
ESTETIK I LÄS- OCH 
SKRIVINLÄRNINGEN 
Ett utvecklingsarbete om användandet av estetik i läs- och skrivinlärning-
en 

EMMY FORS 
MARIA STEINECK     
 

Akademin för utbildning, kultur och kommuni-
kation 
Pedagogik 
Examensarbete i lärarutbildningen 
Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Anna Ehrlin  
 
Examinator: Olle Tivenius 
 
Termin: Hösttermin              År: 2013 
 

  
 



 

 
 
 
 
Examensarbete på 
grundnivå 

      
            15 högskolepoäng 
 
SAMMANFATTNING 
 
Emmy Fors, Maria Steineck  
 
Estetik i läs- och skrivinlärningen 
- Ett utvecklingsarbete om användandet av estetik i läs- och skrivinlärningen 
 
 
 
 
Årtal 2013     Antal sidor: 63 
 
 
Syftet med utvecklingsarbetet är att utveckla kunskap hos oss och andra lärare 
om hur estetik kan användas som redskap i läs- och skrivinlärningen i årskurs 
ett. Detta gjorde vi genom att skapa en handbok med estetiska övningar där ele-
ver övar sin läs- och skrivförmåga. Vi valde aktionsforskning som metod och 
har använt oss av ett kvalitativt arbetssätt där vi genomförde intervjuer och ob-
servationer. Vår handbok är en produkt av våra erfarenheter som vi utvecklat 
genom att läsa tidigare forskning, genomföra observationer och intervjuer och 
genom att ha ett samarbete med verksamma lärare. Eftersom lärarna uttrycker 
en vilja att ta del av handboken drar vi slutsatsen att detta utvecklingsarbete 
och vår handbok kan vara en del av processen där estetiken får en självklar plats 
som redskap i läs- och skrivinlärningen.   
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1 Inledning 
Vi valde att göra ett utvecklingsarbete för att lyfta estetikens vikt i läs- och skriv-
inlärningen i årskurs ett. Syftet med utvecklingsarbetet var att utveckla läs- och 
skrivövningar där estetiska uttrycksformer utgör redskap i undervisningen. 
Några av övningarna planerades och genomfördes i årskurs ett och utvärdera-
des sedan. Målet var att sammanställa en handbok för lärare och lärarstudenter 
som beskriver och problematiserar hur lärare kan använda estetik i läs- skrivin-
lärningen i årskurs ett.   
 
Utvecklingsarbetet är relevant för att: 
 

• Vi har upplevt att många lärare känner sig osäkra på hur estetik kan an-
vändas i undervisningen och utvecklingsarbetet kan därför bli ett stöd för 
att utveckla verksamma lärares kunskap inom detta område. Även forsk-
ning visar på denna osäkerhet (Weissenrieder, 2008; Hallam, Burnard, 
Robertson, Saleh, Davies, Rogers & Kokatsaki, 2009). 

• Vi vill även komplettera våra egna kunskaper och lära oss mer om hur vi 
kan använda estetiska uttrycksformer i läs- och skrivinlärningen. 
 

Vårt antagande är att det är viktigt att använda sig av estetik som redskap i 
undervisningen för att skapa motivation och variation, därför vill vi utveckla vår 
kunskap om hur lärare kan integrera estetik med läs- och skrivinlärningen. 
Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) understryker att estetiken ska vara en 
väsentlig del av undervisningen och att eleverna ska få möta kunskap i olika 
uttrycksformer. Även forskning betonar estetikens betydelse (Rassmusson & 
Erberth, 2008; Weissenrieder, 2008). 

1.1 Forskningsfrågor 
 

• På vilket sätt kan utvecklingen av en handbok bidra till användning av 
estetik i läs- och skrivundervisningen? 

• Vad i utvecklandet av vår handbok har utvecklat vår egen kunskap?  
 

1.2 Avgränsning 
Vi har valt att begränsa oss till att utveckla övningar inom de estetiska uttrycks-
formerna bild, musik och drama och se leken som en central utgångspunkt. Ef-
tersom läs- och skrivinlärning är ett omfattande område har vi valt att begränsa 
oss till den undervisning som sker i årskurs ett. 
 

1.3 Begreppsdefinition  
Här kommer vi att förmedla vår syn på begreppet estetik. Det första vi kan 
komma överens om är att estetik är ett komplext begrepp. För att förtydliga vad 
vi menar när vi skriver om estetik vill vi här dela med oss av våra tankar kring 
begreppet. I samband med skolans verksamhet kopplar vi estetik med något 
lustfullt och rogivande där elever får möjlighet att uppleva kunskap med alla 
sinnen. Vi upplever att leken och estetiken har en nära koppling till varandra 
och vi är till och med osäkra på om de går att skilja från varandra i praktiken. I 
skolans värld tror vi att många upplever estetiken som indelad i olika uttrycks-
former som exempelvis bild, drama, dans och musik. Medan vi upplever att es-
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tetik är bredare och djupare än så. Estetik kan enligt oss vara allt från teater, 
poesi, kläder, reklam, tv, arkitektur och andra upplevelser där man känner och 
erfar olika känslor och tillstånd. För oss är känslor en central del i estetiken, 
både genom att vi får ta del av andras estetiska uttryck och känslor men också 
genom att vi själva uttrycker oss. Vi tror även att skapande är en viktig del i be-
greppet och att estetik ger utrymme för både kroppslig och intellektuell utveckl-
ing.  
 

2 Litteraturgenomgång  

2.1 Styrdokument  
Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) beskriver att eleverna ska uppleva olika 
uttryck för kunskap. Skolan ska ge plats för de intellektuella, praktiska och este-
tiska aspekterna i undervisningen. Utöver detta ska skolan erbjuda en verksam-
het som gör det möjligt för eleverna att använda alla sina sinnen. Eleverna ska 
få pröva på olika uttrycksformer som drama, rytmik, dans, bild och musik. Lä-
roplanen uttrycker även att eget skapande ska vara en del av skolans verksam-
het. Vidare beskrivs det i läroplanen att kunskap inte är ett entydigt begrepp, 
det vill säga att kunskap finns i olika former som fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Det är skolans uppdrag att ge utrymme för en variation av kun-
skapsformer och att skapa en balans mellan olika former av lärande.  
 
Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) framhåller att det ska finnas olika 
vägar för att nå målet och därför kan undervisningen inte utformas lika för alla 
elever. Undervisningen måste anpassas efter elevers förutsättningar och behov 
och främja elevens fortsätta lärande och utvecklade av kunskap. Detta ska ske 
med utgångspunkt från elevens tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kun-
skaper. Läroplanen betonar att i ett aktivt lärande ska lek och skapande aktivi-
teter vara ett väsentligt inslag, framför allt i de tidigare åren. 

2.2 Estetik 
Ordet estetik kommer från grekiskan och betyder sinneskunskap skriver 
Rassmusson och Erberth (2008). Till en början ansågs estetik vara förknippat 
med konst och sågs som en lära om det sköna. Rassmusson och Erberth (2008) 
beskriver att estetik innefattar uttrycksformer som drama, poesi, dans, musik 
och bild. Författarna framhåller att ett estetiskt arbetssätt ökar förmågan till att 
tolka och urskilja och även till att ta ställning till nya intryck. Genom att arbeta 
estetiskt lär sig eleven även mer om andras och sina egna tankar och känslor. 
Rassmusson och Erberth (2008) redogör för forskning som visar att dagens 
högteknologiska samhälle och massmediala kultur gör att ungdomar inspireras 
och söker sig till estetiska uttrycksformer för att bearbeta information, bilder 
och intryck.  
 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt 
(2011) menar att barns lärande och estetik alltid haft en nära koppling. Esteti-
ken kan både användas för att lära sig saker och för att skapa en atmosfär. För-
fattarna påpekar att användandet av estetiken som medel att uppnå färdigheter 
i andra ämnen kan vara gynnsamt. De beskriver dock att när lärare planerar 
lektionerna är det viktigt att denne också är medveten om vad syftet med lekt-
ionen är och vad han/hon vill att eleverna ska erfara. Estetiken kan med andra 
ord användas som ett redskap men det är också vara betydelsefullt som ett eget 
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ämne. Pramling Samuelsson m.fl. poängterar att lärarna inte behöver vara ex-
perter inom estetiken, det viktiga är att de ser, erfar och är medvetna om vad 
som är lämpligt lärandeobjekt. Weissenrieder (2008) framhåller därtill att este-
tiska läroprocesser kan bestå av att man arbetar med olika intryck från till ex-
empel naturen, reklambilder eller populärkultur, det vill säga att undervisning-
en inte måste innehålla konstnärliga processer där man använder konstens 
material och metoder. 
 
Pramling Samuelsson, m.fl. (2011) anser att samspelet mellan barn är en viktig 
del i lek och lärande men att det ofta förbises i de estetiska ämnena. Empiriska 
studier visar emellertid att när barn samspelar medan de skapar får de möjlig-
het att kritisera, inspirera och utmana varandra på ett sätt som inte läraren gör. 
Författarna betonar att lärare lyckas olika bra med att låta lek och lärande bilda 
en helhet. De menar exempelvis att lärare har svårare att låta lek och lärande 
bilda en helhet vid arbete med ämnen som skriftspråk och matematik. Barn är 
lekande och lärande individer och därför måste lärare försöka integrera lek och 
lärande även i de estetiska områdena beskriver Pramling Samuelsson, m.fl. 
(2011). 
 
För att kunna skapa sig kunskap på djupet är lek en grundförutsättning poäng-
terar Weissenrieder (2008).  Hon skriver att hennes erfarenheter är att lärare 
genom estetiken kan nå fram till elever som man annars har svårt att kommuni-
cera med eftersom estetiken kan väcka nyfikenhet, lust att lära känna sig själv 
och lust att delta i undervisningen. Författaren nämner flera förslag på vad 
skapande är bra för, exempelvis: 
 

- Träna gränser 
- Bearbeta upplevelser som är känslomässigt svåra.  
- Återuppta nyfikenheten 
- Både utveckla och främja kommunikationen 
- Bidrar till att utveckla relationer 
- Hjälpa barnen att se sammanhang 

 
Liberg (2007a) anser att kroppsrörelse, gester, mimik, känslostämningar på-
verkar vårt meningsskapande. Våra sinnesstämningar samspelar med varandra 
och påverkar där med vår upplevelse. Liberg framhåller att man kan bygga på 
gestaltningar och yttringar med andra former av gestaltningar och yttringar. 
Hon förklarar att: 
 

Olika uttrycksformer står också i interaktion med 
och bygger på varandra: det jag sjunger, kan jag 
röra mig till; det jag sjunger och rör mig till, har 
någon skrivit och det kan jag läsa; det jag sjunger 
och rör mig till och läser, kan jag samtala om 
(Liberg, 2007a:9).   

 
Hon menar att yttringar, gestaltningar och meningsskapandet har ett dialogiskt 
förhållande till varandra. 
 
