
vanligaste är auditiv dyslexi vilket innebär problem med språkljuden. Enligt Smith 
(2002) kallas barn som har svårt för att lära sig att läsa för dyslektiska men 
svårigheterna beror inte på att de har dyslexi utan de är dyslektiska för att de inte kan 
läsa. Enligt Amstrong stöter andra på svårigheter när det handlar om att förstå en 
sammanhängande text, endast enskilda ord kan då avkodas. Vissa har problem med 
meningarnas grammatiska och logiska struktur, andra kan ha svårt att se det som 
dem har läst eller förstå syftet som författaren har. Människor lär sig läsa på många 
olika sätt, länge lärde sig de flesta att läsa genom ”se och säg” metoden. Armstrong 
hävdar att det upptäcktes sedan att den här metoden inte inkluderade alla elever utan 
vissa behöver lära sig genom språkets ljud eller fenomen och hur de stämmer 
överrens med bokstäverna i skrift.  

Frost (2002) anser att det finns samband mellan läsutvecklingen i 
årskurs 1 och i årskurs 3. Frost menar att om barn har svårigheter med att lära sig 
läsa i första klass finns det stor risk att dem kommer tillhöra de sämsta läsarna i 
tredje klass. Frost anser därför är det betydelsefullt hur skolan arbetar med de elever 
som är svaga i läsningen redan i årskurs 1 för den fortsatta läsutvecklingen. Frost 
menar att skriftspråket är kodat talspråk och därför bör lärare söka efter de hinder i 
elevernas språkliga grunder som gör att vissa har svårt för att lära sig läsa. I LGR11 
kan det läsas om undervisningen i ämnet svenska som ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om det svenska språket. Det står även i LGR11 att genom 
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undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så 
pass mycket att de får tilltro till sin språkförmåga, samt att kunna uttrycka sig i olika 
sammanhang. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att 
utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära (LGR11). LGR11 framskriver 
även att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Detta 
kan förknippas med Frosts tankar om att läsaren måste ha förmågan att upptäcka 
koden för skriftspråket. En del elever visar på stora problem då deras förmåga att 
bearbeta språklig information brister. Svårigheterna kan ligga i språkets ljud och 
sammansätta det till ord. Om elever inte förstår sambandet mellan bokstäver och ljud 
kan det leda till svårigheter att förstå den alfabetiska principen i läsundervisningen. 
Elever behöver hjälp med att nå insikten om förhållandet mellan talspråk och 
skriftspråk genom att stärka elevernas möjligheter till att överföra deras talspråkliga 
erfarenheter enligt Frost (2002).  

2.7 Sammanfattning av litteratur 
Sammanfattningsvis kan det påvisas att läs- och skrivinlärning når bäst resultat när 
eleverna får läsa och skriva mycket och ofta, detta hävdar Sandqvist och Teleman 
(2009) som menar att vikten av att låta elever skriva och läsa mycket är grunden för 
förutsättningar för den fortsatta inlärningen. Skrivandet kan även ses som en total 
utveckling hos individen. Enligt Strömquist (1993) är skrivandet inte bara en 
utveckling i språkutvecklingen utan även utveckling i individens totala utveckling, till 
exempel den kognitiva, den emotionella och den sociala. Det har även framkommit 
att elever lär sig på olika sätt och Armstrong (2005) hävdar att alla elevers 
förutsättningar bör vara grund för att de ska kunna lära sig att läsa och skriva. Han 
menar vidare att pedagoger behöver hitta sätt för att skapa nya föreställningar om 
läs- och skrivprocessen för att kunna möta behoven för de elever som är rörliga. Det 
är viktigt att skolan inte lägger så stor vikt på vad som är rätt och fel i elevers läsande 
och skrivande, då finns det en risk att de kan hämmas i sin läs- och skrivutveckling. 
Åkerblom (1988) anser att rädslan och osäkerheten för att läsa och skriva fel kan 
skapa ångest hos eleverna och vilket kan leda till att elever inte kan läsa mer. Taube 
(2007) påvisar en läsinlärningsmetod som kallas för LTG och står för läsning på 
talets grund. Han menar att inom denna metod skrivs elevernas gemensamma 
upplevelser och erfarenheter ner, texten som skrivs ner blir det som eleverna läser 
och analyserar. Frost (2002) ser ett tydligt samband mellan läsutvecklingen i årskurs 
1 och i årskurs 3. Han anser att barn som har svårigheter med att lära sig läsa i första 
klass löper stor risk att tillhöra de sämsta läsarna i tredje klass. Vidare anser han att 
det är betydelsefullt hur skolan arbetar med de elever som är svaga i läsningen redan 
i årskurs 1 för den fortsatta läsutvecklingen. 
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Modell: Läs- och skrivinlärning hos eleverna. 
 
 
 
 

3. Metod 
 

3.1  Kvalitativ forskning 
Vi har använt oss av kvalitativ forskning för att vi anser att det passar vår 
aktionsforskning bäst eftersom vi har observerat och samlat in data som har skrivits 
ner. Detta innebär att vi har omvandlat det som har observerats, rapporterats eller 
registrerats till fakta i form av skrivna ord (Denscomb, 2009). Denscomb anser att 
kvalitativ forskning är mer lämpad för beskrivningar. Han anser vidare att kvalitativa 
forskare till exempel kan utnyttja detaljerade och invecklade beskrivningar av 
händelser eller människor. Enligt Denscomb associeras kvalitativ forskning med 
småskaliga studier och tenderar att ha relativt begränsat omfång och involvera 
relativt få människor eller situationer. Vidare menar han att kvalitativ forskning 
avspeglar djupgående studier och täta beskrivningar som bara är möjligt med ett 
begränsat antal informanter. Denscomb anser att kvalitativ forskning associeras med 
ett holistiskt perspektiv och har en benägenhet att betrakta saker i deras kontext och 
poängterar hur de hänger ihop och är beroende av varandra.  

