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dessa har jag genomfört tre och observerat två. Eleverna har bland annat tränat på att tala, 
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1 Inledning  
Jag minns tydligt den där första dagen då jag började i ettan. Det var mycket som verkade 

skrämmande men samtidigt väldigt spännande. Första steget in i den, som det då verkade, så 

stora skolbyggnaden. Det kändes skönt att mamma var med för att se till att man hittade in i 

rätt klassrum. Väl inne i klassrummet fick man leta reda på sin bänk och när första lektionen 

började skulle vi alla rita varsin namnskylt till bänken. Jag tror att min första dag såg ut som 

den fortfarande gör för många barn idag. Att börja ettan är något stort och spännande för 

många barn men det är också nu många krav och förväntningar börjar ställas på dem. Man ska 

kunna sitta still, lyssna på fröken och klasskompisar som pratar och komma ihåg att man ska 

räcka upp handen när man vill säga något. Man ska lära sig vad de där konstiga krumelurerna 

som kallas alfabetet heter och hur de låter, man ska lära sig läsa och skriva och mycket, 

mycket mer…  
Jag har gjort ett utvecklingsarbete i årskurs 1 där jag, utifrån Lgr11, har valt ur fem 

aktiviteter där eleverna tränar språket på olika sätt. Jag har stött på aktiviteterna tidigare i 

olika form men har i det här arbetet utvecklat idén med aktiviteterna och gjort dem till mina 

egna. I aktiviteterna har jag lagt fokus på literacy, bokstavsinlärningen och skrivprocessen och 

hur skrivprocessen kan motiveras och utmanas genom samtal och diskussioner. För mig är det 

viktigt att motivera eleverna för att de inte ska tappa lusten till fortsatt lärande. Det kan man 

göra genom att använda varierande undervisningsformer, vilket jag tycker är extra viktigt just 

när det kommer till läs- och skrivinlärningen eftersom den är en grundförutsättning för att gå i 

skolan.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med utvecklingsarbetet är att hitta aktiviteter som motiverar och inspirerar eleverna till 

att arbeta med uppgifter som är språkutvecklande. Jag vill väcka elevernas nyfikenhet och 

intresse för olika aktiviteter med multimodala och varierande undervisningsformer för att 

därigenom få ett större engagemang hos eleverna. Varje aktivitet ska på olika sätt bidra till 

elevernas språkutveckling. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor att läsa, skriva 

och tala. Ett annat syfte med utvecklingsarbetet är att jag vill testa de planerade aktiviteterna 

för att se hur de fungerar i praktiken.    
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1.2 Rapportens innehåll och disposition 
I rapporten presenteras vad Lgr11 säger om språkutveckling och vad forskningen säger om 

literacy, varför skrivandet är viktigt i skolan, om samtalets betydelse för språkutveckling och 

varför motivation och variation i undervisningen är viktigt. Jag beskriver hur jag har gått 

tillväga och resultatet av arbetet. Vidare diskuterar jag det praktiska arbetet kopplat till 

forskningen. Längst bak i arbetet presentera jag alla aktiviteter med syfte, planering och 

genomförande. För varje aktivitet finns också en tillhörande LPP, en lokal pedagogisk 

planering. LPP är en planering för den tänka aktiviteten och när jag har skrivit LPP:er har jag 

utgått från läroplanen för att beskriva målen med den tänkta aktiviteten. Vidare har jag 

konkretiserat målen för att lättare kunna presentera dem för eleverna. Vidare beskrivs vilket 

eller vilka arbetssätt aktiviteten är tänkt att genomföras på samt hur jag kommer att bedöma 

eleverna.           
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2 Litteratur och tidigare forskning  
I det följande redogör jag för vad styrdokumenten säger om barns utveckling i svenska 

språket, literacy, om barns möte med språket i form av läsning och skrivning, där jag 

fokuserar på skrivandet. Jag redogör också för motivationens och variationens betydelse i 

undervisningen för att i diskussionen avslutningsvis knyta samman de olika delarna och 

koppla till de genomförda aktiviteterna.    

 

2.1 Lgr11 om språkutveckling 
Läroplanen Lgr11 (skolverket: 2011) beskriver språket på följande sätt: 

 

Språk är människans redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att 

ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.  (s. 222)  

 

Syftet med undervisningen i svenskämnet är att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt tal- 

och skriftspråk ”så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften” (s. 222). Eleverna ska utveckla kunskaper om och i det 

svenska språket och de ska utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Vidare säger 

Lgr11 att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.” (s. 222) 

Eleverna ska lära sig hur man formulerar sina egna åsikter och tankar samt hur man skapar 

och arbetar med texter på olika sätt. Undervisningen i svenska ska ” bidra till att stärka 

elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.” 

(s. 222) Den ska också bidra till ”att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på 

kan få konsekvenser för andra människor.”(s. 222) I Lgr11 (s.8) beskrivs vad barnen ska lära 

sig och vilka mål de ska uppnå när de går i grundskolan. I läroplanen står det också att man 

alltid ska se till varje enskild individs behov och förutsättningar. 

  

2.2 Literacy  
Enligt Fast(2008:7) möter barn mycket tidigt språket. Hon presenterar begreppet literacy som 

i det här fallet handlar om barns tidiga möten med läsning och skriftspråket. Literacy är något 

som utvecklas i det dagliga livet och utvecklingen sker när barn möter språket i olika former. 

Barn som inte kan läsa och skriva ser hur andra barn eller vuxna som kan läsa och skriva gör 
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och agerar på samma sätt (Fast, 2008:38). När barnet iakttar en vuxen som läser lär sig barnet 

hur man håller en bok, läser ur den och vänder sida. När barnet gör likadant, uppför sig som 

en läsare, har barnet tagit ett steg närmre att vara läsare även om barnet i själva verket inte kan 

läsa än. Samma sak gäller för skrivandet (Fast, 2008:103). Barn utforskar skrivandet och 

skriver på egen hand utan att det egentligen står något. Andra exempel kan vara att barnet 

iakttar en vuxen som skriver eller skriver tillsammans med en vuxen. Berättandet är också 

viktigt när ett barn ska utveckla sin literacy. Fast (2008:86) menar att barn lär sig mycket 

omedvetet genom berättande. Bland annat lär de sig nya ord och hur språket är uppbyggt och 

låter. Genom berättande får barn kunskaper om språket, vilket kan vara till stor hjälp när 

barnet sedan ska lära sig läsa och skriva. Genom sin literacyutveckling börjar barnet förstå 

principen för att läsa och skriva. Literacy kan också bidra till känslan av att ha en identitet, 

vilket i sin tur kan förstärka självkänslan och lusten att lära och vidareutvecklas (Fast, 

2008:103). Precis som Fast (2008:7) menar också Garme (2010:11) att barn tidigt möter 

språket. Hon har i sin bok Elever skriver –om skrivande, skrivundervisning och elevers texter 

tagit fasta på just elevers skrivutveckling. Hon anser att skrivandet är viktigt därför att i det 

samhälle vi lever i idag har skrivandet fått ett stort utrymme. Enligt Garme (2010:13) har det 

aldrig skrivits så mycket som nu. Man skriver i skolan, i arbetet och på fritiden i form av 

exempelvis inköpslistor, bloggar, sms och så vidare. Vidare beskriver Garme (2010:13-14) att 

skrivandet är viktigt då vi lär genom att skriva. Hon menar att man kan se skrivandet som ett 

sätt att fånga och komma ihåg tankar, att man kan skriva för att reda ut för sig själv vad man 

tänker för att sedan utveckla tankarna. Liksom Garme (2010:14) anser också Dysthe 

(1996:90) att man kan göra sina tankar synliga genom att skriva ner dem. Hon resonerar också 

kring hur man genom skrivandet kan gå tillbaka till tankarna för att vidareutveckla dem samt 

för att förkasta dem man inte anser sig ha användning av. Pedagogen Vygotskij menar att 

också talet och tänkandet har en stark koppling till språkutveckling vilket han grundar i att vi 

människor kan uttrycka våra tankar med hjälp av språket. (Strandberg, 2006).   