Forskning visar dock att många lärare känner osäkerhet inför att undervisa i 
och genom estetiska uttrycksformer. Hallam, Burnard, Robertson, Saleh, Da-
vies, Rogers och Kokatsaki (2009) skriver om lärares osäkerhet gällande musik. 
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De förklarar att lärare som är musikspecialister känner en trygghet gällande de 
mål som finns i musikundervisningen i Storbritannien, medan klasslärare kän-
ner sig osäkra på sina kunskaper och möjlighet att ge eleverna det som krävs för 
att de ska uppfylla målen i läroplanen. Sedan beskriver Weissenrieder (2008) 
att lärare i Sverige känner en osäkerhet inför ämnet drama. Många kopplar 
drama till ”flum” medan verkligheten, enligt Weissenrieder, är helt annan. Hon 
menar att dramalektioner måste ha struktur, ett tydligt mål och att läraren 
måste skapa frihet inom bestämda ramar för eleverna. Weissenrieder (2008) 
påpekar att det är viktigt att läraren är lyhörd och att elevernas kreativitet och 
fantasi uppmuntras i dramaundervisningen. 

2.3 Lek  
Skoglund (1993) påpekar att lärare och pedagoger i skolan borde använda sig av 
barns lust att leka i undervisningen istället för att sluta använda lek när barnen 
börjar skolan. Hon anser att lek är ett bra sätt att lära sig genom och ger barn 
möjlighet att skapa kunskap. Jederlund (2011) menar i sin tur att leken är en 
viktig spontan aktivitet och att den skapande leken ger naturliga tillfällen för 
barn att också utveckla sitt talspråk tillsammans med både barn och vuxna.  
  
Svensson (2009) skriver att språk är en källa till glädje på många olika sätt och 
att det hjälper oss förstå vår omvärld. Genom lekar runt språket blir dess egen-
skaper mer tydliga för barnet och det får en chans att betrakta språket. Hon för-
klarar att språklekar kan förbereda barn inför den kommande läsinlärningen. 
Att leka med språket kan också utveckla barn som redan kan läsa och författa-
ren menar därför att språklekar kan användas långt upp i skolåldern. Svensson 
(2009) beskriver vidare att språklekar kan ha flera funktioner; de gör barnen 
medvetna om språkets olika funktioner, underlättar läs- och skrivinlärningen, 
skapar gemenskap mellan barn och ger tillfälle för barn och vuxna att ha roligt 
tillsammans. Hon anser att det finns mängder av tillfällen att genomföra språk-
liga lekar i förskola, skola och på fritidshem, exempelvis i samlingar men också i 
den övriga verksamheten. Enligt Svensson (2009) ska språklekar inte genomfö-
ras på ett sätt där barnet upplever att det övar. Liberg (2007a) skriver att många 
forskare är överens om att leken både socialiserar och utvecklar barn. Leken 
erbjuder barnen att pröva på olika roller, skapa och undersöka nya kunskaper 
och att lär känna samhällets normer. 

2.4 Bild 
Liberg (2007a) betonar att bildens typiska drag är att den är läsbar i de flesta 
kulturer och att man i princip kan använda samma bild från land till land me-
dan skriven text måste bytas ut. Hon beskriver att det finns två perspektiv på 
bildspråkande och det är ens eget bildskapande och mötet med andras bilder. 
Bildspråket är ett språk av unik art som ger människor möjlighet att uttrycka 
idéer och tankar och blir på så sätt en viktig del i skapandet av identitet och kul-
tur.  
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2011) skriver att Reggio Emiliapedagogiken har 
förstärkt bildskapandet och att bild har störst genomslag av de estetiska ut-
trycksformerna i skolan. Weissenrieder (2008) anser att bilden kan vara en 
hjälp för elever vid konflikter då det kan vara enklare att rita och beskriva till 
bilderna än att bara beskriva muntligt.  
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Liberg (2007a) poängterar hur viktigt det är att se bildskapandet som identi-
tetslek, en lek där barnet kan fantisera och berätta kreativt både för sig själv och 
tillsammans med andra. Liberg (2007b) menar vidare att skrivning och läsning 
kan underlättas och stödjas genom att eleven får samtala, rita, dramatisera och 
måla runt det som eleverna har läst och skrivit om. Med hjälp av olika sinnesin-
tryck kan barnet fördjupa sin förståelse för text som läsare och skribent om man 
tillåts att vara multimodal. Lindö (2009) lyfter fram att ju rikare pedagogisk 
miljö ett barn befinner sig i desto mer gynnas bildskapandet och andra för-
mågor. Lindö påpekar vidare att bilden är ett mycket viktigt medel för kommu-
nikation för små och stora barn. Hon beskriver att forskare idag är medvetna 
om barnets språkutveckling och dess samband med bilder och att dessa i högsta 
grad påverkar varandra. 

2.5 Drama 
Weissenrieder (2008) beskriver att drama kan vara teater, improvisation, roll-
spel, konfliktlösning men även en form av pedagogik som främjar bearbetning 
av kunskap. Drama kan också vara ett bra redskap för personlig utveckling och 
Weissenrieder (2008) betonar hur drama bidrar till utveckling av språk, fantasi 
och kreativitet.   
 
Rassmusson och Erberth (2008) menar att det är lätt att integrera drama med 
andra ämnen men att det samtidigt ska ses som ett ämne i sig, både i grund-
skola och gymnasiet. En viktig del i arbetet med drama är att läraren ska skapa 
ett tryggt och accepterande klimat i gruppen. Som dramalärare måste man se 
till att deltagarna känner en trygghet och tillit till sin egen person och sitt skap-
ande, skriver Rassmusson och Erberth (2008). De påpekar att läraren till en 
början måste få bort elevers rädsla för att göra bort sig och att det därför är vik-
tigt med kommunikationsövningar för att skapa en kreativ grupp. 
  
Podlozny (2000) framhåller även hon att drama kan vara ett bra hjälpmedel när 
det gäller andra områden som läroplanen förmedlar. Hon menar att forskning 
tydligt visar att elevers förmåga i skrift, läsning och tal ökar om läraren använ-
der drama i undervisningen. Podlozny (2000) påpekar även att drama ökar ele-
vers kognitiva förmåga och ger eleverna möjlighet att öka sitt ordförråd. Forsk-
ningen visar även att drama har stora fördelar för elever med sociala problem 
hemma. Dessa elever har kanske inte fått uppleva mycket kreativitet och lek i 
hemmet och Podlozny menar att drama i undervisningen kan uppmuntra dessa 
elever i skolarbetet och att de kan få en bättre förståelse för berättande. Den 
största upptäckten som författaren uppmärksammat är hur drama inte enbart 
hjälper eleverna att bearbeta och få förståelse för texter de gestaltar genom 
dramaverksamheten utan även att drama skapar möjlighet till bättre förmåga 
att förstå nytt material och nya texter som de möter. 

2.6 Musik 
Jederlund (2011) beskriver att det finns tre grundelement i musik och att dessa 
är rytm, ljud och rörelse. Han påpekar hur musik alltid varit en del av männi-
skans liv oavsett kultur. Författaren menar att musiken är nödvändig för män-
niskan och att musiken präglat våra högtider, fester och religiösa ritualer i både 
glädje och sorg. Musik är en stark upplevelse anser Jederlund (2011) och han 
menar att det är många människor som någon gång erfarit en musikupplevelse 
som varit så stark att det lett till ett minne för livet och att det till och med bi-
dragit till en förändring av deras liv. Gabrielsson (2008) skildrar även han hur 
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människor genom musiken kan uppleva starka sinnesupplevelser, exempelvis 
kan man uppleva utanför-kroppen-upplevelser och att minnen, som smaker och 
lukter, kommer tillbaka. 
 
Israelsson (2002) understryker även hon att musiken påverkar oss människor 
och att det är därför som musik används i så stor omfattning. Hon ger exempel 
på att musik används på förskolan, skola, tv, radio, teater, tivoli, kyrkan, varu-
hus och reklam. Hon hävdar att musik känns i musklerna och att små barn 
gungar till musik från tidig ålder trots att ingen har lärt dem att dansa. Musik är 
enligt Israelsson (2002) ett medel som får oss att orka och må bra. Vidare beto-
nar hon att man lär sig bra till musik och att kunskap fastnar bättre om man 
lyssnar på musik.  
 
Liberg (2007a) menar att musik kan användas som verktyg för att förtydliga 
och illustrera ny kunskap. Musiken kan även användas för att framhäva känslor 
och sinnen. Hon beskriver hur musik, sånger, visor och dess melodirytm kan 
förknippas med språkets naturliga rytm och är därför användbart vid språkin-
lärning i alla åldrar. 

2.7 Kritik mot estetik som hjälpmedel 
Lindström (2002) är kritisk till hur estetik legitimeras i skolan och menar att 
det egentligen inte finns några godtagbara vetenskapliga studier som bevisar 
estetikens goda effekt som hjälpmedel i andra ämnen. Också Lindgren (2006) 
är kritisk till detta och anser att det finns ett förgivandetagande kring estetik 
och konst som utgår från att det skapar lust, frihet, glädje och harmoni. Hennes 
avhandlingsstudie visar att det centrala i skolledares och lärares påståenden om 
estetik är just att den verksamheten ska ha som mål att vara ”rolig”. Detta syn-
sätt vill Lindgren (2006) lyfta och problematisera genom att ställa frågan hur 
man kan tolka sådana uttalanden. Hon refererar till Sandberg, Heiling och Mo-
lin (2005) som menar att elevernas syn på musikämnet som lustfyllt är ett re-
sultat av att lärare har svårt att agera och se ämnet som ett kunskapsämne och 
istället använder musiken som ett ämne för att lätta upp övriga skolämne. Vi-
dare menar Lindgren (2006) att diskursen om den lustfyllda estetiken är en 
följd av brist på ett kritiskt reflekterande kring estetiken. Lindgren poängterar 
dock att lärarna i studien inte är okunniga, men menar att det finns tillskrivna 
egenskaper hos estetiska ämnen som exempelvis musik och bild som visar på 
att de är förenade med lust och glädje.  
 
När lärarna beskriver att alla barn tycker musik och bild är lustfyllt framställs 
detta som trovärdigt, men Lindgren (2006) frågar sig då om ett påstående av 
motsatt art, att alla barn tycker musik och bild är tråkigt, skulle upplevas som 
lika trovärdigt? Hon menar att lärare och skolledning vill känna sig som kompe-
tenta yrkesmänniskor och därför håller med om den diskurs som rör den lust-
fyllda estetiken. Att estetik och andra ämnen i skolan ställs som motsatser är en 
vanlig företeelse och Lindgren (2006) problematiserar just vad detta beror på. 
Varför framställs estetiska verksamheter som mer lustfyllda än andra ämnen i 
skolan och varför ses denna diskurs som en sanning och normalitet? 
 