Om inte en kvalitativ forskning görs kan istället en kvantitativforskning 
göras. Denscomd (2009) anser att kvantitativforskning frambringar numerisk data 
som omvandlas det som observerats, rapporterats eller registrerats till kvantifierbara 
enheter. Denscomb menar att kvantitativforskning är mycket användbar när det 
gäller analys, lämpade för mätbara jämförelser och samband. Till skillnad från 
kvalitativ forskning anser Denscomb att kvantitativforskning associeras med 
storskaliga studier vilket innebär forskning med större siffror och kvantiteter. 
Denscomb menar alltså att denna forskning associeras med en specifik fokus, då 
tillvägagångssättet är att fokusera vissa specifika faktorer och att studera dem i 
förhållande till andra specifika faktorer. 

  
3.2 Aktionsforskning som design 

Under detta arbete har vi gjort två olika aktionsforskningar. En aktionsforskning är 
enligt Denscomb (2009) ett praktiskt forskningsprojekt. Han menar vidare att syftet 

LTG - 

Metoden 

 

Öka läs- och 

skrivlusten. 

Eleverna får 

skriva egna 

sagor/serier 

och läsa 
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med aktionsforskning är att ta sig an verkliga problem som finns på till exempel 
arbetsplatsen. Denscomb hävdar att i aktionsforskningar är det deltagarna som är i 
centrum i den så kallade forskningsprocessen som äger rum när resultaten 
utvärderas. Han menar vidare att förändringar ständigt sker i en aktionsforskning 
och på så vis pågår en ständig process. Vi valde att använda oss av aktionsforskning 
för att det fanns vissa problem med läs- och skrivlusten i de klasser vi undersökte. 
Aktionsforskningen gjorde det möjligt för oss att kunna påverka undervisningen men 
även få följa elevernas process.  

Denscomb anser att genom aktionsforskning kan praktiska problem 
lösas då det på ett positivt sätt sker återkoppling från resultat till praktik. Denscomb 
menar att aktionsforskning leder till en förändringsprocess genom forskning direkt 
på plats. Enligt Denscomb kan forskningsprocessen demokratiseras då deltagarna 
medverkar och ges uppskattning och respekt för sina kunskaper. Vidare menar han 
att forskningens ramar kan begränsas då det är nödvändigt att deltagarna blandas in 
vilket påverkar möjligheten då resultaten ska generaliseras.  
 

3.3 Datainsamlingsmetoder 
Under aktionsforskningarna har vi använt oss av olika insamlingsmetoder. Vi har 
observerat, intervjuat eleverna, gjort utvärderingar med eleverna och dokumenterat. 
Vi har även reflekterat och diskuterat tillsammans med eleverna under processens 
gång. Detta gjorde vi för att på ett så effektivt sätt som möjligt samla in data om hur 
eleverna tyckte att det var att få påverka sin egen undervisning samt för att vi själva 
skulle kunna se och följa elevernas utveckling. 

Denscomb (2009) menar att det är en fördel att använda sig av intervjuer 
ansikte mot ansikte eftersom svarsfrekvensen är högre än vid andra undersökningar. 
Han anser vidare att kontakten ansikte mot ansikte också ger forskaren en möjlighet 
att välja sina respondenter så att svaren kommer från de urvalskategorier som 
behövs. Dessutom anser Denscomb att intervjuer kan vara ett bra alternativ för 
projektforskare eftersom de bygger på fördigheter som forskaren redan har. Vidare 
menar han att intervjuer kan liknas med konversationer, även om intervjuer faktiskt 
är mycket mer än en konversation. 
Denscomb beskriver observationer som en undersökning av någonting som någon 
gör. Han belyser dock att manipulerade situationer med experiment kan leda till 
etiska konflikter. Vidare anser han att det är mer genomförbart att experimentera 
med växter eller andra ting, men inte med människor. Denscomb anser att 
observationer är effektiva och gör det möjligt för observatören att samla in mängder 
med data på kort tid. Enligt Denscomb (2009) är det viktigt att alla relevanta 
undersökningsaspekter ingår i undersökningsresultaten, men även att det finns en 
balans mellan proportionerna i urvalet och de proportioner som finns i gruppen som 
undersökts.  
 
3.4  Databearbetning 
Under aktionsforskningarna har vi observerat elevernas process, intervjuat eleverna, 

gjort utvärderingar med eleverna och dokumenterat. Detta har lett till att elevernas 

inlärningsförutsättningar anpassas i undervisningen (Bjørndal, 2005) Enligt Bjørndal 

är en utvärdering nödvändig för att läraren ska kunna utvecklas i sin praxis. Därför 

har vi utvärderat och sammanställt elevernas respons, både negativ och positiv 

respons samt elevers och lärares utveckling under aktionsforskningens olika faser. 
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Slutligen har vi valt att kategorisera den insamlade informationen och sammanställt 

det till en tabell som presenteras i slutet av analyskapitlet. 

3.5  Forskningsetiska principer 

Aktionsforskningarna har genomförts på två olika skolor i Mellansverige med elever i 
årskurs 2 och 3. Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som finns. 
Enligt Denscomb (2009) finns det tre principer som måste tas till hänsyn. Alltså 
innebär detta att vi har: 
 

 Tagit hänsyn till deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, alltså sett till så ingen 
har kommit till skada under forskningen. 

 Varit ärliga och öppna i vår forskning. Eleverna har fått veta vad det 
insamlade materialet ska användas till och hur. 

 Eleverna har själva valt om de vill delta i undersökningarna och har kunnat 
avstå om de har velat. Vi har sett till att ingen har tvingats till att delat mot sin 
vilja. 