Vygotskij talar också om den proximala utvecklingszonen, där elever kan komma vidare och 

lära sig mer genom att ta hjälp av någon som kan mer, exempelvis en kompis, en lärare eller 

någon annan (Strandberg, 2006:51−54). Att komma vidare i sin utveckling och att ha känslan 

av att man lyckas med sina prestationer ger elever ökad självkänsla och det kan också fungera 

som motivation för det fortsatta lärandet (Stensmo, 1997:104). Varför det är viktigt att 

motivera sina elever kommer att presenteras längre fram i texten efter att jag redogjort för 

Garme och hennes tankar kring skrivandet i skolan. Man brukar säga att man emellanåt ska 

släppa skapandet fritt i skolan för elevernas utveckling men enligt Garme (2010:36) fungerar 
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det inte alltid som önskat när det gäller skrivandet. Hon menar att elever behöver 

skrivuppgifter som är förankrade i ett syfte där eleverna vet vem mottagaren är. Eleverna 

behöver också ha kunskaper och tankar om ämnet. Wiksten Folkeryd tar i sin avhandling 

Writing with an Attitude (2007:161) upp att samtal kring det som ska skrivas och det skrivna 

är viktigt. Hon menar att elever ofta har svårt att förhålla sig till sina texter. Då menar hon att 

de har svårt att återberätta sina texter samt svårt att redogöra för hur de tänkte när de skrev. 

Hon menar att samtalet kan fungera som en positiv drivkraft för skrivutvecklingen (2007:129, 

141). För att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att lära sig tala, läsa och skriva är 

det viktigt att ge dem verktyg. En form av verktyg för läs- och skrivinlärningen är alfabetet. 

Bjar (2003:105) menar att det i vårt språk finns olika alfabet. Ett alfabet med bokstäver, 

grafem, vilka vi använder oss av när vi skriver. Men också ett alfabet vi använder när vi talar, 

fonem. Fonem är språkljud och visar hur bokstäver låter (Bjar 2003:105). Samma bokstav kan 

låta på olika sätt beroende på om det är lång eller kort vokal och flera bokstäver kan bilda ett 

enda ljud (Arnqvist, 1993:39). För att barn ska utveckla sin språkförmåga måste de utveckla 

effektiva strategier för in- och avkodning (Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir, 1993:159). För att 

göra det är det viktigt att kunna både dela upp ett ord i språkljud och att kunna dra samman 

språkljud till ord. För att knäcka skriftspråkkoden måste man förstå sambandet mellan fonem 

och grafem samt kunna dela upp ord i språkljud och dra samman språkljud till ord. Det är 

grundläggande för att lära sig läsa och skriva. Att kunna dela upp ord i språkljud kallas att 

man är fonologiskt medveten och Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir (1993:160) menar att det är en 

stor fördel i barns läs- och skrivinlärning om de redan är fonologisk medvetna. Men den 

fonologiska medvetenheten kan också utvecklas parallellt med läs- och skrivinlärningen.  

 

2.3 Motivation  
Norrbäck-Kackur (Antman 2007:14) menar att ett sätt att väcka elevers motivation och 

nyfikenhet kan vara att planera spännande aktiviteter där eleverna får ”känslan av att 

äventyret råkat segla in i just deras klassrum”. Hon menar att språket har en stark koppling till 

vår självkänsla. Det är viktigt att kunna uttrycka sig och att lyssna på andra. Därför är det 

viktigt att stärka barns språkutveckling genom språkstimulerande aktiviteter. Stensmo 

(1997:97) beskriver motivation som ”de processer som sätter människan i rörelse; de krafter 

som ger hennes beteende energi och riktning.” Som lärare är man en motivatör, det gäller att 

motivera eleverna till att utvecklas och lära mer. Han menar också att undervisningen måste 

anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. När man motiverar sina elever blir de 
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mer engagerade i undervisningen och de anstränger sig för att lära sig mer (Stensmo, 

1997:104). När elever lär och känner att de lyckas med sina prestationer så ökar självkänslan. 

Motiverade elever med stark självkänsla tar mer ansvar för sitt lärande. Exempel på 

motivation kan vara uppmuntran, att stödja eleverna, att utgå från eleverna och sådant som 

ligger dem nära eller något som de har intresse för. Men det är också viktigt att det i 

klassrummet finns stort utrymme för risktagande där elevers självkänsla inte hotas av 

eventuella misstag. Själva klassrumsmiljön spelar också roll för motivationen. En trygg 

klassrumsmiljö kan i sig vara ett slags motivation (Stensmo, 1997:104). För att motivera 

elever krävs bland annat att man har varierade undervisningsformer. Liberg (2007:9) menar 

att vi människor är ”multimodala och dialogiska i lärandet”. Det är därför viktigt med 

varierande undervisningsformer då det ger möjlighet att skapa och ta till sig kunskap på olika 

sätt.  
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3 Metod  
I det här utvecklingsarbetet har jag planerat och genomfört fem olika aktiviteter, i årskurs ett, 

som på olika sätt ska bidra till elevernas språkutveckling. Syftet med aktiviteterna, förutom att 

de ska bidra till en positiv utveckling av elevernas språk, är att de också ska väcka elevernas 

nyfikenhet och motivera dem för att lära sig läsa, skriva och tala. Tanken med aktiviteterna är 

att man ska jobba med dem regelbundet under en längre tid, exempelvis under en termin eller 

ett helt läsår. Vissa aktiviteter kan vara lämpliga att jobba med varje vecka medan andra 

passar bättre att använda ungefär var tredje vecka. Aktiviteterna beskrivs i resultatdelen. 

Syftet med diskussionerna i aktiviteterna är att stärka elevernas självkänsla genom att låta 

dem träna på att tala inför varandra men också att väcka tankar, idéer och fantasi hos dem och 

få dem att skapa sig en bild i huvudet om det tänkta ämnet för att de sedan ska ha lättare att 

komma igång och skriva.  

  Några av de aktiviteter jag hade planerat arbetade klassen redan med och eftersom jag 

då inte kunde introducera dem så valde jag att bara observera hur de jobbade med dem och 

hur eleverna verkade uppleva det hela.  

Det här är aktiviteter som man bör arbeta med under längre tid för att de ska ge eleverna 

bästa möjliga förutsättningar till att bli motiverade och vilja utveckla sin lust att främst tala 

och skriva vilket har gjort att det varit svårt att göra en utvärdering där man kan se ett direkt 

resultat. Men för att göra någon form av utvärdering och för att få en generell bild av 

elevernas utveckling har jag intervjuat tre elever efter varje aktivitet. Intervjuerna handlar om 

vad eleverna tyckte om aktiviteten samt om de tyckte att de hade lärt sig något. Intervjuerna 

presenteras i resultatkapitlet.   

Jag ville prova de här aktiviteterna för att se om de skulle fungera som jag hade tänkt 

mig i praktiken. Jag ville se vilka eventuella justeringar som skulle behöva göras samt om de 

är lämpliga aktiviteter att prova igen i en annan elevgrupp. Utvecklingsarbetet har genomförts 

i en kommunal skola i årskurs ett. Skolan är liten och ligger med naturen runt knuten. 