Lindgren (2006) anser alltså att det tas för givet att alla barn gillar estetiska 
aktiviteter och hon beskriver vidare att det även tas för givet att alla barn har 
behov av estetisk verksamhet i förebyggande syfte. Hon förklarar hur de barn 
som inte följer den norm som finns angående hur ett ”normalt” barn beter sig 
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patologiseras och att lärare och pedagoger sedan använder sig av estetik som 
arbetsmetod för att hjälpa barnet att närma sig det ”normala” barnets beteende. 
Därför kan man se en motstridighet i åsikterna och användandet av estetik i 
skolan menar Lindgren (2006). Diskursen beskriver både hur estetisk pedago-
gik ska ge barn chans till frihet men även att läraren via estetik skapar möjlighet 
att disciplinera barnen till väl fungerande samhällsmedborgare. 

2.8 Vad ingår i läs- och skrivinlärningen? 
Fridolfsson (2010) anser att lära barn läsa och skriva är en av skolans viktigaste 
uppdrag. Trots detta visar undersökningar som PRLS och NU03 att elevers läs-
förståelse försämrats sedan 1991. Fridolfsson (2010) menar att det finns flera 
orsaker till detta, bland annat att det kan vara en följd av besparingar i skolan 
och att lärarutbildningen under en period utexaminerade lärare som inte fått 
utbildning inom området läs- och skrivinlärning. Fridolfsson (2010) tar även 
upp den nya synen på eget arbete i skolan där läraren förväntar sig att eleverna 
själva ska söka sin kunskap och hänvisar till att elever ska lära sig mer eller 
mindre utan stöd från en vuxen. Hon skriver att skolan idag har många mål som 
kan skapa vad hon kallar för målträngsel och att läs- och skrivinlärningen på 
grund av detta fått mer konkurrens om undervisningstiden. 
 
Lundberg och Herrlin (2005) skriver att elever som börjar skolan oftast har 
hunnit olika långt i sin läsutveckling. Det kan finnas de som endast kan några 
bokstäver och det kan finnas elever som redan kan läsa med säkerhet och med 
flyt. Detta är en utmaning för läraren och det gäller att finnas där för samtliga 
elever. När ett barn ska lära sig läsa finns det olika dimensioner av läsningen 
som ska utvecklas beskriver Lundberg och Herrlin (2005) och dessa är fonolo-
gisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. 
Författarna betonar att dessa delar har ett samspel med varandra men också en 
separat utveckling. Vidare skriver Lundberg och Herrlin (2005) att lärare måste 
vara medvetna om att elever kan utvecklas olika och inte alltid genomgår 
samma utvecklingsbana. 
 
Fonologisk medvetenhet innefattar förståelsen av de språkljud som bygger upp 
ord och samband mellan dessa och det alfabetiska skrivsystemet skriver Lund-
berg och Herrlin (2005). Det går alltså ut på att talet går att dela upp i bitar av 
fonem och att bokstäver representerar språkljud som vi använder i det talade 
språket. Författarna menar att man som läsare måste ha förmågan att fokusera 
på både betydelsen och innehållet i det som sägs men också hur det sägs, hur 
det låter och vilka ljud det är som bygger upp ett ord. Nästa dimension är ord-
avkodning och detta är den delen i läsutvecklingen då man som läsare kan iden-
tifiera de skrivna orden. Redan innan barn kan läsa brukar de känna igen en del 
ord och de behandlar då orden som en bild beskriver författarna. Ordavkodning 
innebär dock att barnet förstått den alfabetiska principen. När barnen gör små 
försök att skriva stöds förståelsen för sambandet mellan bokstäver och deras 
ordningsföljd ytterligare. Lundberg och Herrlin (2005) betonar sedan att ord-
avkodningen bygger på att man som läsare har utvecklat den fonologiska med-
vetenheten. Ordavkodningen kan även stärkas genom en god läsförståelse. Den 
tredje dimensionen, flyt i läsningen, handlar om att textens meningar och 
stycken får liv beskriver Lundberg och Herrlin (2005). Som läsare kan man läsa 
högt med rätt satsmelodi och man kan läsa texter med en hastighet och felfrihet 
som skapar möjlighet att klara av den minnesbelastning som längre meningar 
kan kräva. Har man som läsare kommit igång och läser med flyt behöver denne 
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inte koncentrera sig på att identifiera de skrivna orden utan kan helt enkelt fo-
kusera på textens innehåll och innebörd. Författarna menar att det är i detta 
stadium som läsaren kan börja göra kopplingar mellan texten och sina egna er-
farenheter och kunskaper. Läsförståelse är den fjärde dimensionen där man 
som läsare är medskapare och konstruerar textens innebörd med hjälp och uti-
från sina egna erfarenheter och de förväntningar man har, framhåller Lundberg 
och Herrlin (2005). För att göra detta måste man som läsare kunna genomföra 
ordavkodning utan ansträngning och läsaren behöver även läsa tillräckligt 
snabbt för att kunna uppfatta meningsbyggnaden i texten och ha ordförståelse. 
Det är vår kunskap om området vi läser om som gör det möjligt för oss att läsa 
mellan raderna. Den femte och sista dimensionen som Lundberg och Herrlin 
(2005) tar upp är läsintresse. Författarna förklarar att det är viktig att eleverna 
får uppleva glädje och lust i samband med läsningen då detta i sin tur skapar en 
positiv spiral där eleverna utvecklas och stärker sitt självförtroende. Som lärare 
ska man visa de nya läsarna att läsning ger tillträde i en värld full av fantasi, 
äventyr, spänning, kunskap och glädje. Läraren har som ansvar att eleven får ett 
intresse för läsning som är bestående. 
  
Även Fridolfsson (2010) delar in barns språkliga utveckling i tre olika nivåer. 
Hon menar att dessa kan hjälpa läraren att analysera ett barns förmåga och 
skapa bättre möjlighet att lättare se mer exakt vad i språket som brister och vad 
som fungerar bra. Dessa nivåer är den fonologiska nivån, den segmatiska nivån 
och den grammatiska nivån. Den fonologiska nivån består av att ha förståelse 
för språkljud. Den segmatiska nivån innefattar i sin tur ord, fraser och även 
sambandet mellan ord. Den tredje nivån är den grammatiska och i denna nivå 
gäller förmågan att kunna förstå hur ord böjs och används i olika meningar. 
Exempelvis att man vet skillnaden på ”Pappa lagar bilen, sedan lagar pappa 
bilen, lagar pappa bilen?”. 
 
Förmågan att läsa och skriva hänger samman förklarar Fridolfsson (2010). Hon 
menar att de två förmågorna stödjer varandra. Den som skriver måste kunna 
dela upp ord i deras olika fonem och sätta samman fonemen i rätt grafem. När 
man läser överför man tecken till språkljud och när man skriver överför man 
istället språkljud till tecken. Därför bör man använda sig av både läs- och skriv-
aktiviteter i den första läs- och skrivinlärningen.  
 
Fridolfsson (2010) menar att det är viktigt att barnen får chans att träna sin 
förmåga att skriva på ett varierat sätt och att man som vuxen har förståelse för 
varför man gör skrivaktiviteterna. De olika målen med aktiviteterna kan vara att 
stäcka den kommunikativa delen av skriften eller öva upp grundfärdigheterna i 
grammatisk formulering, bokstavsform, meningsbyggnad och att stava ljuden-
ligt skriver Fridolfsson (2010). 
 
Vidare beskriver Fridolfsson (2010) några processer som barn behöver utveckla 
när de lär sig skriva. Hon förklarar att dessa processer är; disponering av pap-
per – var man ska placera bokstäverna på pappret, läsriktningen – att man ska 
skriva från vänster till höger och uppifrån och ner, finmotorik – hålla pennan 
på ett bra sätt och använda rätt stryka då man skriver, kunna dela upp språket i 
enskilda fonem, ha förståelse för att språket är uppdelat i ord och att det ska 
finnas mellanrum mellan orden i en mening, kunna koppla samman ljud med 
bokstav. Vidare måste man som skribent kunna stava ord ljudenligt, skriva bok-
stavsformen på enklaste sätt, kunna sätta ord på sitt budskap – hur man formu-
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lerar det man vill berätta, man måste också ha förmågan att minnas vad man 
ska skiva, förmåga att planera sin berättelse – planera hur en text ska dispone-
ras. 
 
Fridolfsson (2010) menar att skrivutvecklingen i likhet med läsinlärningen har 
olika stadier som barn går igenom. Många barn lekskriver till en början och 
skriver ord som någon annan skrivit ned. Efter detta stadium övergår barnet till 
att skriva fonemiskt och efter detta kommer nivån då barnet skriver ortografiskt 
och morfologiskt. Lekskrivning karaktäriseras av att barnet ritar bokstavslik-
nande figurer och härmar vuxna när de skriver. Barnet har till en början ingen 
förståelse för skillnaden mellan bild och skriftspråk utan det är något de inser 
med tiden. Nästa steg är den logografiska skrivningen, här har barnet fortfa-
rande inte klart för sig vad den alfabetiska principen innebär. Här kopierar bar-
net ord som det möter och oftast används endast versaler. Första ordet de skri-
ver är oftast deras eget namn. Eftersom de fortfarande inte har kunskap om den 
alfabetiska principen eller läsriktningen innebär det att bokstäverna i ordet kan 
skrivas i lite olika ordning och i omvänd läsriktning betonar Fridolfsson (2010). 
Nästa nivå är alfabetisk och fonemisk skrivning som innebär att barnet ljudar 
högt och skriver en bokstav i taget. För att klara av detta måste man ha förstå-
else runt det talade språkets enskilda språkljud och hur dessa kopplas samman 
med bokstavssymbolerna. Nästa steg är ortografisk skrivning som innebär att 
man utan ansträngning kan stava orden, skrivningen är då automatiserad för-
klarar Fridolfsson (2010). Morfologisk skrivning i sin tur innebär att man som 
skribent är säker på hur orden är uppbyggda och hur de kan böjas. Att ha kun-
skapen om den morfologiska principen innebär att man har förståelse för att ett 
ord har en förstavelse, stam och en ändelse.  
 
Fridolfsson (2010) beskriver hur läs- och skrivinlärningen ska ske i ett me-
ningsfullt sammanhang. Hon betonar vidare att det är viktigt att ha insikt om 
barns olika förutsättningar och att läraren behöver använda en varierad under-
visning. Som lärare behöver man inte bara följa en metod eller pedagogiskt för-
hållningssätt utan man bör istället utgå från elevernas behov och förutsättning-
ar. Fridolfsson (2010) redovisar för några av skriftspråkets konventioner som 
barnen bör lära sig inför läsinlärningen. Det är bra om barnet vet vad det är för 
nytta med att kunna läsa och att läsning är en form av kommunikation. Dessu-
tom bör barnen få förståelse för att det inte är bilder som förmedlar berättelsen 
utan tecken. Vidare är det bra om barnet vet hur man läser korrekt och även får 
kunskap om begrepp kring skriftspråket som ord, bokstav och siffra. Barnet be-
höver även veta att det finns stora och små bokstäver. 