Genom samtal med handledare i verksamheterna där aktionsforskningarna utfördes, 
bestämdes det att inget medgivande från föräldrar ansågs som nödvändigt. Detta för 
att inga fotografier, namn, filminspelningar, ljudupptagningar eller liknande ska 
användas i aktionsforskningen. Föräldrarna blev informerade via veckobrev som 
handledarna skrev och skickade ut. I efterhand har vi kommit fram till att ett missiv 
brev borde ha skickats ut till föräldrarna där en tydligare förklaring av 
aktionsforskningen skulle framkommit. Vi har tagit lärdom av detta och kommer i 
framtiden se till att använda missiv brev.  

 

4. Genomförande 

Genomförande av aktionsforskning 1 
På en skola i Mellansverige i en årskurs 3 genomfördes en aktionsforskning där 
vikten låg på skriv- och läsinlärning och hur lusten för detta skulle kunna ökas hos 
eleverna. Detta gjordes för att det fanns tydliga tecken på att eleverna i klassen 
saknade förmågan att fantisera ihop egna karaktärer och texter. Dessutom fanns det 
inget sug efter att läsa eller skriva i klassen. Aktionsforskningen startades upp med 
att eleverna delades upp i två grupper och varje grupp fick höra en klassisk saga läsas 
högt av en vuxen. Sagan som lästes blev en grund för de senare diskussionerna som 
blev. Detta gjordes för att eleverna lättare skulle kunna förstå hur en saga är 
uppbyggd och vilka karaktärer som kan ingå i en saga. Innan eleverna fick höra sagan 
tog jag upp en del svåra ord från sagan och gick igenom dess betydelse. Detta för att 
eleverna skulle kunna fokusera på sagans innehåll och inte fastna vid svåra ord. Detta 
styrks av Smith (2002) och Armstrong (2005) som anser att lärarens uppgift är att 
göra det så lätt som möjligt för eleverna att lära sig att läsa. De menar också att 
läraren ska läsa för den eleven som behöver hjälp. Tanken bakom detta var att genom 
att eleverna fick höra en saga högt skulle de bara lyssna och fokusera på det som 
lästes istället för att tänka på svåra ord och hur de uttalas.  

När eleverna sedan hade fått höra sagan diskuterades det om vilka ord 
som är vanligt förekommande i sagor, om de kunde nämna några kända sagor och 
hur en saga är uppbyggd. Eleverna fick berätta i vilket tempus en saga är skriven i, 
vilka karaktärer som är vanliga och om det finns siffror, färger eller dofter som är 
vanliga i sagor. Jag skrev ner alla elevernas tankar på ett stort blädderblock som 
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eleverna sedan kunde läsa själva. Det gjordes för att synliggöra elevernas tankar och 
för att få eleverna att känna att de är delaktiga i undervisningen. Detta kan knytas an 
till Taube (2007) som beskriver en läsinlärningsmetod där elevernas gemensamma 
upplevelser skrivs ner. Den metoden kallas för LTG och står för läsning på talets 
grund (Taube).  

När elevernas alla tankar var nerskriva och uppmärksammades skrev jag 
ut bilder på de olika karaktärerna som eleverna hade beskrivit. Dessa karaktärer blev 
grunden för de sagor eleverna nu själva skulle få diktera. Vissa elever hade svårt att 
själv kunna fantisera ihop karaktärer och händelser i sina sagor. Därför blev bilderna 
på olika figurer och karaktärer en bra hjälp för dessa elever. De elever som hade lite 
svårare att komma på en egen saga med hjälp av sin fantasi kunde få inspiration från 
bilderna som tidigare hade skrivits ut. Några exempel på karaktärer som fanns på 
bilderna är en drake, några barn, styvsystrar, en elak drottning, en häst, en hund, en 
häxa m.m. Det är även någonting som Armstrong (2005) belyser. Han menar att det 
är vanligt att ord och bilder hålls isär men det kan vara väldigt kreativt och lekfullt att 
slå ihop dessa områden. Han anser att detta kan hjälpa eleverna att utöka sitt 
ordförråd. Jag gick igenom hur en saga är uppbyggd en gång till för att eleverna 
skulle bli ännu mer medvetna om att en saga har en början, en mitt och ett slut. 
Eleverna fick fundera ut en början, en handling och ett ungefärligt slut innan de 
började skriva sina sagor. Detta för att eleverna skulle kunna begränsa sig och hålla 
sig till en struktur. 

Under tiden eleverna skrev på sina sagor observerade jag hur skapandet 
gick till och vad som kanske skulle behöva ändras. Tillsammans med eleverna 
diskuterade jag om hur de ville skriva och om eleverna själva hade lärt sig något nytt 
vid varje tillfälle. När sagorna var färdigskrivna fick eleverna komma på en titel till 
sin saga. Titeln och en passande bild till sagan ritades och målades med 
akvarellpennor och blev en vacker framsida till sagan. När alla elever var helt klara 
med sina sagor sattes de upp på ett långt snöre ute i korridoren. Eleverna läste sina 
egna sagor men läste även varandras sagor. Det är en viktig grundtanke i 
skrivprocessen som Strömquist belyser. Hon menar att det som skrivs av eleverna 
även skall läsas eller upplevas av andra.  

När jag sedan intervjuade eleverna efter sagorna var klara blev det 
nästan bara positiv respons från eleverna. På frågan om eleverna tyckte att skriva en 
egen saga var roligt svarade de bland annat; 

 

 ”Det är kul att skriva saga!” 

 ”Det är spännande att få skriva en egen saga.” 

 ”Ja, man kan hitta på mycket själv!” 

 ”Sådär, ganska roligt.” 

 ”Det är roligt att få skriva egen saga, de man köper har ju någon annan 
skrivit.” 

 ”Nej aldrig! Jag tycker inte sagor är roligt.” 
 

När eleverna själva fick berätta lite egna tankar om sagan sade de bland annat; 

 ”Det var lättare att skriva saga när jag hade bilder att titta på. Bilderna hjälpte 
mig jättemycket.” 

 ”Ska vi läsa varandras? I så fall vill jag gärna läsa min kompis saga!” 