Elevgruppen består av totalt tjugo elever varav nio stycken är flickor och elva stycken är 

pojkar. Två elever i klassen har annat modersmål än svenska. För att dokumentera det här 

utvecklingsarbetet har jag efter varje tillfälle vi arbetat med aktiviteterna dokumenterat i en 

loggbok vad som gick bra, vad som gick mindre bra och vad som kan göras annorlunda till 

nästa tillfälle. Jag har också fotograferat material och en del resultat av aktiviteterna samt tittat 

på elevernas producerade arbeten och texter.    
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3.1Etiska frågor 
När man arbetar i skola och inom banomsorg har man tystnadsplikt. Uppgifter som man får 

reda på angående den enskilda personen får man inte dela med någon obehörig. Det gäller 

uppgifter som man tar del av i sitt yrke.  

Jag har därför valt att i min rapport inte peka ut någon enskild individ utan jag pratar om 

eleverna som en grupp. I vissa fall där jag har citerat en elev har jag bara uppgett elevens kön 

och ålder för att ingen ska veta vem eleven är. Inför mitt arbete i klassen skickade jag hem ett 

brev till föräldrar/ vårdnadshavare där jag presenterade mig och vad jag skulle göra i klassen.   

Jag har på grund av etiska skäl valt att inte fotografera eleverna. De bilder jag använder i mitt 

arbete visar endast material och vissa resultat. För att få en generell bild av vad eleverna har 

lärt sig och för att inte peka ut någon elev så har jag gjort en sammanställning av 

utvärderingen. Den presenteras utifrån eleverna som en grupp.  
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4 Resultat  
Jag kommer i det här kapitlet att redogöra för resultaten. Jag kommer börja med att kortfattat 

beskriva varje aktivitet, vilket syfte aktiviteterna fyller, hur jag genomförde aktiviteterna för 

att sedan avsluta med en utvärdering. I utvärderingen börjar jag med att presentera vad jag såg 

för att sedan avsluta med vad barnen tyckte och tänkte kring aktiviteten. För en mer detaljerad 

beskrivning av aktiviteterna och LPP:er se bilaga 1−10.  

 

4.1 Skrivpåsen 
(Bilaga 1 och 2)  

Skrivpåsen är en aktivitet vars syfte är att väcka elevernas nyfikenhet och lust att tala och 

skriva. Tanken är att föremålet i påsen tillsammans med lärarens frågor om föremålet ska 

bjuda in till diskussion i klassen. Diskussionen är tänkt för att eleverna ska träna på att tala 

inför varandra och att formulera och förmedla sina tankar och åsikter men också för att väcka 

tankar, idéer och fantasi för att eleverna sedan ska ha lättare att komma igång att skriva om 

föremålet. Aktiviteten är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov genom att varje 

elev skriver en egen text och på så sätt också olika mycket text. En del elever beskriver 

föremålet med exempelvis två meningar medan en annan elev skriver en kort berättelse om 

föremålet. Det beror på var de befinner sig i sin skrivutveckling.   

Jag introducerade den här aktiviteten genom att samla klassen i en ring på golvet så att 

alla elever skulle ha möjlighet att se föremålet och varandra. När jag planerar för diskussion 

vill jag gärna att eleverna sitter så att de kan se varandra. Jag visade eleverna påsen och 

frågade vad de trodde det kunde vara för speciell påse. Innan jag visade föremålet fick 

eleverna känna på påsen och gissa vad den kunde innehålla. Sedan visade jag föremålet för 

eleverna och det skickades runt så att eleverna kunde använda flera sinnen för att undersöka 

det. Vi började sedan diskutera vad det är för något, varifrån det kan tänkas komma, hur det 

känns, hur det luktar, om det är gammalt eller nytt, vems det kan vara och så vidare. Efter 

diskussionen gick eleverna och satte sig i sina bänkar. Innan de började skriva gick jag 

igenom på tavlan vad en mening är. Under den här aktiviteten kunde jag se att det är viktigt 

med tydliga instruktioner och gemensam genomgång av vad en mening är. För att underlätta 

elevernas skrivande så skapade vi den först meningen tillsammans.  

Jag provade den här aktiviteten vid två tillfällen med två olika föremål, en gammal 

rostig nyckel och en snäcka. Första gången upplevde jag att eleverna tyckte det var lite svårt. 

Men när de andra gången kände igen aktiviteten och visste vad som förväntades av dem gick 
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det bättre. Andra gången sa alla elever utom två någonting i diskussionen kring föremålet. Jag 

kunde också se att de flesta eleverna skrev mer om föremålet i sina skrivböcker. I 

sammanställningen av utvärderingen med eleverna tyckte de att det var en rolig aktivitet, de 

tyckte påsen var spännande. De tyckte det var kul med en sak som de fick undersöka och 

diskutera kring. En del tyckte diskussionerna blev jobbiga därför att de blev långa, andra 

tyckte det var kul att prata om saken innan de skulle skriva och de tyckte att det gick lätt att 

skriva om saker därför att de fick idéer från sina klasskompisar. Eleverna kände att om de 

hade något de ville säga fick de utrymme att säga det. De tyckte att de, för att citera en elev 

”tränade hjärnan, när vi fick tänka och prata om saken i påsen”. Vidare tyckte de att de 

tränade på att lyssna på sina klasskompisar och på att skriva.    

 

4.2 Alfabetsduken 
(Bilaga 3 och 4) 

Idén till aktiviteten med alfabetsduken kommer ifrån Naturskolans material (Naturskolan, 

2010). Syftet med den här aktiviteten är att eleverna ska träna på alfabetet, utveckla sitt 

ordförråd och att samarbeta. I aktiviteten som genomförs utomhus får eleverna röra på sig och 

använda sina kunskaper och sin fantasi samtidigt som de lär av varandra. Eleverna delas in i 

grupper och varje grupp får en bokstavsduk, en duk med en ruta för varje bokstav i alfabetet. 

Uppdraget eleverna får är att samla föremål med olika begynnelseljud och placera sakerna i 

rätt bokstavsruta.  Aktiviteten genomfördes utomhus. Eleverna delades in i mindre grupper 

och varje grupp tilldelades en alfabetsduk. Vi gick igenom vad samarbete innebär och att man 

kan göra upp strategier för hur man kan leta efter saker. Sedan fick eleverna i uppdrag att 

försöka fylla så många bokstavsrutor på duken som möjligt. Eleverna gav sig iväg på 

upptäcktsfärd och hittade alla möjliga olika saker att fylla sina dukar med. De elever som 

hade lite svårt att hitta rätt bokstavsruta fick hjälp av sina gruppkompisar. I den här aktiviteten 

kunde jag se många engagerade elever. Ingen grupp hade några direkta strategier för hur 

insamlandet skulle gå till, alla letade efter allt. Samarbetet fungerade mycket bra i vissa 

grupper och mindre bra i andra.  En del struntade i sina gruppkompisar medan andra hjälptes 

åt på olika sätt. Exempelvis hjälpte de varandra med att hitta rätt bokstavsruta till sakerna de 

hittat. Det var en blåsig dag och jag kunde se hur de hjälptes åt att lösa problemet med att få 

sakerna att ligga kvar på duken. Genom att iaktta grupperna och lyssna på deras diskussioner 

fick jag en uppfattning om hur väl de samarbetade. I utvärderingen så framkom det att 

eleverna tyckte det här var en mycket rolig aktivitet därför att det var kul att ha lektion 
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utomhus och att få i uppdrag att leta saker som började på olika bokstäver. De tyckte att det 

var svårt att hitta saker till alla bokstäver och att vissa bokstäver var svårare än andra. Men de 

tyckte att samarbetet i grupperna gick bra. Vidare så kunde eleverna se att det var alfabetet, 

bokstäverna och alfabetesordning vi tränade i den här aktiviteten. ”Vi tränade på alfabetet och 

jag lärde mig att det finns ett träd som heter lärkträd.” (Flicka 7 år)  

 

4.3 Den mystiska väskan 
(Bilaga 5 och 6) 

Den mystiska väskan är en aktivitet som kan göras på många olika sätt och i olika åldrar. 