3 Teoretiskautgångspunkter 

3.1 Vygotskij 
Vygotskij (2010) förklarar att fantasin är grunden för de kreativa aktiviteterna 
inom alla kulturer. Han menar att hela vårt samhälle och dess innehåll är grun-
dat på människans fantasi och skriver vidare att fantasin har sin grund i kun-
skap och verkligheten. Vygotskij (2010) poängterar även att barn är kreativa 
från mycket tidig ålder och att vi bäst kan iaktta deras kreativitet i deras lekar. 
Vygotskij (2010) anser att när en människa skapar kombinerar, fantiserar och 
förändrar hon/han något nytt. Han betonar att processen i skapandet är viktig 
och att det inte spelar någon roll hur meningsfullt själva skapandet är. Han me-
nar att kreativitet är både en inre och en yttre process. Det är på grund av män-

 11 



 

niskans kreativitet som vi har en vilja och förmåga att utvecklas och att vara 
framtidsinriktade varelser.  
 
Vygotskij (1999) beskriver att tänkandet och språket är två funktioner som är 
centrala för barns utveckling. Tänkandet och språket hör ihop och är beroende 
av varandra, skriver han. Vidare anser Vygotskij (1999) att språk och tänkande 
utvecklas genom social kommunikation. Vygotskij hävdar att barn är sociala 
varelser och att deras språk har en social funktion genom att kommunicera med 
andra individer. Lärande sker i samspel med andra påpekar Vygtoskij (1999).  
 
Vygotskij (1999) skriver att det är lärarens uppdrag att utmana tänkandet hos 
elever genom att uppmärksamma den närmaste utvecklingszonen. Utvecklings-
zonen är den nivå som en elev kan nå med hjälp av någon mer erfaren poängte-
rar Vygotskij. Han betonar hur viktigt det sociala samspelet är för barns ut-
veckling och att det är genom att samarbeta med någon som är mer erfaren som 
eleven kan lära sig och uppnå en högre kunskapsnivå. Vygotskij (1999) menar 
att ”… det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna 
göra självständigt.” (s. 333). 

4 Planering  

4.1 Forskningsstrategi 
Vi har valt att genomföra ett kvalitativt arbete där vi använt oss av aktions-
forskning som metod. Denscombe (2009) beskriver hur aktionsforskning är en 
metod där forskaren griper sig an verkliga problem för att få möjlighet att för-
ändra och även utveckla sin praktik. Aktionsforskning är en process där föränd-
ring står i fokus både som ett mål i sig för att lösa ett problem men också som 
ett medel för att öka förståelse för en företeelse. En viktig del i aktionsforskning 
är att det finns ett samarbete mellan forskaren och verksamheten som är fortlö-
pande. Forskningen innebär även att de som deltar i forskningen har en aktiv 
och en deltagande roll i hela forskningsprocessen. Denscombe (2009) skriver 
även att forskningen ska genomföras som en del av praktiken där forskaren un-
dersöker sin egen praxis med sikte på förbättring.  
 
Vi valde ett utvecklingsarbete inom läs- och skrivinlärningen eftersom vi ville 
utveckla vår kompetens inom området. Vi ansåg att aktionsforskning var den 
bästa metoden för att utveckla vår praxis. Eftersom vi tillsammans med erfarna 
och verksamma lärare är de aktiva som vill utvecklas är vi tillsammans delta-
garna i forskningen. Samarbetet har bestått av att vi genomfört övningar ur 
handboken med de verksamma lärarnas stöd och på så vis utvecklat verksam-
heten tillsammans. För att sedan skapa ytterligare en länk mellan praktik och 
forskning, som aktionsforskning förespråkar, har vi använt oss av lärarnas åsik-
ter och erfarenheter i utformningen av handboken för att den i sin tur ska 
kunna fungera som inspiration och utvecklingskälla av lärares verksamhet. 
 
Stukát (2005) menar att kvalitativa ansatser ofta används i fallstudier där fors-
karen noggrant studerar exempelvis en arbetsplats eller en individ. Som fors-
kare kombinerar man ofta detta med exempelvis observationer och intervjuer, 
framförallt öppna intervjuer och ostrukturerade observationer. Björndal (2005) 
och Stukát (2005) påpekar att målet med metoden är att skapa en djupare för-
ståelse och kunskap inom ämnet. Björndal (2005) beskriver vidare att den kva-
litativa studien oftast består av ett litet urval av personer som deltar i forskning-
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en. I denna studie har vi använt oss av ostrukturerade observationer för att 
kunna reflektera och utveckla oss inom vår forskning. Vi har även genomfört 
intervjuer där lärare givit oss respons på vår produkt. Detta för att lyssna och ta 
vara på deras erfarenheter och kunskaper i skapandet av handboken för att den 
ska kunna bli ett redskap i utvecklingen av vår kunskap och verksamheten i sko-
lan.  

4.2 Urval 
Vi har valt att genomföra den praktiska delen av vårt utvecklingsarbete i varsin 
årskurs ett. Båda klasserna består av 22 elever och elevgrupperna innefattar 
elever med olika behov, bakgrund och erfarenheter. Klasserna ingår i varsitt 
arbetslag och har ingen direkt kontakt med varandra. Båda klasserna har en 
huvudlärare och en hjälplärare till sitt förfogande. Att arbeta med dessa klasser 
ger oss en naturlig möjlighet att arbeta med för oss nya elever i sällskap med 
vad vi anser är kunniga och estetisk medvetna lärare, som vi sedan har inter-
vjuat. Om övningarna krävt gruppering skedde detta slumpvis eftersom verk-
samheten såg olika ut exempelvis skedde undervisningen både i helklass, halv-
klass och under vissa lektioner gick några elever iväg på modersmål, svA eller 
till specialpedagog.  

4.3 Etik 
Denscombe (2009) anser att forskare måste respektera dem som är inblandade 
i forskningen och se till att de inte far illa på grund av sitt deltagande. Veten-
skapsrådet (2011) betonar att den som deltar i forskningen bör ha vetskap om 
detta och godkänt syftet. Det är lärarna som är i fokus för vårt utvecklingsarbete 
och som gett sitt samtycke att delta. Vi som forskare måste dock vara tydliga 
med att ingen övrig, i vårt fall eleverna, som deltagit i observationer kommit till 
skada och att de etiska normerna följts och att de involverade inte nämns vid 
namn. Vi har valt att inte använda oss av videoinspelning som datainsamling 
eftersom Vetenskapsrådet (2011) skriver att det kan inkräkta på individens in-
tegritet eftersom individerna då kan identifieras och därför bör videoinspel-
ningar undvikas om forskaren kan uppnå samma resultat med andra in-
samlingsmetoder. Vi har informerat föräldrar och vårdnadshavare om att vi är i 
klassen och arbetar. Vi har inte i detalj beskrivit för dem vad vårt utvecklingsar-
bete innebär eftersom detta inte berör dem. Eleverna har varit delaktiga i vårt 
genomförande av övningarna men det är tillsammans med lärarna som vi har 
utvecklat arbetet. 

4.4 Insamlingsmetod 

4.4.1 Observation 
När vi genomförde övningarna som är en del av handboken använde vi oss av 
observationer för att undersöka dess funktion och kvalité. Denscombe (2009) 
förklarar att forskaren vid deltagande observation har möjlighet att bevara den 
naturliga miljön och att man genom denna metod får en djupare insikt och för-
ståelse för det material som är i fokus. Stukát (2005) menar att när forskaren 
använder sig av deltagande observation är det viktigt att ha vissa bestämda frå-
gor i fokus och att man är medveten om att det finns en risk att när man deltar 
kan påverka och förändra andras beteende. Forskaren kan även bli känslomäss-
igt involverad vilket kan påverka resultatet. En positiv sida av denna metod är 
att forskaren får inifrånkunskap, det vill säga att man får kännedom om dold 
kunskap inom det sociala spelet. Enligt Björndal (2005) har vi gjort en obser-
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vation av andra ordningen vilket betyder att vi har observerat samtidigt som vi 
genomfört övningarna. Under övningarna var vi lyhörda för vad som hände i 
klassrummet och uppmärksammade både vårt och elevernas agerande. Detta 
för att kunna utveckla handboken och för att skapa möjlighet för utveckling för 
både oss, de verksamma lärarna men även för verksamheten.   

4.4.2 Loggbok 
Vi har fört loggbok under arbetets gång. Denscombe (2009) skriver att om fors-
karen inte låter någon annan observera måste man själv registrera sin observat-
ion efter att undervisningen och observationen avslutats. Det är då en god idé 
att använda sig av loggboken. Det är bra om man skriver i loggboken omgående 
efter observationerna eftersom det annars kan bli bristfälligt och felaktigt. 
Björndal (2005) beskriver att loggbok är det enklaste och minst tidskrävande 
arbetssättet att få ner tankar och erfarenheter från observationer. Denna skrift-
liga reflektion skapar förutsättningar för fördjupad förståelse för det som hänt. 
Författaren menar att denna form av reflektion främjar den inre dialogen och 
ger möjlighet att avsätta tid till reflektion runt sin egen praktik. Med denna 
forskning som grund har vi noggrant fört loggbok efter observationen för att 
kunna dela med oss av våra erfarenheter till varandra. Vi har fört loggbok över 
planering, genomförande och tankar och reflektion av resultatet. Vi har både 
skrivit om negativa och positiva sidorna av övningen för att förbättra och ut-
veckla handboken.  

4.4.3 Intervju 
Vi har använt oss av ostrukturerad intervju. Stukát (2005) påpekar att intervju 
är ett av de vanligaste och viktigaste redskapen inom utbildningsvetenskap. 
Denscombe (2009) menar att intervju är en bra metod när forskaren vill ta till 
vara på en människas åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter. Fram-
förallt får forskaren genom ostrukturerad intervju fram den intervjuades egna 
tankar och vid denna intervjuform är det viktigt att forskaren inte ingriper för 
mycket. Som forskare introducerar man ett ämne och låter helt enkelt den som 
blir intervjuad utveckla sina tankar och fullfölja sin tankegång. Stukát (2005) 
skriver att forskaren kan ha en checklista med teman eller ämnen. Huvudfrågan 
ska ställas på samma sätt till alla deltagarna men uppföljningen sker individu-
ellt. Vi hade innan intervjuerna kommit fram till två huvudfrågor och ett antal 
underfrågor för att skapa en variant av en checklista som skulle ge oss stöd ef-
tersom vi gjorde intervjuerna var för sig. Vi spelade in intervjun och transkribe-
rade den sedan, detta är något som Stukát (2005) rekommenderar, framförallt 
för att ingen värdefull information ska försvinna. Intervjuerna gav oss möjlighet 
att ta del av de verksamma lärarnas erfarenheter och åsikter och detta hjälpte 
oss att utveckla handboken ytterligare. Genom att ta till oss av lärarnas åsikter 
får vi en naturlig länk mellan praktik och forskning representerad i handboken.  