 ”Det skulle ha varit roligare att få skriva i par.” 
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När eleverna skulle berätta om de hade lärts sig något nytt under tiden de skrev sina 
sagor svarade de bland annat; 

 ”Jag har lärt mig att stava till gick. G-I-C-K. (Bokstaverar).” 

 ”Jag har lärt mig att en saga oftast börjar ”Det var en gång” och hur gång 
stavas.” 

 ”Nej, jag lärde mig inget nytt.” 

Genomförande av aktionsforskning 2 

Arbetet med serier introducerades för eleverna genom förklaringar hur en serie ser ut 
och om eleverna hade läst serier innan. Jag förklarade vad eleverna bör tänka på när 
de skulle skapa serier. Jag valde att arbeta med serier i klassen för att öka elevernas 
intresse för att läsa och skriva. Dem fick bestämma själva vad det skulle handla om 
och vilka karaktärer eller figurer dem ville ha med. Dem skulle knyta ihop bild och 
text för att den som läste kunde följa serien. Jag valde att variera både 
arbetsgrupperna och arbetsform då instruktionerna och förklaringarna anpassades 
utifrån varje grupp. Jag gjorde en tankekarta på tavlan och skrev ner de viktigaste 
sakerna om vad serien skulle innehålla. Såsom bild och text ska hänga ihop, början 
och avslut, figurer, uttryck, känslor. Eleverna fick använda sin kreativitet och fantasi 
då dem skrev och ritade på ett lustfyllt sätt. Alla elever inkluderades då dem fick 
bestämma och påverka samtidigt som uppgiften låg nära deras utvecklingszon. 
Eleverna fick möjlighet till att utbyta tankar och idéer. Frost anser att om eleverna är 
motiverade och intresserade till läsning så kommer läsuppgifterna utmana och 
stimulera eleverna, vilket jag lyckades med i arbetet med serier. 

Arbetet med serier delades upp i halvklass och bestod av två olika delar. 
Ena delen var att eleverna skulle skriva en serie tillsammans med en kamrat. Då 
instruktionerna var att båda skulle få bestämma lika mycket och att bådas tankar och 
idéer fick komma till uttryck i serien. Eleverna fick planera serien tillsammans och 
dela upp ritandet och skrivandet på egen hand då jag fanns endast som stöd.   

Under första undervisningsdelen fick eleverna träna på samarbete då 
dem fick skapa i par. För de flesta eleverna gick det bra och dem kunde diskutera 
fram till hur serien skulle se ut. Det var utmanande då eleverna var tvungna att lyssna 
på varandra samtidigt någon tog på sig ledarrollen. Första delen av seriearbetet fick 
eleverna ett papper med sex stycken rutor och fyra rader under varje ruta för att 
kunna skriva om vad som händer under varje bild. Under den andra 
undervisningsdelen fick eleverna skapa en serie enskilt. I den delen fick dem fyra 
rutor utan rader eftersom eleverna då skulle använda sig av pratbubblor att skriva i. 
Tanken med den andra delen av seriearbetet var att varje elev skulle få skapa en egen 
serie. För att få möjlighet till att uttrycka sin egen fantasi och kreativitet på egen hand 
samt skriva och rita på ett lustfyllt sätt. Genom att få skapa något eget stärktes deras 
självförtroende till att uttrycka sig och se sitt eget lärande. Syftet var att låta alla 
elever komma till uttryck och få bestämma sin egen serie. Det kunde vara svårt för 
vissa barn att samarbeta med serier då det ofta framkom att det var en elev som tog 
på sig ledarrollen över serien i första undervisningsdelen. Det förekom även att två 
elever som skulle samarbeta och skapa en serie tillsammans hade väldigt starka 
viljor, vilket ledde till at dem inte kom överrens.  

För att då öka och behålla intresset för serier hos eleverna fick dem 
möjlighet att prova på samarbete och skapa en egen serie. Den serien skiljde sig från 
den första då eleverna fick ett papper med fyra rutor och inga rader till att skriva på. 
Jag introducerade då pratbubblor för eleverna. Eleverna planerade bilden och 
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placering av pratbubblorna. Eleverna var då tvungna att skapa bubblor med vad 
figurerna skulle säga och tänka på att få med början och avslut. Alla elever visade 
intresse för denna läs och skrivuppgift då dem fick bestämma handling och använda 
sin fantasi. Jag förklarade och introducerade serierna genom att skriva på whiteboard 
och berättade för att göra det så tydligt som möjligt och för att alla elever skulle förstå 
seriernas uppbyggnad. Jag tog reda på vad eleverna kunde om serier innan för att 
sedan utgå från det och utveckla genom deras tidigare erfarenheter.  Denna 
undervisningsdel styrks av Sandqvist och Teleman (2009) då de menar att skrivandet 
är en process. För att eleverna ska kunna förenkla aspekterna i processen bör, enligt 
Sandqvist och Teleman, skrivandet ske under de förutsättningar som är 
talspråksliknande så som pratbubblor, dialoger och berättelser.  

Jag reflekterade och lade upp undervisningen/introduktionen på olika 
sätt för att förbättra tydligheten för att eleverna skulle förstå. Detta lyfter Frost 
(2002) och Strömquist (1993) då arbetet med skrivandet ska ske i olika moment som 
eleverna måste ta sig igenom, skrivprocessen delas då in i olika faser.  Jag lyckades få 
alla elever intresserade av att arbeta med serier. Vissa behövde mer hjälp att komma 
igång än andra, det var ingen som inte lyckades skapa någon serie. Eleverna fick 
möjlighet att påverka undervisningen genom att bestämma handling och hur mycket 
dem ville skriva och rita.  

Efter arbetet med serier fick eleverna göra en utvärdering för att förstå 
syftet med varför jag valde att skapa serier med dem. Genom utvärderingen kommer 
både positiva och negativa saker med arbetet fram och det synliggör vad jag kan 
ändra på till nästa gång i arbete med serier. Efter att alla elever blivit klara med sina 
serier fick dem utvärdera arbetet som pågått under dessa fyra veckor genom att svara 
på frågor och skriva ner svaren på ett papper. Detta sammanställdes sedan i olika 
responskategorier, positiv respons och negativ respons. Nedan är en 
sammanställning av utvärderingen i form av responskategorier. 