Syftet med aktiviteten är att på ett lustfyllt sätt väcka elevernas nyfikenhet och engagemang. 

Eleverna tränar på att tala inför grupp, redogöra för sina tankar och åsikter, lyssna på sina 

klasskompisar, fantisera och föreställa sig, samarbeta, lära sig om sagor och hur de är 

uppbyggda samt delta i ett gemensamt skrivande.  

Jag introducerade den här aktiviteten genom att samla eleverna i en ring på golvet. Jag 

plockade fram väskan och visade eleverna den. Jag berättade en kort påhittad historia om var 

väskan hade hittats och bad dem hjälpa mig lista ut vems väska det kunde tänkas vara. Vi 

öppnade väskan och tittade på innehållet. Vi diskuterade vad väskan innehöll, vems den 

kunde vara, hur ägaren såg ut och var ägaren kom ifrån och så vidare. Samtidigt som eleverna 

diskuterade skrev jag ner några nyckelord från vad de kom fram till. Detta för att det skulle 

vara lättare att fortsätta aktiviteten en annan lektion. Det här är en aktivitet som tar lite tid att 

genomföra, man bör räkna med cirka fem lektionspass.  

Efter diskussionen hade jag planerat att sagan skulle skrivas i helklass men insåg att det 

skulle passa den här gruppen bättre och att eleverna skulle få ut mer av uppgiften om jag 

istället delade in dem i mindre grupper och varje grupp fick skriva en egen saga istället. Så 

klassen delades in i fyra grupper med fem elever i varje grupp. Nästa lektionspass började jag 

och första gruppen skriva på en berättelse. Innan arbetet började gick jag i varje grupp igenom 

med eleverna vad en saga är och hur den är uppbyggd. Eleverna diskuterade sedan 

tillsammans fram vad deras saga skulle handla om. De dikterade och jag skrev. När de kände 

sig nöjda och hade avslutat sagan ritade eleverna bilder som passade till sagans innehåll. De 

döpte sin saga och vi knöt ihop den med en fram- och baksida så den blev till en liten bok.   

Det här är en aktivitet som kan göras mer eller mindre styrd beroende på vad man 

stoppar i väskan. Under aktivitetens gång märkte jag hur viktigt det är med tydliga 

instruktioner och struktur. Alla elever utom två sa något i diskussionen om väskan. Jag 
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upplevde till en början diskussionen som rörig då den blev vild. Många hade svårt att lyssna 

på varandra och de pratade i munnen på varandra. Men det blev bättre. Jag upplevde att 

eleverna först hade svårt att se karaktären framför sig, de fastnade i diskussion om varifrån 

karaktären kom och vart den skulle. När eleverna väl började skapa en bild av hur karaktären 

såg ut enades de snabbt om den. Samarbetet i grupperna gick generellt mycket bra. Eleverna 

fick träna på att redogöra för sina tankar, lyssna på sina gruppkompisar och att kompromissa 

så alla blev nöjda med sagan.  

Tanken var ju först att skriva en saga i helklass men jag gjorde om planeringen under 

arbetets gång då jag ansåg att aktiviteten skulle bli mer meningsfull för eleverna om 

skrivandet skedde i mindre grupper. Så här kan man inte alltid göra om man är ensam lärare i 

klassen, vilket är mycket viktigt att tänka på när man planerar. I sammanställningen av 

utvärderingen med eleverna framkom att de tyckte det här var en rolig aktivitet och att det var 

spännande med väskan och sakerna. Vidare tyckte de att det var kul att hitta på sagorna och 

att få lyssna på de andra gruppernas sagor. Eleverna kände att de fick utrymme att uttrycka 

sina egna tankar och idéer i både diskussionen och skrivprocessen. De tyckte att samarbetet i 

de mindre skrivgrupperna gick bra och de tyckte att de lärde sig hur man skriver en saga och 

ritar bilder till den. ”Vi lärde oss mycket… att göra sagor… och om olika länder och sånt om 

cowboys.” (Pojke 7 år)       

 

4.4 Bokstavshyllan 
(Bilaga 7 och 8) 

Bokstavshyllan är en aktivitet man kan genomföra i samband med bokstavsinlärningen. Syftet 

med aktiviteten är att eleverna ska utveckla sitt språk genom att träna alfabetet, utveckla 

ordförrådet, berätta, beskriva och tala inför grupp. Det här är en av de aktiviteter som jag själv 

aldrig introducerade då klassen redan arbetade med den. Aktiviteten genomfördes på ett 

snarlikt sätt som jag hade planerat den. Den används med fördel som ett komplement till 

bokstavsinlärningen exempelvis om man arbetar med veckans bokstav eller liknande. 

Eleverna får i uppdrag att leta efter en sak som de kan ta med och presentera i skolan. Saken 

ska börja på den bokstaven man arbetar med. När eleverna har fått presentera sina saker börjar 

klassen tillsammans samla ord på en lång lista. Orden ska börjar på den valda bokstaven, den 

här aktiviteten jobbar man med hela veckan vid korta tillfällen. Ordlistan placeras nära hyllan. 

Något som eleverna uppskattar är att göra en tävling av ordlistan där klassen tillsammans 
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kämpar för att försöka slå rekord varje vecka. Efter ett tag kan man uppmuntra eleverna att 

skriva ordlistor hemma och ta med till skolan och fylla på ordlistan de skapar tillsammans.     

Jag har tittat på och gjort en utvärdering av aktiviteten utifrån hur de redan arbetar med den. 

Jag kunde se att det är en aktivitet som engagerar eleverna. En aktivitet de tycker är rolig. Jag 

upplever att eleverna är mycket stolta över de saker och ord de hittar. De anstränger sig för att 

slå rekord, flest ord per bokstav. De är kreativa och orden är många. Flera elever har börjat 

skriva långa listor med ord hemma som de tar med till skolan för att få dem uppskrivna på 

listan. Eleverna tycker att det här är en rolig aktivitet därför att de får träna på bokstäver och 

ord. ”Vi tränar på bokstäver för att bli bra på att skriva”. (Flicka 7 år) Enligt eleverna är 

aktiviteten också rolig därför att det är kul att försöka slå rekord i ordsamlingen och för att få 

se vad de andra eleverna har hittat för saker hemma. ”Det är kul att leta saker hemma och ta 

med och visa i skolan”. (Flicka 7 år)  

 

4.5 Truls 
(Bilaga 9 och 10) 

Truls är en aktivitet som ska bidra till elevernas utveckling genom att de tränar på att berätta, 

återberätta, beskriva, formulera sig, skriva och att ta ansvar. Aktiviteten består av en nalle 

som helt plötsligt har dykt upp i klassen. Nallen vill lära sig en massa saker och därför följa 

med eleverna hem för att se hur de har det. Med nallen följer en lite dagbok där eleven med 

hjälp av någon hemifrån skrivit och berättat vad nallen har varit med om. Eleven eller läraren 

läser upp nallens äventyr för klassen innan nallen får följa med en annan elev hem.   Eftersom 

aktiviteten var så snarlik min egen planering så har jag tittat på och gjort en utvärdering av det 

jag såg kring deras arbete. Jag uppfattade att eleverna blev mycket stolta och ansvarsfulla när 

de tilldelades nallen. Likaså var de stolta när läraren läste upp ur dagboken vad nallen hade 

varit med om hemma hos eleven. Jag noterade att ingen elev hade skrivit och berättat själv i 

boken, vilket jag tror beror på att det skrivs ganska långa texter. Det är några elever som 

skriver några enstaka ord eller sitt och figurens namn i dagboken. Men här kan jag se hur 

eleverna utvecklar literacy. Jag har även sett hur elever i andra klasser, äldre klasser, skriver 

själva i nallens dagbok när de är mer säkra i sin skrivning. Enligt eleverna är det här en rolig 

aktivitet därför att ”…det är kul att ta hand om honom”. (Flicka 7 år) och ”… man kan leka 

med honom”. (Pojke 7 år) Eleverna får hjälp hemma av någon i familjen att skriva i dagboken 

men det är de själva som bestämmer vad de ska skriva. Däremot har eleverna svårt att se vad 

de tränar eller vad de lär av den här aktiviteten.   
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5 Diskussion  
I det här kapitlet kommer jag att diskutera de olika aktiviteterna och koppla dem till 

litteraturen i forskningsbakgrunden. 