5 Resultatredovisning  

5.1 Beskrivning av projekt 
Under våra diskussioner inför examensarbetet kom vi fram till att vi båda hade 
funderingar på hur vi i framtiden skulle vilja arbeta med läs- och skrivinlär-
ningen. Vi kom snart in på estetik och hur lärare kan använda olika uttrycks-
former i undervisningen av läsning och skrivning i årskurs ett. Vi ansåg att detta 
var ett område som vi inte kunde så mycket om och förmodade att det var något 
som andra lärare och lärarstudenter kände sig osäkra på också. Vi kom tidigt 
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överens om att vi ville skapa någon form av bok, om det skulle bli en bok för 
elever eller för lärare visste vi inte till en början. Till slut kom vi fram till att vi 
ville göra ett utvecklingsarbete där målet skulle vara att skapa en handbok för 
att hjälpa andra lärare att utveckla sin praxis, samtidigt som även vi skulle ut-
vecklas under processen. Handboken skulle innehålla tips och övningar med 
utgångspunkt i bild, drama och musik som till slut blev de estetiska uttrycks-
formerna vi valde att arbeta med. Vi ville även ha med oss leken som redskap i 
övningarna. 
 
Vi valde sedan att inleda vårt arbete med att söka forskning inom läs- och 
skrivinlärning, estetik, lek och socialt lärande. Efter detta använda oss av litte-
ratur och forskning och mötesplatser för lärare på internet för att få idéer och 
tips till övningar som passar i läs- och skrivinlärningen i årskurs ett som vi i sin 
tur skulle kunna utveckla och ha med i handboken. Anledningen till att vi valde 
att gå till forskningen först var för att vi ville uppdatera oss genom aktuell 
forskning och ha en god teoretisk grund och bli mer säkra på området innan 
mötet med praktiken där vi skulle genomföra övningar.  
 
Under denna process fann vi många övningar både inom estetik och läs- och 
skrivinlärning, dock få som betecknades som både läs- och skrivinlärningen och 
estetik. När det till slut var dags att välja ut övningar valde vi noggrant. En del 
övningar konstruerade vi själva från grunden, baserade på egna erfarenheter, 
medan andra genererades utifrån den forskning vi läst. Samtliga övningar är 
utvalda för att skapa förutsättning för eleverna att ta till sig de kunskaper som vi 
eftersträvade. Eftersom vi ville skapa ett brett utbud i handboken valde vi att ha 
övningar med utgångspunkt i olika uttrycksformer samtidigt som vi valde öv-
ningar med fokus på olika kunskaper som krävs i läs- och skrivinlärningen.  
 
Vi valde att avgränsa arbetet till uttrycksformerna drama, musik och bild ef-
tersom vi kände en relation till dessa och även att det fanns ett intresse hos oss 
att lära oss mer. Vi förmodade även att de verksamma lärarna har en viss erfa-
renhet av just dessa uttrycksformer. Vi valde sedan att genomföra några av de 
utvalda övningarna i varsin årskurs ett. Anledningen till att vi valde att endast 
genomföra tre övningar var i verksamheten och inte fler, var på grund av upp-
giftens sväva ramar, men även tidsbrist hos de verksamma lärarna. Vi priorite-
rade färre övningar för att få tid till att skapa en bra planering inför mötet med 
eleverna samt ha tid till utvärdering av övningarna. 
 
Vi gjorde en övergripande planering av övningarna tillsammans. I mötet med 
våra elever skapade vi sedan en planering som passade den grupp vi hade. Vi 
utvärderade övningarna på egen hand och förde loggbok över våra observation-
er. Under dessa observationer undersökte vi hur övningen fungerade i elev-
gruppen, dess kvalitet och utvärderade om det var något speciellt vi skulle tänka 
på när vi skapade handboken. Vi valde att inte filma övningarna för att inte på-
verka eleverna.  
 
Till största del var de verksamma lärarna med i klassrummet när vi genomförde 
övningarna. Vid vissa tillfällen kom dock oväntade situationer då läraren inte 
kunde medverka under kortare stunder. Beroende på hur övningen var utfor-
mad var läraren mer eller mindre delaktig. Deras främsta uppgift var att obser-
vera oss för att sedan kunna diskutera om vårt agerande, övningens upplägg och 
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utvärdera den och ge tips inför fortsatt arbete. Genom denna respons kunde vi 
utveckla övningen vid behov och på så sätt göra en reflekterad handbok. 

5.2 Övningarna i praktiken 
Här redovisas två av övningarna som vi genomförde i varsin årskurs ett. Vi be-
skriver hur planering gick till, hur övningen genomfördes i klassrummet, hur 
mötet med eleverna upplevdes, hur utvärderingen såg ut men vi skriver även 
om de verksamma lärarnas roll och övningens syfte. 
 

5.2.1 ABC-blomman genomförd av Emmy  
Till en början var det meningen att jag skulle genomföra övningen som heter 
”Mitt alfabet”. Denna övning går ut på att eleverna ska få skapa sin egen affisch 
med alfabetet och tillhörande bilder som de ska måla. Under min planering fick 
jag en idé och utvecklade denna övning för att eleverna istället skulle skapa ett 
alfabet tillsammans på ett kreativt sätt.  
 
Denna övning heter i handboken ”ABC-blomma” och innebär att eleverna ska 
måla på fem lappar som är formade som en cirkel till varje bokstav i alfabetet 
och dessa ska sedan användas till blomblad i blomman. I mitten av blomman 
finns en cirkulär lapp med bokstaven ifråga och runt denna lapp sitter de fem 
blomblad som eleverna har målat något på. De saker som eleverna målat ska 
börja på den bokstav som finns i blommans mittpunkt. Det ord som bilden före-
ställer ska skrivas tydligt med svart penna i kanten av cirkeln. När övningen 
avslutas ska samtliga bokstäver finnas representerade och det ska finnas fem 
målade lappar till varje bokstav så att det går att skapa bokstavsblommorna. 
Genom att sätta upp blommorna kan alla elever ta del av de bilder som målats. 
 
Planeringen och förberedelsen av denna övning började med att skapa det 
material som behövdes. För det första skapade jag mallar över hur bokstavs-
blommorna skulle utformas och räknade ut hur många lappar som krävdes för 
att alla blommor skulle få samma utseende. Jag kom även fram till att jag be-
hövde sammanställa en ordlista för att genom denna enkelt kunna inspirera och 
stötta eleverna i fall de skulle ha svårt att komma på något att måla på de olika 
bokstäverna. I min planering skapade jag en ordningslista: 1. Visa exempel på 
bokstavsblomma, 2. Ge eleverna varsin bokstavslapp, 3. Eleverna ska sedan 
välja ett motiv som börjar på den bokstav de fått på egen hand eller med hjälp 
av ordlistan, 4. När eleverna är klara med sin bokstav får se en ny lapp med en 
ny bokstav. Det material de har tillgång till är bokstavslappar, blyertspennor, 
sudd och träfärgpennor. Avslutningsvis ska blommorna sättas upp någonstans i 
klassrummet. 
 
Vid genomförandet av övningen beskrev jag att eleverna skulle måla saker till 
bokstäver. Jag beskrev att om eleven får bokstaven Aa ska hon/han måla ett 
motiv som börjar på bokstaven Aa. Vidare förklarade jag att de själva kan 
komma på ett motiv eller få tips genom ordlistan som finns hos mig. Vid ge-
nomförandet valde jag att gå ifrån min planering och valde att inte berätta att 
elevernas arbete ska leda till bokstavsblommor då jag vill att det ska bli en över-
raskning. Efter en kort genomgång av övningen delade jag och de andra lärarna 
ut lapparna med bokstäver på och eleverna får då välja om de vill ha hjälp med 
ett motiv eller komma på något på egen hand. Majoriteten av eleverna ville ha 
hjälp och det bildades en lång kö till mig och en annan lärare som står vid ord-
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listan. Hos mig valde jag och eleven tillsammans ett ord de tyckte var intressant 
och sedan gick eleven vidare till den andra läraren som hjälpte eleven att skriva 
det valda motivet med tydlig text på lappen. Det fanns ett uppenbart engage-
mang hos eleverna och alla tyckte det var lustfyllt att måla och många fann det 
utmanande att få komma på ord som börjar på den bokstav de fick.  
 
En del vågade måla egna motiv medan andra var mer strikta och ville ha ord 
från ordlistan och mycket respons på sitt målande. De elever som hade svårig-
heter gällande det svenska språket behövde extra mycket stöd och vi lärare fick i 
dessa fall hjälpa till att hitta ord som de kände igen. Eftersom eleverna fann öv-
ningen lustfylld och givande blev det fler bilder till varje bokstav än jag tänkt i 
planeringen. Trots detta valde jag att ha med samtliga när vi satte upp bok-
stavsblommorna på väggen i klassrummet. 
 
Under min observation av övningen fick jag uppfattningen av att samtliga elever 
tyckte det var lustfyllt att måla till bokstäverna. De kände sig duktiga och de 
samtalade med varandra både om vad de skulle måla och kring de ord och bok-
stäver de skrivit. Jag upplevde övningen som en flexibel aktivitet där lärare lätt 
kan anpassa övningen efter elevernas behov och omständigheterna gällande tid 
och material. Under genomförandet av övningen lade jag märket till att övning-
en passade alla elever i klassen. De elever med vissa svårigheter kände sig kun-
niga och delaktiga med lite stöd från lärare och elever som redan har mycket 
kunskap om bokstäver och hur man skriver kan även de känna att övningen är 
en utmaning genom att de får skriva själva. 
 
Jag lade även märkte till hur olika elever agerar runt övningar där de ska måla. 
En del elever var noggranna och suddade mycket, ritade om och ville ha mycket 
respons och tips medan andra ritade fort och reflekterade inte över resultatet 
och ville bli klara för att kunna fortsätta med nästa projekt. Detsamma gällde 
när eleverna skulle prova att skriva på egen hand. Därför ville jag under övning-
en ge båda dessa personligheter utrymme, men att man som lärare kan påpeka 
att övningen inte är någon tävling.  
 
I denna övning fick eleverna tillfälle att arbeta med bokstäver, alfabetet och fick 
en koppling mellan ord och bild och chans att reflektera över sambandet mellan 
ljud och bokstav. Eleverna diskuterade runt ord och deras bokstäver samtidigt 
som de fick testa sig fram i skrivandet och läsandet. Den verksamma läraren var 
delaktig i aktiviteten genom att hjälpa eleverna i sin process. Vi diskuterade 
även övningen efteråt och hon gav positiv respons t.ex. sa hon att eleverna var 
engagerade under övningen och att det var en bra idé att sätta upp elevernas 
arbete då alla elever kunde ta del av bilderna. 
 