  
Vad var roligt med att göra serier? (Positiv respons) 
 
Skapande 
– Skriva och rita. 
– Allt var roligt 
 
Utförande 
– Göra serie tillsammans. 
– Hitta på.  
– Göra serie ensam. 
– Allt var roligt. 
 
Vilken del var roligast att göra? (Positiv respons) 
 
Tillsammans 
– Göra serier tillsammans.  
– Samarbeta med en kompis. 
– Rita.  
 
Ensam 
– Göra serie ensam. 
– Rita. 
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– Göra pratbubblor. 
 
 Vad var svårt i arbetet med serierna? (Negativ respons) 
 
Skapande 
– Skriva. 
– Rita. 
– Göra pratbubblor. 
– Hitta på ord. 
 
Utförande 
– Samarbeta. 
– Komma överrens.  
– Göra serie tillsammans. 
– Ingenting var svårt. 
– Att komma på serien. 
 
Vad var lätt i arbetet med serierna? (Positiv respons) 
 
Skapande  
– Skriva. 
– Pratbubblor. 
– Rita. 
 
Utförande 
– Göra serien ensam. 
– Allt var lätt. 
– Komma överrens med sin kompis. 
 
Funderingar om arbetet med serier, hade du velat göra på ett annat sätt? (Positiv och 
negativ respons) 
 
Ändring i layout 
– Fler rutor. 
– Större rutor. 
– Mer bilder och pratbubblor. 
– Mindre rutor. 
 
Ingen ändring i layout 
– Allt var bra. 
– Roligt. 
 
Användning av serier 
– Att läsa serierna. 
– Göra om serien. 
– Göra fler serier. 
 
En del elever hade svårt att samarbeta då det fanns starka viljor om hur serien skulle 
se ut, de hade svårigheter med att komma överrens. Men genom stöd och 
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diskussioner löste det sig och dem kunde avsluta serien. Som avslut på arbetet med 
serier fick eleverna ett lektionstillfälle att läsa varandras serier, vilket var ett 
önskemål från eleverna. Detta kan kopplas till Lindös (2005) tankar om att lusten till 
att läsa kan jämföras med lusten till att leka eftersom det måste komma ifrån barnens 
inre och kan aldrig tvingas fram. Både de enskilda och gemensamma serierna sattes 
upp på väggarna i klassrummet för att eleverna skulle kunna gå runt och titta och 
läsa. Efter att dem hade tittat på alla serier och gått runt fick dem välja en 
serietidning att sätta sig på mattan och läsa. Eleverna kunde jämföra likheter och 
skillnader mellan de riktiga serietidningarna med deras egna serier och bjudas in till 
ny läsning. Detta lyfter Lindö då hon anser att för att vidga elevernas perspektiv ska 
lärare bjuda in eleverna till nya läsupplevelser. Jag planerade undervisningen genom 
att utgå från elevernas förutsättningar och nivåer samt anpassa utifrån elevernas 
olikheter och behov av stöd.  
 

5. Analys och diskussion 
Nedan följer först en allmän analys av aktionsforskningarna och sedan behandlas 
vissa specifika ämnesområden. 

5.1 Allmän analys av aktionsforskning 1 
Jag introducerade hur sagor är uppbyggda för att eleverna skulle få en förståelse för 
hur en saga är konstruerad och vilka riktlinjer som ska följas i en saga. Genom att jag 
läste en saga högt för eleverna fick de en förförståelse för hur en saga är uppbyggd 
och vilka karaktärer som kan ingå i en saga. Innan eleverna fick höra sagan tog jag 
upp en del svåra ord från sagan och gick igenom dess betydelse. Smith (2002) anser 
att genom att jag läser för eleverna kan de lättare få förståelse för hur en text fungerar 
och bli bekant med skriftspråket. I LGR11 framskrivs vikten av att ha ett varierat 
språk för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer och livsåskådningar 
möts. 

Eleverna fick berätta i vilket tempus en saga är skriven i, vilka karaktärer 
som är vanliga och om det finns siffror, färger eller dofter som är vanliga i sagor. Jag 
skrev ner alla elevernas tankar på ett stort blädderblock som eleverna sedan kunde 
läsa själva. Det gjordes för att synliggöra elevernas tankar och för att få eleverna att 
känna att de är delaktiga i undervisningen. När elevernas alla tankar var nerskriva 
och uppmärksammade skrev jag ut bilder på de olika karaktärerna som eleverna hade 
beskrivit. Dessa karaktärer blev grunden för de sagor eleverna nu själva skulle få 
diktera. Vissa elever hade svårt att själv kunna fantisera ihop karaktärer och 
händelser i sina sagor. Därför blev bilderna på olika figurer och karaktärer en bra 
hjälp för dessa elever. De elever som hade lite svårare att komma på en egen saga 
med hjälp av sin fantasi kunde få inspiration från bilderna som tidigare hade skrivits 
ut. Genom att jag skrev ner elevernas åsikter om vad en saga är blev deras tankar 
synliggjorda och de kunde även läsa vad de själva hade sagt. Även bilderna på 
karaktärerna som eleverna hade nämnt synliggjorde deras tankar om vilka figurer 
som skulle vara med i sagorna. Detta kan knytas an till Taube (2007) som beskriver 
en läsinlärningsmetod där elevernas gemensamma upplevelser skrivs ner. Den 
metoden kallas för LTG och står för läsning på talets grund (Taube). Enligt Taube blir 
de texter som skrivs ner sedan det som eleverna läser och analyserar. På så vis vet 
eleverna redan vad som står på pappret och kan sedan lära sig sedan att avkoda och 
ljuda ihop bokstäverna. Det styrks även av Åkerblom (1998) och Taube (2007) som 
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anser att eleverna inte kan läsa hela den befintliga texten utan vissa delar men lär sig 
i tur och ordning bokstäverna och dess ljud. 