Rent generellt upplever jag att de fem aktiviteterna jag provade är fem mycket bra 

aktiviteter att inkludera i undervisningen. I utvärderingen med eleverna kunde jag se att 

eleverna tyckte aktiviteterna var roliga vilket också var ett av syftena med dem. Genom att 

reflektera kring aktiviteterna både under och efter genomförandet kunde jag se hur en del 

aktiviteter kunde bli bättre och mer meningsfulla med en del förändringar.   

 Vi lever i ett samhälle där det är viktigt att kunna läsa och skriva och enligt Lgr11 ska 

eleverna i skolan utveckla sitt språk och lära sig läsa och skriva. Men för att kunna göra det 

krävs att eleverna lär sig bokstäverna (grafem) och vilket ljud (fonem) varje bokstav 

representerar. För att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lära sig läsa och skriva 

anser jag att det är viktigt att synliggöra skillnaden mellan vad bokstaven heter och hur ljudet 

(fonemet) låter som bokstaven (grafemet) representerar. Precis som Arnqvist (1993:39) lyfter 

fram så finns det bokstäver som låter olika beroende på om det är lång eller kort vokal så 

finns det också olika bokstäver som representerar samma fonem, exempelvis o och å eller e 

och ä. Enligt mina erfarenheter har elever ofta svårt att skilja dessa bokstäver åt när de lär sig 

läsa och skriva. Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir (1993:159−160) menar att grundläggande 

faktorer för att lära sig läsa och skriva är att förstå sambandet mellan fonem och grafem samt 

att kunna dela upp ord i språkljud och kunna dra ihop språkljud till ord. Det är alltså viktigt att 

bli fonologisk medveten för att kunna utveckla sitt språk och det kan dessutom underlätta läs- 

och skrivinlärningen. I två av de fem aktiviteterna tränar eleverna specifikt på alfabetet, 

bokstäver och fonologi. Det är aktiviteterna som jag kallat Alfabetsduken och Bokstavshyllan.  

Jag tycker precis som Stensmo (1997:104) och Liberg (2007:9) att motivation och 

variation är viktigt i undervisningen. Aktiviteten Alfabetsduken är motiverande och 

varierande på så sätt att den skiljer sig från den vanliga klassrumsundervisningen, eleverna får 

lämna klassrummet och gå ut i naturen och ha lektion. Det är en aktivitet som tränar alfabetet 

på ett annorlunda sätt. Eleverna blir mer aktiva eftersom de får använda sig av hela kroppen. I 

den här aktiviteten kan man också se det Vygotskij (Strandberg, 2006:51−54) menar med den 

proximala utvecklingszonen. I samarbetet i aktiviteten kan man tydligt se hur eleverna lär av 

varandra när de samlar saker. Ett exempel på det är när eleverna hjälper varandra att placera 

ut sakerna i rätt bokstavsruta. Ett annat exempel är när en elev undrar hur en annan elev har 

tänkt när denne har lagt en blomma i bokstaven A:s ruta. Den andra eleven förklarar att 
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blomman heter Aster. Genom att i slutet av aktiviteten sedan gå igenom varje grupps duk och 

be dem redogöra för hur de tänkt när de placerat ut sina saker så får övriga elever också 

möjlighet att lära sig nya saker. Det här är en aktivitet som engagerade eleverna och satte fart 

på deras kreativitet och fantasi. I aktiviteten Bokstavshyllan tränar eleverna också alfabetet 

och bokstäver men här tränas en bokstav i taget. Enligt Lgr11 (s.222) ska eleverna utveckla ett 

så kallat rikt språk. Då tänker jag bland annat på ordförrådet, att eleverna utvecklar ett rikt 

ordförråd. I den här aktiviteten ges eleverna möjlighet att utvidga sitt ordförråd när de letar 

ord som börjar på den bestämda bokstaven. Alla ord skrivs upp och samlas så att eleverna lätt 

kan se dem under en tid i klassrummet. Den här aktiviteten är motiverande därför att den, i 

den här, barngruppen är mycket populär. Eleverna tycker att det är kul att leta saker hemma 

och visa för klassen och att det är kul att samla ord och försöka slå rekord för varje bokstav. 

Jag kunde se ett stort engagemang hos eleverna och aktiviteten efterfrågades ofta. Efter att ha 

tittat på och utvärderat dessa två aktiviteter anser jag att det är bra aktiviteter som bidrar till att 

eleverna utvecklar kunskap om och förståelse för bokstäver och skrivande. 

 När eleverna väl börjar känna igen och kunna bokstäverna så börjar de också skriva ord 

och meningar. Vi lever idag i ett samhälle där det är viktigt att lära sig skriva. Precis som 

Garme (2010:13) menar har det aldrig skrivits så mycket som det görs idag. Hon menar att 

skrivandet är viktigt därför att vi lär oss genom att skriva och det kan få oss att få ordning på 

våra tankar som ibland kan vara svåra att redogöra för. Enligt Lgr11 behöver vi människor 

språket för att kunna uttrycka bland annat våra tankar. Jag tänker då på skriftspråket som 

Garme beskriver men också på det talade språket som Vygotskij menar hänger ihop med våra 

tankar. Två aktiviteter där eleverna utvecklar sitt språk just genom att tala och skriva är 

aktiviteterna som jag har kallat Skrivpåsen och Den mystiska väskan.  

Min uppfattning när jag har varit ute i skolor och träffat elever är att de ofta tycker det är kul 

att skriva men att det samtidigt av olika anledningar är jobbigt för många. När det kommer till 

att skriva fritt har jag sett att en del elever har svårt att veta vad de ska skriva. Det här är något 

som Garme (2010:36) tar upp. Hon menar att en del elever behöver lite stöd i sin skrivning, 

stöd i form av att ha eller få tankar om det ämne de ska skriva om. De kan också behöva 

känna till vem mottagaren är. Att ha samtal och diskussioner innan man sätter igång med en 

skrivuppgift kan vara bra. Wiksten-Folkeryd (2007:129,141,161) beskriver hur viktigt det är 

med samtal kring elevernas texter. Hon menar att elever ofta har svårt att återberätta sina 

texter och att redogöra för hur de tänkte när de skrev. Vidare menar hon att samtal kan vara en 

positiv drivkraft för elevernas skrivutveckling. Det stärker mina tankar om att det är bra att ha 

en diskussion om det tänkta ämnet innan eleverna börjar skriva. Därför att eleverna genom 
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diskussionen ska få just tankar och idéer om vad de vill skriva. I den här diskussionen kan 

läraren också passa på att redogöra för olika strukturer när man skriver, exempelvis en saga 

eller en beskrivande text. På så sätt kan eleverna också skapa en struktur för sitt eget 

skrivande redan innan skrivandet har börjat. Min tanke med de två aktiviteterna var att 

diskussionen innan själva skrivprocessen skulle fungera som motivation för eleverna. Att de 

skulle uppleva det lätt att komma igång och skriva då eleverna lyft många bra tankar och 

idéer. Både under själva skrivprocessen och i utvärderingen med eleverna kunde jag se att 

diskussionen fungerade som den var tänkt. Eleverna kom snabbt igång med skrivandet 

eftersom de hade en tanke om vad de ville skriva. 