5.2.2 Skärmen genomförd av Maria 
Jag gjorde aktiviteten ”Skärmen” som går ut på att släppa föremål bakom en 
skärm och att eleverna sedan får gissa vad det var för föremål som släpptes. Ef-
tersom aktiviteten kräver att det är lugnt och tyst i klassrummet planerade jag 
att göra övningen i halvklass. Fördelen med att göra aktiviteten i halvklass var 
att alla elever fick komma närmre skärmen och på det viset höra bättre och att 
alla fick en chans att gissa och vara mer delaktiga. Jag valde sedan ut tio saker 
som lät olika när de släpptes mot golvet. Jag ville att eleverna skulle känna igen 
ljuden och ha en chans att gissa rätt samtidigt som de skulle behöva anstränga 
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sig och lyssna. Jag la alla sakerna i en påse som jag ställde framme vid skärmen. 
Jag valde att genomföra övningen vid en samling på golvet. Eleverna fick sätta 
sig i en halvcirkel vid skärmen och på det viset hade jag god kontakt med alla 
elever. Jag upplevde att eleverna var förväntansfulla när de gick in i klassrum-
met och jag kunde då snabbt få elevernas uppmärksamhet och behålla förvänt-
ningarna. Jag berättade hur aktiviteten gick till och var noggrann med att po-
ängtera att eleverna behövde vara tysta för att vi skulle kunna höra vad det var 
för föremål som släpptes i golvet. Eleverna tog aktiviteten på stort allvar och de 
tyckte det var roligt. För att alla elever skulle få en chans att lyssna och gissa 
släppte jag alla föremål två gånger i golvet.  
 
Jag anser att aktiviteten gick bra i båda grupperna. I ena gruppen var det lite 
svårare att sitta still och jag var nära att bryta övningen när två föremål åter-
stod. När jag berättade för eleverna att det var två föremål som återstod men att 
jag upplevde att koncentrationen var slut skärpte de till sig. De tyckte övningen 
var rolig och ville inte alls bryta. När eleverna kände igen ljudet hade visa elever 
i båda grupperna svårt att behärska sig och skrek ut svaret direkt. Jag var då 
tålmodig och påminde om att man skulle räcka upp handen och att vi skulle 
släppa föremålet en gång till innan eleverna fick gissa.  
 
Vissa saker tyckte eleverna var lätta att gissa, som exempelvis nyckel, medan 
andra saker var svåra som exempelvis penna och sudd. Efter övningen diskute-
rade vi vad som var lätt respektive svårt och vad de tyckte om övningen. Elever-
na i båda grupperna sa att de tyckte övningen var rolig men de hade delade 
åsikter om vad som var svårt och lätt. Jag försökte diskutera hur olika material 
lät med båda grupperna men det var bara i den ena gruppen som jag upplevde 
att de förstod vad jag menade. Jag uppfattade att övningen var lyckad och något 
som jag är extra nöjd med var att jag upplevde att jag fick med alla elever och 
att alla vågade gissa och medverka aktivt, något som jag ser positivt på.   
 
Läraren som fanns med inne i klassrummet observerade mig vid båda till-
fällena. I båda tillfällena satte hon sig bredvid elever med koncentrationssvårig-
heter vilket bidrog till att eleven och klassen blev lugnare. Efter övningarna dis-
kuterade vi hennes observationer och jag fick reflektera över vad som gick bra 
och vad som kunde utvecklas. Det som läraren tyckte var bra med övningen var 
att alla elever var delaktiga och fick gissa lika mycket, jag behöll elevernas in-
tresse under hela övningen och att de flesta av sakerna som släpptes var på en 
bra nivå för eleverna. Det som jag kunde utveckla vara att i slutet när vi skulle 
diskutera övningen hade några av elevernas koncentration tagit slut. Om jag 
skulle göra om övningen igen med samma elever skulle jag därför släppt lite 
färre saker, tagit en paus eller haft diskussionen på ett annat sätt.  
 
Denna aktivitet tränar elevernas fonologiska medvetenhet. Eleverna lär sig att 
lyssna på ljud som de känner igen och försöka koppa det till föremål. Många 
elever tycker det är en rolig övning samtidigt som det är en bra start i läs- och 
skrivinlärningen. Om eleverna tycker övningen är rolig skapas motivation vilket 
såklart är bra när eleverna ska lära sig koppla ihop ljud och bokstav.  

5.3 Utformningen av handbok 
När vi hade genomfört de utvalda övningarna i våra klasser träffades vi och dis-
kuterade våra upplevelser genom våra loggböcker. Vi fortsatte med att skapa ett 
utkast över handboken, framförallt hur övningarna skulle skrivas för att skapa 
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en röd tråd genom hela handboken. Vi ville tydligt visa läsare vilket material 
som behövs till övningen, vilka förberedelser som krävs, hur övningen stegvis 
genomfördes tillsammans med eleverna och även en utvärdering av övningens 
syfte och vad eleverna har möjlighet att lär sig gällande läs- och skrivinlärning.  
 
Vi skrev sedan in alla utvalda övningar i denna mall. När vi färdigställt övning-
arna skrev vi tillsammans handbokens inledning för att ge läsarna en möjlighet 
att ta del av de tankar vi haft och den forskning vi begrundat. 
 
Nästa steg var att intervjua de verksamma lärarna om deras tankar och åsikter 
runt handboken. Eftersom vi ville ta del av lärarnas egna tankar och ge dem 
möjlighet att fullfölja sin tankegång genomförde vi intervjun som ett samtal. Vi 
valde därför ut några grundfrågor som fungerade som en checklista istället för 
att styra intervjun med flera specifika frågor.  
 
Intervjuerna genomfördes på lärarnas lunchrast eftersom det var svårt att få 
någon annan tid för mötet. Inför intervjun berättade vi att vi ville ha deras åsikt 
om vår handbok och de övningar den innehöll. Vi spelade sedan in hela samta-
let för att kunna lyssna och transkribera materialet. Nedan har vi gjort en sam-
manställning av intervjuerna.  
 

5.3.1 Marias intervju 
Under intervjun fick jag positiv respons men även tips på förbättringar gällande 
handboken. Att övningarna var tydliga och bra beskriva och att lärare kunde ta 
övningarna rakt av ansåg läraren vara positivt. Att många av övningarna har 
bilder i högra hörnet spred inspiration och lyfte övningen och läraren rekom-
menderade att alla övningar skulle ha bilder.  Hon tyckte handboken uppmunt-
rar till att göra mer estetiska övningar eftersom det kan glömmas bort i den 
vanliga rutinmässiga undervisningen. Vi diskuterade även övningen ”Klassens 
alfabet” som jag genomförde i hennes klass. Övningen innebär att eleverna till-
sammans ska måla ett alfabet där det får varsin bokstav som de ska måla med 
tillhörande bild. Läraren uttryckte i intervjun att elever i årskurs ett kan ha 
svårt att måla föreställande men att övningen ”Klassens alfabet” är bra för ”ja-
get”, hon trodde att om man i klassrummet hade ett parallellt färdigtryckt alfa-
bet blir det väldigt tydligt och bra för eleverna. Hon påpekade även att handbo-
kens uppbyggnad var bra eftersom de enklaste övningarna var längst fram me-
dan övningarna sedan blev svårare och svårare. 
 

5.3.2 Emmys intervju 
Det framkom i intervjun att den verksamma läraren som varit delaktig i mitt 
genomförande av övningar ur handboken tror att boken kan vara ett bra hjälp-
medel för lärarstudenter och verksamma lärare. Hennes uppfattning var att öv-
ningar av den sort som finns i handboken inte har stor del i lärarutbildningen 
som är aktuell idag. När det gäller verksamma lärare förklarade hon att hand-
boken är ett utmärkt tipsuppslag. Hon betonade sin åsikt om att estetik är något 
hon finner mycket viktigt och användbart i undervisningen för barn och elevers 
språkutveckling. Dock beskrev hon att det finns de som har en förutfattad me-
ning när det gäller estetik och tror att övningar av den sort som finns i handbo-
ken endast är ”en kul grej” som lärare använder sig av ibland. Detta är en åsikt 
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som hon inte delar och berättade att hon tagit del av forskning som visar att 
barn lär sig bättre om de i undervisningen får chans att använda flera sinnen.  
 

… jag skulle gärna ta emot sånt här, det är sånt här bra 
tipsuppslag och man ska ju inte bara tro att det är några 
roliga grejer man gör utan det är ju verkligen otroligt vik-
tigt. 
 

 
Ett genomgående tema i intervjun är lärarens intresse för musik. Hennes upp-
fattning är att musik har en god inverkan på barns språkutveckling, framförallt 
när det gäller barn med annat modersmål än svenska. 
 

... det är ju otroligt språkutvecklande och speciellt för 
barn som har ett annat modersmål. 

 
Musik och sång ger barnen en chans att öva språkets melodi, intonation och 
uttal påpekade hon. Hon betonade att musik är ett ämne som många lärare 
tycker är svårt om man inte känner sig van. Hon beskrev att hon vet lärare som 
känner sig osäkra på just detta men trots sin ovana sjunger tillsammans med 
eleverna. 
 
Under intervjun gav läraren tips kring hur vi skulle kunna arbeta med musik i 
läs- och skrivinlärningen och delar med sig av sina tankar runt hur vi kan för-
bättra vår handbok. 
Hon samtalade exempelvis kring att det förut fanns ett kulturcenter där lärare 
kunde få tips och hjälp, dessutom gav hon tips på källor gällande musik och be-
skrev övningar som hon själv använt sig av inom ämnet. Handboken anser hon 
har tydliga beskrivningar på hur man genomför övningarna. Hon betonade även 
att det är bra att vi bifogat mallar till några av övningarna och att vi kan fundera 
på om detta går att göra till fler övningar. Vidare påpekade hon att det är bra att 
inte ha för många övningar i boken. Hon ansåg att vi möjligtvis borde lägga till 
någon musikövning och att framsidan på handboken kan illustrera vad handbo-
ken handlar om genom att använda bilder som kan relateras till musik, bild och 
drama.  
 
Under intervjun visade läraren ett intresse av att ta del av den färdiga handbo-
ken och hon fastnade framförallt för en utav övningarna som hon ville testa i sin 
klass. 

5.4 Slutförande av handbok 
Med hjälp av intervjuerna fick vi en uppfattning av att vi var på rätt väg. De 
verksamma lärarna gav oss även idéer på hur vi skulle kunde förbättra och ut-
veckla handboken genom att exempelvis ha med fler musikövningar, bättre lay-
out och snyggare framsida. Tack vare intervjuerna insåg vi även vikten av att 
bifoga mallar och material till övningarna i handboken, då det i intervjuerna 
kom fram att de förtydligar och gör genomförandet av övningen enklare. Det 
kom även fram att det var bra att övningarna var placerade i svårighetsgrad 
med de enklaste först. Detta var vi inte medvetna om men vi tog till oss detta i 
utvecklandet av boken. Vid en diskussion insåg vi att handboken innehöll 
mycket instruktioner för disciplin i beskrivningarna av övningarna. Detta valde 
vi att bearbeta och ta bort eftersom vi ville lägga fokus på läs- och skrivinlär-
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ning. Genom att gå igenom och läsa handboken noggrant utvecklade och bear-
betade vi dess innehåll. 