Jag gick igenom hur en saga är uppbyggd en gång till och eleverna blev 
ännu mer medvetna om att en saga har en början, en mitt och ett slut. Eleverna fick 
fundera ut en början, en handling och ett ungefärligt slut innan de började skriva sina 
sagor. Detta för att eleverna skulle kunna begränsa sig och hålla sig till en struktur. 
Eleverna fick sedan vid flera tillfällen skriva på sina sagor och de utvecklades från att 
vara en abstrakt tanke hos eleverna till att bli en skriven saga som de sedan själva 
kunde läsa och låta andra läsa. Alla elever befann sig i en process och den såg helt 
olika ut för alla. Detta kan jämföras med Strömquists (1993) tankar om skrivandet. 
Hon ser skrivandet som en process i mentalt textskapande och menar att det tydligt 
kan ses en individuellt varierande men allmängiltig arbetsgång och detta är grunden 
till skrivundervisningen som kallas processorienterad skrivundervisning. 

5.2 Allmän analys av aktionsforskning 2 
Jag introducerade hur en serie är uppbyggd för att ge eleverna en förförståelse för hur 
dem skulle skapa sina serier. Jag valde att dela upp klassen i två grupper för att få 
möjlighet att se och hjälpa alla elever. Arbetet med serier delades upp i två olika delar 
då eleverna först fick skapa en serie i par och sedan göra en egen serie ensam. 
Eleverna fick påverka undervisningen då dem bestämde karaktärer och handling. Jag 
förklarade att serier skrivs i nutid och att det som händer är nu, tillskillnad från sagor 
som skrivs i dåtid. Eleverna var aktiva under introduktionen av serier då dem 
nämnde olika exempel på serier. Innan eleverna började skapa sina serier så fick dem 
planera hur den skulle se ut. Hur den skulle börja, fortsätta och sluta. De flesta 
eleverna började rita först för att sedan koppla texten till bilden. Strukturen kunde 
följas i skapandeprocessen då eleverna lyckades få med bilder och text som hörde 
ihop. Arbetet med serier skulle motivera elevernas lust till att skriva och läsa på ett 
annat sätt. Eleverna fick använda sin fantasi och vara kreativa under processen. Alla 
elever inkluderades i undervisningen då serierna kunde anpassas utifrån varje elevs 
förutsättningar och behov. I del ett av seriearbetet då eleverna skulle skapa en serie i 
par var det några som hade starka viljor hur serien skulle se ut. Eleverna uttryckte 
under serieskapandet att dem inte kom överrens och att det var svårt att samarbeta. 
Jag lyckades få alla elever intresserade av att arbeta med serier. 

Eleverna med ett annat språk behärskade det svenska språket på ett bra 
sätt. När dem fick arbeta med serier så kunde dem utmana sig själva och samtidigt 
lära sig att koppla texten till bilden. Det är enligt Armstrong (2005) vanligt att ord 
och bilder hålls isär men det kan vara väldigt kreativt och lekfullt att slå ihop dessa 
områden för att koppla ord till bilder vilket eleverna fick göra i arbetet med serier. 
Han anser att detta kan hjälpa eleverna att utöka sitt ordförråd och det finns många 
möjligheter för lärare att utveckla detta.  Armstrong ger några exempel på hur lärare 
kan förena ord och bilder, till exempel att elever får klippa ut bilder, fotografier eller 
teckningar för att sedan skriva en mening som hör ihop med bilden. Han tar upp ett 
exempel som att rita serierutor som har bildtexter eller exempelvis låta eleverna 
skapa en hel serie med pratbubblor som innehåller meningar och kan kopplas till 
bilden. När dem hade gjort klart serien fick dem förklara för jag och berätta hur dem 
hade tänk. På så vis fick dem muntligt reflektera och återberätta serien som dem 
skapat. Alla elever var stolta över sin serie som dem hade skapat och ville berätta och 
förklara dem för mig. Även de elever som inte hade svenska som modersmål klarade 
på ett bra sätt att berätta och lyckades göra en serie med början och slut. Det var 
lustfyllt för alla elever då dem fick bestämma mycket själva hur serien skulle se ut och 



 
 
 

20 
 

handla om. Detta lyfter Armstrong (2005) då han anser att alla människor lär sig 
olika och därför bör varje elevs förutsättningar för att läsa och skriva utforskas och 
använda den metod som passar bäst för just den eleven. Han menar vidare att 
pedagoger behöver hitta andra sätt för att skapa nya föreställningar om läs- och 
skrivprocessen för att kunna möta behoven för alla elever. 

 
5.3 Personlig utveckling och process hos eleverna 

Svenska som andraspråk 

Aktionsforskning 1 
I klassen fanns det flera elever med svenska som andra språk. Därav två stycken, en 
flicka och en pojke, som behövde extra mycket hjälp och stöd i undervisningen. 
Pojken tyckte att det var extremt roligt att få skriva saga och berättade att han fick 
hjälp av bilderna på de olika karaktärerna till att komma på sin saga. Han hade 
däremot svårt att hålla sig till sin planerade saga och hittade på handlingen efter 
hand. Pojken hittade skrivlusten och ville aldrig sluta skriva. Han lästa gärna upp sin 
saga högt för lyssnande vuxna och ville att de vuxna skulle läsa den högt för honom. 
Pojkens process blev en av de mest framgångsrika under aktionsforskningen. Det 
fanns även en flicka med annat modersmål som hade svårt att uttrycka sig högt i 
gruppen. Men när hon fick en penna i handen och fria tyglar att själv skapa en 
påhittad saga hade hon inga problem att uttrycka sig. LGR11 framskriver att 
undervisningen i Svenska ska ge förutsättningar att utveckla förmågan att 
kommunicera i tal och skrift samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga 
normer. Flickan skrev en lång och sammanhängande saga med många beskrivande 
ord. Hon ville gärna att jag skulle läsa hennes saga och var stolt över det hon hade 
skapat. Även bilden till framsidan av sagan blev uttrycksfull och välgjord. Det är 
enligt Armstrong (2005) väldigt kreativt och lekfullt att slå ihop ord och bilder för att 
koppla orden till bilderna. Därför kan det vara väldigt roligt för eleverna att ha bilder 
att kunna koppla ihop den skrivna texten till. 