När jag några veckor efter aktiviteterna bad eleverna att återberätta vad aktiviteterna 

handlade om och vad de skrivit märkte jag att de faktiskt kunde redogöra för sina texter och 

för det vi gjort tillsammans. Som jag nämnt tidigare tycker jag det är viktigt att variera 

undervisningsformen och ta in aktiviteter i undervisningen som väcker elevernas nyfikenhet. 

Flera aktiviteter får stöd i det Liberg (2007:9) menar med att människor lär med flera sinnen 

och i dialoger och diskussioner med varandra. En tanke med aktiviteterna Skrivpåsen och Den 

mystiska väskan var just att få med flera sinnen. Eleverna fick möjlighet att titta, känna, lukta 

och så vidare på de olika sakerna. I diskussionen pratade vi också om hur de olika sakerna såg 

ut, hur de luktade och så vidare. Jag vill påstå att genom att använda sig av flera sinnen i 

undervisningen får eleverna större möjligheter att skapa och ta till sig kunskap. I aktiviteten 

Den mystiska väskan kunde jag se att eleverna rent språkligt tränade på att beskriva, redogöra 

för sina tankar, prata inför klassen och att de hjälpte varandra språkligt, framför allt med ord. 

Jag anser att det här är en bra och rolig aktivitet som sätter fart på elevernas tankar och 

fantasi. Men skulle jag göra aktiviteten i årskurs ett igen skulle det vara i syfte att skapa en 

saga i helklass. Annars skulle jag vänta med den här aktiviteten till årskurs två eller till och 

med årskurs tre, då eleverna kan skriva sina egna berättelser enskilt eller i grupp. Aktiviteten 

Skrivpåsen kommer jag att använda igen men jag anser att det kan vara bra att introducera den 

under höstterminen i årskurs två istället. Jag tror att både lärare och eleverna kan få ut mer av 

den när eleverna kommit längre i sin skrivutveckling. Den skulle förmodligen passa bra redan 

under vårterminen i ettan men eftersom man bör arbeta med den regelbundet under längre tid 

så ska man nog vänta till årskurs två. Det här är aktiviteter som kan varieras i det oändliga 

beroende på vad man stoppar ner i påsen och väskan samt vilket syfte man har med dem. Det 

är aktiviteter där alla elever inkluderas och kan bidra med sina tankar och idéer. Har eleven 

ingen erfarenhet av föremålet kan eleven ändå vara aktiv i diskussionen genom att beskriva 

hur just han/hon upplever föremålet med sina sinnen.   



22 

 

 För att bli en läsare och skrivare måste man först förstå principerna för att läsa och 

skriva. Literacy innebär att man är läs- och skrivkunnig, att man har kunskap om hur, när och 

var man läser och skriver (Fast 2008:86,103). Fast menar också att literacy utvecklar barns 

språk och självkänsla och enligt Lgr11 är en av skolans uppgifter att ge elever möjlighet att 

utveckla sitt språk och att eleverna ska känna sig säkra i sin språkanvändning.  

Till aktiviteten Truls är inspirationen hämtad från Norrbäck-Kackur (2007:14) och 

äventyret som seglar in i klassen. Min upplevelse är att det här är en aktivitet som går hem hos 

eleverna. De tycker det är kul att ta hem och ta hand om nallen. I dagboken som följer nallen 

skrivs mycket text och jag såg att eleverna som haft nallen hemma såg mycket stolta ut när 

texten lästes upp för klassen. Den här aktiviteten ska bidra till att eleverna ska inspireras till 

att lära sig skriva. I dagboken skriver en vuxen och barnet tillsammans genom att barnet 

bestämmer vad som ska skrivas och den vuxne skriver, barnet är på så sätt delaktig i en 

skrivprocess. Literacy kan man se i det sätt jag valde att genomföra aktiviteten Den mystiska 

väskan på. Eftersom eleverna ännu inte kommit så långt i sin skrivutveckling att de kunde 

skriva längre berättelser på egen hand valde jag att skriva det eleverna dikterade. Här tränar 

eleverna inte på att skriva men de är i mötet med en texts uppbyggnad. Dessutom tränar 

eleverna på att i samarbete skapa själva texten och innehållet i berättelsen.    

Alla aktiviteter i det här arbetet är utformade så att man lätt ska kunna anpassa dem efter varje 

elevs behov och förutsättningar. Alla kan vara delaktiga i dem utifrån sina erfarenheter och 

förutsättningar vilket är något som varje lärare måste ta hänsyn till när han/hon planerar 

undervisningen. I Lgr11 står klart och tydligt att undervisningen måste se till alla elevers 

förutsättningar och behov.   

 

5.1 Slutsatser av diskussionen 
Min tanke med utvecklingsarbetet var att planera, genomföra och utvärdera ett antal 

språkutvecklande aktiviteter som skulle engagera och motivera eleverna. Jag skulle vilja påstå 

att man som lärare har allt att vinna på att planera in aktiviteter i undervisningen som 

motiverar och fångar elevernas intresse och nyfikenhet. Man får ett engagemang från eleverna 

och man får med sig dem i undervisningen. Så här i slutet av rapporten kan man fundera över 

rapportens titel Motivation och variation – ett utvecklingsarbete med fokus på 

språkutveckling. Motivation har jag beskrivit väl men variation inte lika väl vilket beror på att 

jag anser, med stöd hos Liberg (2007:9) att variation i undervisningen kan vara ett sätt att 

motivera sina elever. Vidare anser jag att varierande undervisningsformer kan vara ett sätt att 
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se till alla elevers förutsättningar och behov därför att genom varierande undervisningsformer 

ges större möjligheter för eleverna att ta till sig och förstå det läraren vill förmedla. De kan 

lättare ta till sig kunskap. Att jag valde att koppla motivation till språkutveckling beror på att 

jag anser det vara viktigt att motivera eleverna till att lära sig läsa och skriva och jag tycker 

man ska göra det på ett lustfyllt sätt. Literacy, att utveckla läs- och skrivkunnighet, är 

grundläggande kunskaper inom skolans värld. Det är grundstenar för att klara av skolan. 

Dessutom lever vi i ett samhälle som kräver att man ska kunna läsa och skriva för att inte stå 

utanför. Vi i skolan ska fostra och socialisera in våra barn i samhället. Därför måste vi också 

ge dem metoder och kunskap om hur man lär sig läsa och skriva.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Skrivpåsen 
Syfte  

Syftet med den här aktiviteten är att på ett lustfyllt sätt väcka elevernas nyfikenhet och lust att 

tala och skriva. En tanke med den här uppgiften är att få de elever som ofta sitter tysta att tala 

inför gruppen. När eleverna är bekanta med den här uppgiften och om man lyckas väcka deras 

nyfikenhet med hjälp av föremålen i påsen tror jag att även de ”tysta eleverna” kommer vilja 

säga något.   

 

Material  

• Skrivpåse 

• Ett nytt föremål för varje ny gång ex: en gammal rostig nyckel, en snäcka och 

liknande. Det viktigaste är att det är föremål som man tror kan väcka elevernas 

nyfikenhet.   

• Penna och skrivbok 

 

Genomförande  

Lärare och elever samlas i en ring på golvet. Det är viktigt att alla kan se varandra samt påsen 

som läraren har. Läraren börjar med att låta eleverna fundera på och diskutera kring vad det 

kan vara för påse innan man berättar att det är en magisk påse som innehåller olika föremål 

varje gång man tar fram och jobbar med den. Ta upp föremålet och låt eleverna titta, känna, 

lukta och eventuellt lyssna och smaka på föremålet. Låt sedan eleverna fundera på vad det är 

och varifrån det kommer.  

För diskussionen vidare med frågor som: 

• Vad är det för något? 

• Hur ser föremålet ut? 

• Vad har man den/det till? 