6 Diskussion 
Vi har under vårt genomförande av övningar ur handboken upplevt att eleverna 
tycker övningarna är lustfyllda och vi ser hur eleverna känner en glädje när de 
är delaktiga i de estetiska övningarna samtidigt som de får möjlighet att öva 
sina förmågor inom läs- och skrivinlärning. Vi har på detta vis uppfyllt det läro-
planen förespråkar gällande estetik och undervisning. Precis som Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) be-
skriver upplever vi att estetik och lärande har ett nära förhållande till varandra. 
Något som vi uppfattar som positivt var att vi som lärare med hjälp av de este-
tiska övningarna kunde fånga intresset hos elever med olika former av proble-
matik, vilket Weissenrieder (2008) skriver om.  
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2011) skriver att estetik har en nära koppling till 
lärande och att estetiken skapar en bra atmosfär och att den är bra att använda 
som hjälpmedel i andra ämnen. Detta var något som vi håller med om och upp-
levde under vårt genomförande av övningarna. Under övningarna såg vi även 
hur eleverna hjälpte och stöttade varandra, något som överensstämmer med 
Vygotskijs (1999) teori om socialt lärande och den nära utvecklingszonen. Vi 
har exempelvis sett hur eleverna hjälpt varandra att måla, skriva och läsa. Vi 
har även sett utvecklande samtal mellan eleverna där de gett tips, inspiration 
till varandra och på så sätt hjälpt varandra i läs- och skrivinlärningen. 
 
När vi genomförde övningarna använde vi många åtgärder för att skapa ordning 
och reda, detta för att få övningarna att fungera. Utan att reflektera över detta 
blev disciplin en stor del av handboken. När vi blev uppmärksammade på detta, 
insåg vi att god disciplin hade större plats i handboken än det specifika området 
vi faktiskt valt, läs- och skrivinlärning. För att få en handbok med fokus på det 
valda området och inte disciplin valde vi att ta bort alla instruktioner gällande 
detta förutom när det var extra viktigt för att eleverna skulle uppnå övningens 
syfte. Anledningen till att vi till en början hade mycket fokus på disciplin tror vi 
beror på att vi skrev övningarna utifrån de upplevelser 1vi haft i verkligheten. Vi 
skrev om våra egna anpassningar runt övningen som vi skapat för att den skulle 
kunna genomföras i våra elevgrupper. 
 
Lindgren (2006) beskriver hur många lärare tar för givet att estetik är lustfyllt, 
fritt och harmoniskt och vi kan se likheter med hur vi tänkte innan detta arbete. 
Lindgren skriver hur estetik kan användas som disciplinär åtgärd och som 
hjälpmedel för att socialisera barn som bryter normen. Vi har sett att elever 
med problematik fångas av estetik, detta tror vi beror på att de känner en trygg-
het i att samarbeta och leka under strikta förhållanden där de blir guidade av en 
lärare, samtidigt som det lustfyllda lockar även dessa barn. Lindgren lyfter di-
sciplinens stora del i arbete med estetiska uttrycksformer och detta är något 
som även vi upptäckt under detta utvecklingsarbete. Vi hade innan utvecklings-
arbetet inte reflekterat över påståendet om att alla elever tycker att estetik är 
lustfyllt och vi kan därför relatera till Lindgren som skriver att många tar förgi-
vet att alla tycker om estetik. Men viktigt att tillägga är att vi i våra elevgrupper 
aldrig upplevde någon elev som inte fann övningarna lustfyllda. Däremot fanns 
en förvirring hos några av eleverna som inte upplevde att de gjorde skolarbete 
utan att de ”bara lekte” när övningarna genomfördes. Detta antyder att man 
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som lärare i denna situation måste vara tydlig med vad eleverna gör och öv-
ningens syfte för att detta ska bli synligt för eleverna och att estetiken på så sätt 
ska ses som en del av skolan och det lustfyllda och lekfulla lärandet.  
 
Hallam, Burnard, Robertson, Saleh, Davies, Rogers och Kokatsaki (2009) och 
Weissenrieder (2008) beskriver att lärare kan känna osäkerhet gällande estetik 
och att det leder till en rädsla för användandet i undervisning och vi tror att det 
var på grund av denna rädsla hos oss själva som gjorde att vi hade med mycket 
disciplin i våra övningar för att skapa en trygghet hos oss i användandet av este-
tik. I en intervju framkom det att verksamma lärare kan känna en osäkerhet 
runt estetik och användandet av detta i undervisningen men att de trots detta 
försöker använda övningar de känner till. Vi tror att handboken kan inspirera 
att prova nya enkla övningar och utveckla sin verksamhet samtidigt som de ut-
manar sig själva som lärare.  
 
Vi kan inte i nuläget fastställa om handbokens övningar långsiktigt har hjälpt 
och utvecklat eleverna i sin språkutveckling. Då skulle vi behöva följa eleverna i 
flera år för att se den utvecklingen. Däremot kan vi konstatera att eleverna un-
der övningarna bland annat har övat sin fonologiska medvetenhet, läsförståelse 
och fått möjlighet till att skriva på sin egen nivå. Eleverna i ena klassen har ex-
empelvis i övningen ”Rita till saga” övat sin läsförståelse genom att rita en bild 
kopplad till sagan som lästes högt. Den andra klassen fick öva alfabetets ord-
ning och dess ljud i övningen ”ABC-linan”. Fridolfsson (2010) beskriver att läs- 
och skrivinlärningen ska ske på ett meningsfullt sätt och hon betonar att det är 
viktigt att läraren använder en varierad undervisning. Hon menar att lärare inte 
behöver följa enbart en metod eller ett pedagogiskt förhållningssätt utan man 
istället bör utgå från elevernas behov och förutsättningar. Vår uppfattning är att 
genom att använda övningar ur handboken tillsammans med andra metoder i 
läs- och skrivinlärningen uppfyller man som lärare Fridolfssons åsikter. 
 

6.1 Utvärdering 
Vår ambition var att skapa en handbok med god kvalitet. Vi kan inte garantera 
att alla övningar i handboken passar alla elevgrupper, men vi tror att handbo-
ken kan ge någon form inspiration till alla lärare. En viss bekräftelse för detta 
fick vi i våra observationer och intervjuer med de lärare som deltagit i vårt ar-
bete. Målet med handboken är att inspirera och utveckla användandet av estetik 
i läs- och skrivinlärningen och båda lärarna beskriver en önskan om att ta del av 
den färdiga handboken och en vilja att genomföra några av de övningar de läst 
om i handboken. Detta visar på att övningarna är en inspirationskälla både när 
de genomförs men också när lärare enbart läser instruktionerna till övningarna. 
Vi upplever därför att övningarna vi genomfört har haft goda resultat både när 
det gäller elevernas inlärning och verksamhetens utveckling. Detta tror vi beror 
på att vi innan genomförandet av övningarna hade tagit del av forskning som 
gav oss stöd. En stor del i att vi känner en positiv anda är också att vi haft en bra 
dialog med varandra under hela processen av examensarbetet och handboken. 
Dessutom har vi under arbetets gång och efter genomförandet av övningarna 
haft en givande och ingående diskussion med de verksamma lärarna. Det är 
genom denna diskussion som vi och de verksamma lärarna delat med oss till 
varandra av våra kunskaper och åsikter och på så sätt utvecklats som lärare. Det 
verkar som att de metoder vi använt under utvecklingen av handboken lämpat 
sig väl. 
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6.2 Pedagogiska och didaktiska slutsatser 
I framtiden hoppas vi på att varje enskild lärare som tar del av vår handbok 
bygger vidare och lägger till sina egna övningar för att på detta vis få en egen 
idébank. För att inspirera till detta har vi bifogat en tom mall på hur man kan 
skriva ner sina övningar i överensstämmelse med handboken. För att arbetet 
med estetik i läs- och skrivinlärningen ska utvecklas vidare hoppas vi att lärar-
studenter och verksamma lärare tar del av vår handbok för att sedan sprida 
budskapet vidare genom att genomföra övningar och skapa förståelse för esteti-
kens vikt i undervisningen. Vi tror exempelvis att de verksamma lärare som del-
tagit i arbetet kommer medverka i denna process tack vare vårt samarbete.  
 
Vår egen utveckling under detta utvecklingsarbete är att vi känner oss mer 
säkra på vår roll som lärare när det gäller användandet av estetik i läs- och 
skrivinlärningen. Vi har utvecklat vår kunskap när det gäller hur läs- och skriv-
utvecklingen ser ut hos elever i årskurs ett och vad vi som lärare kan planera för 
övningar för att eleverna ska få chans att öva de olika stadierna på ett varierat 
sätt. Vår utveckling har skett genom att vi tagit del av forskning, varit delaktiga i 
en verksam lärares praxis och genomfört våra övningar. I inledningen av arbe-
tet upplevde vi att vi inte hade någon kunskap eller erfarenhet av övningar som 
vi kunde använda till handboken. När vi tog del av forskning blev vi snart med-
vetna om att vi hade tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnet och vi 
hittade även ny forskning och tips på nya övningar. Genom att vara delaktiga i 
en verksam lärares praxis fick vi möjlighet att utveckla våra kunskaper om hur 
estetiken och läs- och skrivinlärningen kan kopplas samman. Både genom att 
iaktta och att genomföra våra utvalda övningar. Vi fick på så sätt en chans att 
bygga upp en säkerhet och tilltro till vår lärarroll och användandet av estetik i 
läs- och skrivinlärningen. Genom samtal och intervjuer fick vi många tips och 
idéer samtidigt som vi fick bekräftat att vi var på rätt väg i vårt arbete och vårt 
tänkande runt estetik som hjälpmedel i läs- och skrivinlärning. Detta hjälpte oss 
att utvecklas och gav oss stöd i utvecklingen av handboken.  
 
Läroplanen uttrycker att eleven ska möta olika former av kunskap och uttrycks-
former i skolan och vår uppfattning är att estetik är en viktig och nödvändig del 
av detta arbete. Genom att ta del av detta utvecklingsarbete och den handbok 
som vi skapat kan fler lärare få kunskap om hur de kan använda estetik som 
redskap i läs- och skrivinlärningen. Vi känner oss inspirerade till att använda 
handbokens övningar i framtiden och utveckla dess innehåll och vi hoppas att vi 
har och kommer att inspirera andra till att göra detsamma. Vi har förhoppning-
ar om att alla ska inse estetikens positiva inverkan på läs- och skrivinlärningen. 
Men vi hoppas även att estetiken inte enbart ska användas som redskap i andra 
ämnen utan bli ett ämne i sig. Anledningen till att estetiken idag används fram-
förallt som redskap i skolan tror vi beror på hur estetiken uttrycks i läroplanen, 
vår tolkning är att läroplanen beskriver att lärare ska använda estetiken för att 
skapa en mångsidig undervisning för elevens måluppfyllelse i de ämnen som 
faktiskt har en kursplan med mål och syfte. Vi tror att lärares osäkerhet kring 
estetik kan bero på just denna otydlighet kring användandet. Frågan är, kan en 
kursplan med mål och syfte hjälpa osäkra lärare i deras arbete och utveckling 
gällande estetik som ämne? Fridolfsson (2010) beskriver hur skolan idag lider 
av målträngsel, kan detta vara ännu en orsak till att estetiken inte används som 
ämne i sig? Att det på grund av detta blir naturligt för lärare att stödja använ-
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dandet av estetik genom de mål som finns i andra ämnen. Vad är då orsaken till 
att estetiken inte får stort utrymme i läroplanen? Är det bristen på forskning 
kring hur viktigt det är med estetisk? Eller kan det vara estetikens komplexitet 
som avgör? Vi tror att lärare behöver mer stöd och riktlinjer kring hur estetik 
kan användas och ett första steg för denna utveckling är enligt oss att skolans 
styrdokument bättre uttrycker hur estetik kan användas både som redskap och 
ämne i sig. 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 
 
Ostrukturerad Intervju 
 
Checklista 
 
Huvudfrågor: 

� Vad är dina åsikter om handboken? 
� Vad kan förbättras i handboken? 