Aktionsforskning 2 

Det fanns en del elever i klassen som hade ett annat modersmål i svenska. 
Undervisningen anpassades utifrån dessa elever då introduktionen av arbetet 
förklarades tydligt. Eleverna med ett annat språk behärskade det svenska språket på 
ett bra sätt. När dem fick arbeta med serier kunde dem utmana sig själva och 
samtidigt lära sig att koppla texten till bilden. Det är enligt Armstrong (2005) vanligt 
att ord och bilder hålls isär men det kan vara väldigt kreativt och lekfullt att slå ihop 
dessa områden för att koppla ord till bilder vilket eleverna fick göra i arbetet med 
serier. Han anser att detta kan hjälpa eleverna att utöka sitt ordförråd och det finns 
många möjligheter för lärare att utveckla detta.  Armstrong ger några exempel på hur 
lärare kan förena ord och bilder, till exempel att elever får klippa ut bilder, fotografier 
eller teckningar för att sedan skriva en mening som hör ihop med bilden. Han tar upp 
ett exempel som att rita serierutor som har bildtexter eller exempelvis låta eleverna 
skapa en hel serie med pratbubblor som innehåller meningar och kan kopplas till 
bilden. När dem hade gjort klart serien fick dem förklara för mig och berätta hur dem 
hade tänk. På så vis fick dem muntligt reflektera och återberätta serien som dem 
skapat. Alla elever var stolta över sin serie som dem hade skapat och ville berätta och 
förklara dem för mig. Även de elever som inte hade svenska som modersmål klarade 
på ett bra sätt att berätta och lyckades göra en serie med början och slut. Det var 
lustfyllt för alla elever då dem fick bestämma mycket själva hur serien skulle se ut och 
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handla om. Detta lyfter Armstrong (2005) då han anser att alla människor lär sig 
olika och därför bör varje elevs förutsättningar för att läsa och skriva utforskas och 
använda den metod som passar bäst för just den eleven. Han menar vidare att 
pedagoger behöver hitta andra sätt för att skapa nya föreställningar om läs- och 
skrivprocessen för att kunna möta behoven för alla elever. 

Språklig medvetenhet 

Aktionsforskning 1 

Eleverna i klassen blev snabbt medvetna om att orden de skrev inte stavas så som de 
låter. De frågade om hur ord så som gick, gång och häxa stavades. Genom att eleverna 
fick skriva mycket och ofta förstod de att tal och skriftspråk skiljer sig från varandra. 
LGR11 framskriver att eleverna ska kunna skillnader mellan tal- och skriftspråk. 
Detta styrks av Frost (2002) som menar att för att barnet ska förstå att varje ljud 
motsvarar ett bokstavstecken behöver barnet uppfatta språkets struktur och upptäcka 
att stavelser, meningar och ljud ingår i språket. De vanligaste orden som eleverna 
frågade om skrevs upp på ett blädderblock för att de själva skulle kunna gå dit och 
sedan läsa och lära sig hur de stavas och låter. Det var en process hos eleverna som 
pågick under hela aktionsforskningen. Det kan liknas med Sandqvist och Teleman 
(2009) tankar om att skrivandet är en process och för att eleverna ska kunna förenkla 
aspekterna i processen bör skrivandet ske under de förutsättningar som är 
talspråksliknande som till exempelberättelser. Även Strömquists anser att eleverna 
ges genom att använda ett processinriktat arbete chansen att uttrycka sig och att 
skrivandet även kan användas som redskap för tänkande och inlärning. 

Aktionsforskning 2 

Eleverna visade intresse och nyfikenhet om hur olika ord stavas då dem frågade mig. 
Jag skrev då upp orden på tavlan för att eleverna kunde skriva av dem och använda 
dem i sin serie. Eleverna började komma till insikt med att vissa ord inte alltid stavas 
som dem låter. Exempelvis hade dem inte fått grepp om tj-  och sk- orden än.  Dem 
börjar också skapa sig förståelse för att talspråket och skriftspråket skiljer sig ifrån 
varandra. Det var även vissa elever som ville prova att själva skriva ord på tavlan. Om 
någon elev undrade hur ett ord stavades var det en annan elev som ville visa hur det 
stavades vilket jag tillät. På så vis kunde eleverna få känna sig stolta av att dem kunde 
hjälpa varandra. Detta stärks av Sandqvist och Teleman (2009) då dem belyser vikten 
av att låta elever skriva och läsa mycket och anser att det då ges förutsättningar för 
den fortsatta inlärningen. De anser vidare att jag har en viktig uppgift att utmana 
eleverna till att skriva och läsa så mycket som möjligt. Eleverna blev utmanade av 
arbetet med serier eftersom det kunde anpassas till deras nivå. I arbetet fick dem 
skriva både i pratbubblor och under bilden. Dem skulle koppla texten till bilden som 
dem ritat. Eleverna fick även träna på att läsa då dem läste sin egen och andras serier. 
Sandqvist och Teleman (2009) anser att skrivandet är en process och för att eleverna 
ska kunna förenkla aspekterna i processen bör skrivandet ske under de 
förutsättningar som är talspråksliknande så som pratbubblor, dialoger och 
berättelser vilket eleverna fick möjlighet till i arbetet med att skapa egna serier.   