• Varifrån tror ni den kommer? 

• Vems tror ni den är?  

• Hur har den hamnat i den här påsen? 
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Lärarens uppgift är att se till att diskussionen hålls vid liv tills man känner att mycket är sagt 

och att eleverna fått bilder och fått tid att fantisera kring föremålet. Sedan är det dags för 

eleverna att skriva om föremålet i sina skrivböcker. Varje elev skriver utifrån sin egen 

förmåga vilket betyder att en del elever bara kommer att beskriva föremålet med några 

meningar medan andra kommer skriva små korta berättelser om föremålet. Man kan hjälpa 

elever som har väldigt svårt med skrivandet genom att be dem berätta vad de vill skriva och 

skriva det på en lapp som eleven sedan skriver av i sin bok. Reproduktion av text kan av en 

del anses vara ett mindre bra sätt att lära på men jag tror att det i vissa fall kan stärka elever 

som är i början av sin skrivutveckling. 

Tidsåtgång för aktiviteten är ca 1-2 lektioner per tillfälle.  
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Bilaga 2: LPP för Skrivpåsen  
Syfte/mål 

- Utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

- Träna på muntligt berättande i grupp. 

- Stärka självkänslan.  

- Träna på symmetri (lyssna och turtagande) i samtal och diskussion. 

- Träna på språkets struktur med gemener och versaler, hur meningar är uppbyggda.  

- Uppleva multimodal undervisning. 

- Skapa bilder, informativa bilder.   

 

Konkretiserade mål 

Du ska: 

- träna på att berätta vad du tror, tycker och tänker inför dina klasskompisar 

- träna på att lyssna på dina klasskompisar 

- träna på att vänta på din tur när man pratar 

- träna på att skriva, använda stora och små bokstäver och punkt  

- rita en bild som passar till den text du skrivit.  

 

Arbetssätt 

Vi/du kommer att: 

- ha samlingar där vi tittar, känner, luktar, (om möjligt också) lyssnar och smakar på 

föremålet som finns i påsen 

- diskutera och/eller fantiserar tillsammans om föremålet 

- skriva och rita om föremålet.   

 

Bedömning  

Jag kommer bedöma din förmåga att:   

- delta i diskussioner 

- lyssna på andra 

- använda stor bokstav och punkt och meningsuppbyggnad  

- välja en bild som passar till texten du skrivit.  
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Bilaga 3: Alfabetsduken 
Syfte  

Syftet med den här aktiviteten är att eleverna på ett lustfyll sätt tränar alfabetet, tränar 

samarbete och problemlösning (hur de ska fylla duken, delar de upp arbete och i så fall hur?). 

Aktiviteten bidrar också till att eleverna utvecklar sitt ordförråd, synonymer, sin fantasi och 

sina kunskaper om växter och vår natur. 

 

Material  

•  En duk per grupp. Duken ska ha ett mönster med 28 rutor, varje ruta motsvarar en 

bokstav i alfabetet.  

 

Genomförande  

Den här aktiviteten kräver att man är utomhus, gärna i skogen där eleverna med hjälp av sin 

fantasi kan hitta föremål på alfabetets alla bokstäver. Dela in eleverna i grupper om ungefär 

4−5 elever i varje grupp. Varje grupp får nu i uppdrag att hitta ett föremål som på något sätt 

börjar på varje bokstav i alfabetet. Det gäller också för gruppen att placera föremålen i rätt 

alfabetisk ordning på duken. Den här aktiviteten leder till stort ordflöde där alla deltar och lär 

av varandra. Självklart deltar varje elev utifrån sin egen förmåga. Avsluta aktiviteten med att 

gå igenom varje grupps duk, varje grupp får redogöra för hur de tänkt och resonerat. Man kan 

också diskutera om det fanns bokstäver som var lättare respektive svårare att hitta föremål till 

och vilka de i så fall var. Tidsåtgång för aktiviteten är ca 1 lektion, gärna en längre lektion så 

man hinner diskutera varje grupps duk ordentligt.  
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Bilaga 4: LPP för Alfabetsduken 
Syfte/mål 

- Alfabetet och alfabetisk ordning. 

- Presentera något muntligt. 

- Träna på att återberätta och redogöra för hur gruppen tänkt. 

- Träna samarbete, problemlösning och kreativitet. 

- Lära av varandra. 

 

Konkretiserade mål 

Du ska: 

- träna alfabetet och i vilken ordning bokstäverna kommer  

- träna på att samarbeta i en mindre grupp 

- kunna berätta hur din grupp har tänkt kring sakerna på duken  

- lyssna på dina klasskompisar när de berättar någonting om sakerna på duken.  

 

Arbetssätt 

Vi/du kommer att: 

- leta saker i naturen som börjar på olika bokstäver. Placera varje sak i rätt bokstavsruta 

på duken.  

 

Bedömning 

Jag kommer bedöma din förmåga att:  

- tillsammans med övriga i gruppen kunna placera ut saker i rätt ruta på duken  

- delta i aktiviteten 

- samarbeta med de andra i gruppen. 
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Bilaga 5: Den mystiska väskan 
Syfte  

Syftet med den här aktiviteten är att på ett lustfyllt sätt väcka elevernas nyfikenhet, förmåga 

att fantisera och föreställa sig samt att tala i grupp och ge uttryck för sina tankar och 

föreställningar. I den här aktiviteten får eleverna lära sig om sagor och sagors uppbyggnad.  

De tränar också på samarbete i form av att kompromissa och enas.  

 

Material  

• En väska  

• Ca 5-10 olika saker som på olika sätt kan hänga ihop. 

• Tillgång till blädderblock 

 

Genomförande  

Den här aktiviteten kan genomföras på olika sätt. Man börjar med att samlas i en stor ring på 

golvet. Läraren plockar fram väskan utan att öppna den. Han/hon frågar eleverna var de tror 

att den kommer ifrån. När eleverna fått gissa en liten stund så kan läraren gärna berätta en 

liten historia om var väskan kommer ifrån eller var den har hittats. Läraren frågar sedan 

eleverna vad de tror väskan innehåller. Låt diskussionen pågå en stund. Öppna sedan väskan 

och plocka fram innehållet, ett föremål i taget och ställ samtidigt frågor som om eleverna vet 

vad det är för föremål och vad man kan tänkas använda det till och vem som skulle kunna äga 

ett sådant föremål. När alla föremål är framplockade ur väskan ska elever och lärare börja 

fundera på följande: 

• Vad fanns det för saker i väskan? 

• Vems kan väskan vara? 

• Hur ser personen/varelsen ut som äger den här väskan? 

• Var kommer den ifrån? 

• Vart kan personen/varelsen ha varit på väg? 

Läraren håller diskussionen vid liv genom att ställa frågor som de ovan.   

Tanken är att eleverna tillsammans ska ”skapa” en karaktär utifrån föremålen, sina egna 

erfarenheter och sin fantasi. Det är bara bristen på fantasi som sätter stopp för vad det blir för 

skapelse. 
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När klassen har enats om vem karaktären är och hur han eller hon ser ut kan man välja att 

göra aktiviteten på olika sätt. Jag kommer att presentera två sätt: 

1) Läraren plockar fram ett blädderblock och man skriver en saga kring karaktären 

tillsammans i helklass. Eleverna får sedan rita varsin bild av karaktären de skapat. 

Vidare kan man jämföra hur lika respektive olika alla elevers bilder blivit och varför 

det blivit så. Vill man så kan man också gå vidare med uppgiften genom att göra en 

stor bok tillsammans. Då kan eleverna dela upp sagans innehåll och rita olika bilder så 

det blir som en stor bilderbok.  

2) Ett annat sätt är att låta eleverna (om de kan) skriva en saga själva i mindre grupper. 

På så sätt får klassen flera olika sagor men alla har samma utgångspunkt.  