Självförtroende 

Aktionsforskning 1 
Eftersom eleverna får hitta på en helt egen saga där de själva får fantisera fritt finns 
det heller inga förväntningar på att det ska vara på ett visst sätt. Genom att ge 
eleverna fria tyglar och chansen att påverka deras lärosituationer kan de också få ett 
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ökat självförtroende. Eleverna får vara med och påverka och göra sin röst hörd, det är 
på elevernas nivå och utifrån deras intresse. Sagorna handlade oftast om en prinsessa 
som blev kär i en prins eller en prins som dödade en drake med ett svärd. Många 
gånger klev eleverna in i rollen som sin karaktär och nästan blev ett med den. 
Självförtroendet i skrivandet ökade och eleverna ville gärna att andra skulle läsa 
deras sagor. De var stolta över det de hade skapat. Att läsa och skriva utan att det ska 
kännas jobbigt borde vara en självklarhet enligt Strömquist (1993). Hon menar vidare 
att skrivandet inte bara utvecklar språkutvecklingen utan även individens totala 
utveckling. Detta styrks även av Frost (2002) som menar att lärare måste stärka 
elevers kontrollkänsla över den egna lärosituationen. 

Aktionsforskning 2 
Genom att eleverna fick vara med att påverka undervisningen och bestämma hur 
deras serie skulle se ut och handla om ökade också deras självförtroende. Detta 
eftersom de fick känna att de skapade något eget. Eleverna var stolta över sina serier 
och hade önskemål om att få läsa upp serierna för klassen. Jag lyssnade till elevernas 
önskemål och valde att sätta upp alla serier i klassrummet. Både de serier som 
eleverna hade gjort enskilt och dem i par. Detta ökar elevernas självförtroende då 
dem kände stolthet över det som dem själva skapat utifrån sina förutsättningar. 
Eleverna var även nyfikna att titta på de andras serier och se hur olika dem blev. 
Serierna blev väldigt olika och eleverna fick använda sin fantasi och kreativitet i 
skapandet. Jag anmärkte aldrig stavfel i serierna för att fokus skulle ligga på att dem 
först och främst koncentrerade sig på handlingen och få med början och avslut. Om 
jag hade svårt att tyda vad eleverna hade skrivit fick dem berätta hela serien när dem 
var klara. Arbetet med serier anpassades utifrån varje elevs förutsättningar och 
kunde utmana alla elever eftersom dem fick vara med och påverka. 
Undervisningstillfällena låg nära elevernas utvecklingszon och var lustfyllt och 
stimulerande detta styrks av Sandström Kjellin då syftet med undervisningen är att 
den ska leda till inlärning och utveckling hos eleverna. Sandström Kjellin (2004) och 
Frost (2002) tar upp Vygotskij´s teori om den proximala utvecklingszonen och anser 
att den måste vara i fokus för att kunna bedöma elevers utvecklingsmöjligheter. 
Vidare menar de att undervisningen måste läggas upp så att eleverna kan delta, jag 
ska leda eleverna till att få förståelse vad undervisningen går ut på för att eleverna ska 
kunna skapa samma situationsförståelse som jag har. Vilket påvisades i 
undervisningen med serier.  

5.4 Pedagogisk slutsats 
Under denna auktionsforsning har vi lärt oss att använda oss av olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder samt hur vi kan få eleverna att bli inspirerade till att vilja lära 
sig läsa och skriva. Detta blir möjligt när den teori vi besitter kan omvandlas till 
praktik, alltså genom förståelse för hur teorin kan användas i verksamheten. En av 
metoderna är LTG metoden. Det står för läsning på talets grund och innebär att jag 
skriver ner meningar och ord som eleverna uppmärksammar. På det viset kan 
eleverna se sina egna uttryckta ord och meningar. Det synliggör elevernas tankar och 
får eleverna att känna delaktighet i undervisningen.  

Genom att jag observerar, utvärderar och intervjuar eleverna får jag 
möjlighet att använda teorin i praktiken för att även bli medveten om elevernas 
utvecklingsfaser. Genom aktionsforskningen har vi utvecklat ett inkluderande 
arbetssätt för att stötta elever med särskilda behov samt visat förståelse för elevers 
olikheter och förutsättningar. Vi ställde inga krav på att eleverna skulle gör på ett 



 
 
 

23 
 

visst sätt och det fanns inget rätt eller fel. Vi visste att alla elever kan olika mycket och 
att nivån på elevernas prestationer var olika.  

Eleverna har varit delaktiga i sin egen undervisning genom att de har fått 
tagit eget ansvar över sina uppgifter samt varit med och styrt undervisningen. Deras 
åsikter har varit till stor hjälp för att kunna forma undervisningen efter deras behov. 
Under aktionsforskningen har vi tillsammans med eleverna kommit fram till olika 
sätt att skapa lustfyllda lärosituationer. Vi har även lärt oss att nivåanpassa 
undervisningen för att inkludera alla elever i sin läs- och skrivutveckling. Vi har 
kommit fram till olika responskategorier som sammanfattar elevernas utvärdering av 
aktionsforskningen. Denna tabell synliggör elevernas och lärarnas utveckling samt 
hur läs- och skrivundervisningen kan förbättras enligt elevernas önskemål. 

 
 

Responskategori Beskrivning Exempel 
Positiv respons Roligt och utvecklande Roligt att få hitta på själv, 

kul att få samarbeta, givande 
att få skapa bilder till text 

Negativ respons Tråkigt och svårt Svårt att samarbeta, tråkigt 
att skriva saga, svårt att 
komma på eget att skriva om 

Utveckling hos eleverna Stavning och avkodning Genom att få se sina egna 
ord bli skrivna av en vuxen 
innan de själva börjar skriva 
ser eleverna hur orden ser 
ut. På så vis lär de sig avkoda 
och stava. 

Utveckling hos lärarna Förbättra sin praxis Genom utvärdering, 
observationer och intervjuer. 

Lärosituationer Mer nivåanpassad  Eleverna är i centrum, 
eleverna får påverka sin 
undervisning. 
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