Tidsåtgång för aktiviteten beror helt på hur man väljer att lägga upp den men man kan 

räkna med att diskussionen ska få utrymme, gärna 30-40 minuter eftersom det är där 

tankarna kring hur berättelsen kan byggas upp skapas. Man bör räkna med att den här 

aktiviteten kräver ca 4-5 lektioner per gång.  
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Bilaga 6: LPP för Den mystiska väskan 
Syfte/mål 

- Träna på att formulera sig i tal och skrift. 

- Få en förståelse för sagor och dess uppbyggnad.  

- Skapa informativa bilder. 

- Samarbeta, kompromissa och enas. 

- Träna på att skriva och att förstå språkets struktur. 

 

Konkretiserade mål 

Du ska: 

- kunna berätta vad du tror, tycker och tänker inför en grupp 

- kunna ge exempel på hur en saga kan börja och sluta, t ex: ”Det var en gång…” och 

”…och så levde de lycka i alla sina dagar”  

- träna på att samarbeta, att lyssna på andra och kompromissa  

- träna på att skriva och utveckla ditt språk 

- rita bilder som passar till sagans innehåll. 

 

Arbetssätt 

Vi/du kommer att: 

- diskutera väskans innehåll tillsammans i helklass 

- skapa en figur 

- skriva en berättelse. 

 

Bedömning 

Jag kommer bedöma din förmåga att:  

- delta i diskussionen, skapandet av figurer  

- din förmåga att delta i skrivprocessen  

- använda stor bokstav och punkt, en menings uppbyggnad 

- din förmåga att förstå hur en saga är uppbyggd. 
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Bilaga 7: Bokstavshyllan 
Syfte  

Syftet med den här aktiviteten är att eleverna utvecklar sitt språk genom att berätta, beskriva, 

tala inför grupp, träna alfabetet och utveckla ordförrådet.   

 

Material  

• Tom hylla som ska fyllas med saker. 

• Blädderblock  

 

Genomförande  

Den här aktiviteten gör man i samband med att man arbetar med alfabetet. Varje gång man 

jobbar med en ny bokstav får eleverna i uppdrag att leta hemma efter något som börjar på just 

den bokstaven. De tar med saken till skolan och om de vill får de börja med att beskriva sin 

sak för klasskompisarna så de får chansen att gissa vad eleven har tagit med för sak. Sedan får 

eleven berätta om sin sak för sina klasskompisar.  

Att ha en bokstavshylla med olika föremål kan hjälpa eleverna i bokstavsinlärningen och de 

kan koppla bokstaven till ord och tvärtom. Den här aktiviteten kan också varieras och göras 

på många olika sätt. Jag kommer att presentera två sätt här och LPP:n kommer att vara 

skriven utifrån det andra alternativet. 

 

1) För varje gång eleverna presenterar ett nytt föremål till hyllan kan läraren skriva ner 

ordet på ett papper eller ett blädderblock som placeras nära hylla. På så sätt kan 

eleverna också se det skrivna ordet.  

Vidare kan man om man vill träna elevernas minne och låta dem återberätta vad som 

fanns i hyllan när alla saker är borttagna. Facit har man ju på pappret.  

2) Eleverna ställer in sina medtagna saker i hyllan och läraren skriver ner dem på 

blädderblocket. Sedan fortsätter klassen att komma på olika ord på veckans-bokstavs-

ord tillsammans och fyller på med ord på blädderblocket.  

Här kan man skapa utmaning i att försöka slå rekord varje vecka. Vidare kan man 

prata om varför det är lättare att komma på ord på vissa bokstäver medan andra är 

svårare. Avsluta varje tillfälle man har samlat ord med att eleverna gemensamt räknar 

orden. Tidsåtgång för aktiviteten ca 1 lektion. 
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Bilaga 8: LPP för Bokstavshyllan 
Syfte/mål 

- Träna sambandet mellan ljud och bokstav. 

- Träna på att berätta inför grupp. 

- Träna på att beskriva och utveckla ordförråd. 

- Känna igen bokstaven och kunna skriva den. 

 

Konkretiserade mål 

Du ska: 

- kunna säga vad bokstaven heter och hur den låter  

- träna på att muntligt beskriva en sak för dina klasskompisar utan att berätta vad det är 

- kunna berätta något om din sak 

- komma på ord som börjar på bokstaven. 

 

Arbetssätt 

Vi/du kommer att: 

- leta saker hemma som presenteras i klassen (man tar med en liten sak, andra ord som 

exempelvis ordet spis får man spara till vi samlar ord på listan) 

- samla fler ord som börjar på den valda bokstaven. 

 

Bedömning 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

- delta i aktiviteten genom att bidra med saker till bokstavshyllan och samlandet av ord 

- berätta om din sak 

- känna igen bokstaven 

- kunna skilja på vad bokstaven heter och hur den låter. 
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Bilaga 9: Truls 
Syfte  

Syftet med den här aktiviteten är att eleverna utvecklar sitt språk. Rent språkligt tränar de 

bland annat på att återberätta, beskriva, formulera sig och skriva. Aktiviteten bidrar också till 

att eleverna tränar på att ta ansvar samt läsa eller tala inför grupp.   

 

Material  

• Ett gosedjur eller annan figur 

• En skrivbok som följer figuren 

 

Genomförande  

Den här aktiviteten går ut på att läraren introducerar ett gosedjur eller en figur för eleverna. Vi 

kan kalla figuren för Truls. För att eleverna ska lära känns Truls lite bättre hittar läraren på en 

liten historia om Truls och berättar den för eleverna. Hela historien går ut på att Truls är 

nyfiken på att se världen och att hon/han gärna vill börja med att följa med eleverna hem. Så 

vid varje veckoslut turas eleverna om att ta med sig Truls hem över helgen. Tillsammans med 

Truls följer en liten dagbok som eleverna tillsammans med en vårdnadshavare, en förälder 

eller ett äldre syskon skriver i och berättar vad Truls har varit med om under vistelsen hos 

eleven. Elever som kan och vill får gärna försöka skriva själva i boken och berätta. När 

klassen ses på måndagen igen samlas man i en ring på golvet och den elev som haft Truls 

hemma får berätta och läsa vad Truls varit med om. Om eleven inte vill läsa det som skrivits i 

boken kan han/hon först berätta det han/hon minns och sedan kan läraren läsa ur dagboken.  

Den här aktiviteten kan vara bra att ta upp och presentera för föräldrarna på ett föräldramöte. 

Det är en aktivitet som sträcker sig över en längre period och det kan vara bra att föräldrarna 

vet om vad som förväntas av dem.  

När Truls har varit runt hos alla elever i klassen kan man gå ett varv till i klassen eller 

skicka Truls ut i världen till en annan skola. För att på så sätt få utbyte och lärdom om hur det 

ser ut i andra skolor och länder. Tidsåtgång ca ½ lektion.  
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Bilaga 10: LPP för Truls 
Syfte/mål 

- Utveckla sitt språk genom att återberätta, beskriva, formulera sig och i vissa fall 

skriva.   

- Träna på att ta ansvar för figuren som kommer med hem. 

- Läsa och/eller tala inför grupp. 

 

Konkretiserade mål 

Du ska: 

- beskriva och berätta vad Truls har varit med om hemma hos dig, verkligt eller påhittat  

- tillsammans med en vuxen skriva i Truls dagbok 

- ta ansvar för att Truls har det bra hemma hos dig och att hon/han kommer tillbaka till 

skolan så hon/han kan följa med ett annat barn hem.  

 

Arbetssätt 

Vi/du kommer att: 

- lotta ut Truls varje veckoslut 

- läsa ur dagboken när Truls kommer tillbaka. 

 

Bedömning 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

- delta i aktiviteten  

- återberätta hur Truls har haft det hos dig.  

 