 
Underfrågor: 

� Vad anser du handboken ska innehålla?  
� Är det något som fattas i handboken? 
� Vad anser du var bra i handboken? 
� Har du något tips som kan vara värdefullt för handbokens utvecklande? 
� Tror du att lärare kan ha användning av den här handboken? 
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Handbok 
 
Följande 34 sidor är den handbok som vi har skapat under detta utvecklingsarbete. 
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Inledning  
Denna handbok är ett resultat av vårt examensarbete inom pedagogik. Handboken är 
utformad för att skapa en möjlighet för verksamma lärare att utveckla sin undervisning 
inom läs- och skrivinlärningen i årskurs ett. Lgr11 (2011) uttrycker att estetik är en vik-
tig del av undervisningen och även att skolan ska ge utrymme åt estetiska uttryck och 
låta eleverna pröva olika uttrycksformer exempelvis rytmik, dans, musik, bild och 
drama. Denna handbok kan ge förslag på hur lärare kan använde estetiska uttrycksfor-
mer i läs- och skrivinlärningen. Estetik är ett komplext begrepp och vi har därför valt att 
avgränsa handboken med övningar som rör uttrycksformerna bild, musik och drama 
med lek som ett förhållningssätt.  
 
Teoretisk utgångspunkt 
Vygotskij (2010) hävdar att barn i grunden är kreativa och lär sig i sociala samman-
hang. Genom kommunikation utvecklar barnen sitt språk och tänkande skriver Vygot-
skilj (1999). Han menar att allt lärande sker i samspel med andra och betonar även att 
det som ett barn kan göra i samspel med någon mer erfaren kan barnet därefter göra på 
egen hand. 
 
Tidigare forskning 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) me-
nar att det finns en nära koppling mellan barns lärande och estetik. Weissenrieder 
(2008) anser att man med estetiken kan nå fram till elever, väcka nyfikenhet, skapa en 
vilja att närvara i undervisningen och ge tillfälle att bearbeta känslor. Enligt Liberg 
(2007) kan skrivning och läsning underlättas genom att eleven får rita, samtala, måla 
och dramatisera runt texten. Hon påpekar även att olika sinnesuttryck fördjupar elevens 
förståelse för en text, både som läsare och skribent, om läraren erbjuder ett multimodalt 
lärande. Podlozny (2000) beskriver att forskning tydligt visar att en elevs kunskaper i 
läsning, skrivning och tal förbättras om läraren använder sig av drama i sin undervis-
ning. Även ordförråd, förståelse av berättande och den kognitiva förmågan ökar genom 
drama. Podlozny upptäckte att eleven inte bara får hjälp med att förstå texter de gestal-
tar i dramaundervisningen utan drama ökar även elevernas möjlighet att förstå nytt 
material.  Liberg (2007) beskriver hur musiken kan användas som ett verktyg för att 
illustrera och förtydliga kunskap. Hon menar att språkinlärningen kan gynnas genom 
musik, sång och visor. Detta genom att melodirytmen kan förknippas med den naturliga 
språkrytmen.   
 
Med denna forskning som grund har vi skapat en handbok med idéer och övningar. Vi 
hoppas handboken kommer till hjälp och att den inspirerar till att använda mer estetik i 
undervisningen. 
 
Respons från verksamma lärare 
Verksamma lärare som läst handboken och varit delaktiga i verksamheten där vi utfört 
några av övningarna. De har gett positiv respons på handboken och övningarna. De 
tyckte framförallt att det var bra med enkla och tydliga övningar som går att använda i 
läs- och skrivinlärningen. Handboken innehåller många idéer som inspirerat dem till att 
använda mer estetik i sin verksamhet. En av lärarna påpekar att estetik inte bara är en 
”rolig grej” som man gör utan att det även är viktigt.  Hon upplever exempelvis att mu-
sik är språkutvecklande framför allt för barn med annat modersmål än svenska eftersom 
eleverna får chans att öva språkmelodi, intonation och uttal genom sång och musik. 
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Skärmen 
 
Material: 
• 1 skärm eller tyg 
• 8-10 saker som låter olika när de 

släpps mot golvet. 
 
Förberedelser: Ställ upp en skärm eller skärma av på annat vis. Eleverna 
får inte se bakom skärmen. Samla materialet i en påse bakom skärmen, 
även här får eleverna inte se vilket föremål som släpps mot golvet.  Förslag 
på saker: 1 legobit, 1 nål, 1 penna, 1 sudd, 1 boll, 1 träkloss, 1 nyckel, 1 
ärtpåse. 
Ett alternativ är att ha saker i burkar som låter olika. Eleverna får då gissa 
vad som ligger i burken. Föremålen kan exempelvis vara makaroner, sand, 
boll, en krona, glas, sten och/eller vatten. Då kan man fråga vad det är för 
sak de tror finns i burken eller vilket material de tror burken innehåller. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Samla alla elever i en ring på golvet. Berätta instruktionerna att du 
kommer att släppa föremål bakom en skärm och att eleverna ska 
gissa vad du släppte. Var noggrann med att poängtera att de måste 
vara knäpptyst så att alla kan höra.  

2. Börja med att släppa ett av föremålen mot golvet. Fråga eleverna vad 
det kan ha varit för föremål. För att göra det enklare kan du släppa 
föremålet två gånger då får alla elever en chans att lyssna, tänka efter 
och gissa. 

3. Låt eleverna gissa. När de gissat rätt visar du föremålet och lägger 
det på golvet framför skärmen.  

4. Upprepa proceduren med alla föremål. 
 
Efterarbete: Diskutera med eleverna hur de kunde gissa vad det var för 
föremål. Låter material olika? På vilket sätt? Hur kan man känna igen olika 
ljud? 
 
Utvärdering: I denna övning lär sig eleverna att lyssna efter ljud och trä-
nar där med sin fonologiska medvetenhet. Denna övning är en bra start i 
läs- och skrivinlärningen. 
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Att sjunga om alfabetet  
 
Material: 
• Musik 
• Låttexter 
 
Förberedelser: Välj någon sång om alfabetet exem-
pelvis alfabetsvisan (se bilaga sidan 33) eller Majas alfabetssånger. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Börja med att lyssna på låten 
2. Sjung sedan låten samtidigt som den spelas.  
3. Sjung låten flera gånger och när eleverna börja lära sig låten börjar 

ni sjunga låten själva.  
4. Sjung låten tills eleverna kan den.  
5. Om du väljer att arbeta med Majas alfabetssånger, gå vidare i egen 

takt så att alla sånger sjungs, det vill säga hela alfabetet. Om man vill 
arbeta vidare med sångerna kan man arbeta med låttexterna. Låt ele-
verna prova att läsa texten till låten. Sedan kan eleverna leta efter 
den bokstav sången handlar om i låttexten. De kan även måla till 
låttexterna och/eller dramatisera vad sångerna handlar om. 

 
Efterarbete: Diskutera runt sångerna, orden och bokstäverna i texten och 
bilderna de målar. Vilka ord känner de igen, vilka bokstäver kan de och 
vad lär de sig genom att sjunga och arbeta med texterna? De kan även 
skriva till sina bilder och ha låttexterna som hjälp. Sångerna går även att 
använda i en föreställning. Om du valt Majas alfabetssånger kan alla i klas-
sen sjunga alla sånger eller så delar du ut solon till eleverna.  
 
Utvärdering: Eleverna lär sig alfabetet och bokstävernas ljud och kan 
även reflektera vilka ord som börjar på de olika bokstäverna. De får möj-
lighet att bearbeta text på varierade sätt. 
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Gå runt i rummet 
 
Material: 
Det behövs inget material i denna övning men det är 
bra om man har tillgång till en tom golvyta där eleverna kan gå 
omkring under övningen.  
 
Förberedelser: Förbered ett antal figurer som eleverna kan ge-
stalta när de går runt i rummet. Välj gärna figurer som de har läst om eller 
som de har arbetat med i undervisningen. Exempelvis hur går man som: 
Troll, häxa, katt, Emil i Lönneberga, Emils pappa, Pippi Långstrump, Zla-
tan, kung, drottning, prinsessa, lärare, elev, elefant. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Samla eleverna i en ring på den tomma golvytan. Förklara övningen 
genom att berätta att eleverna snart ska få gå runt i rummet som 
olika figurer. Läraren berättar vilken gestaltning eleverna ska börja 
med, exempelvis troll. Uppmuntra eleverna att göra sina egna ge-
staltningar. 

2. Övningen börjar när läraren klappar med händerna.  
3. När det är dags att bryta gestaltningen klapparna läraren händerna 

igen och eleverna sätter sig då ner på golvet. 
4. Läraren berättar den nya figuren som eleverna ska gestalta. Gestalt-

ningen börjar när läraren klappar i händerna.  
5. Upprepa denna procedur så fort det är dags att gestalta en ny figur.  

 
Efterarbete: Diskutera med eleverna vad de tycker att de lärt sig efter öv-
ningen.  
 
Utvärdering: Eleverna får chans att gestalta figurer som de har läst om 
och diskuterat om i klassrummet på ett lekfullt och aktivt sätt. Detta är ett 
bra sätt att bearbeta sagor på ett lustfyllt sätt. 
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ABC-blomma  
 
Material: 
• 4 stycken A4-papper med bokstäver 

på (se bilaga sidan 27) 
• 1 svart markeringspenna 
• 1 ordlista (se bilaga sidan 24) 
• Pennor till eleverna 
• 4 stycken gröna papper 
 
Förberedelser: Kopiera de bifogade bokstavscirklarna sex gånger så att du 
får en cirkel att ha till blommans mitt och fem kronblad. Efter detta kan du 
eller eleverna klippa ut cirklarna inför lektionen. Skapa en ordlista över 
saker eleverna kan måla på egen hand eller tillsammans med barnen, det 
går även att använd den ordlista som finns bifogad på sidan 24.  
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Dela ut en cirkel med en bokstav på till varje elev. 
2. Eleven får välja ett ord på ordlistan eller komma på ett eget att måla.  
3. Lärare eller eleven skriver ordet på den tomma sidan i cirkelns kant 

med svart tydlig penna. Använd tydliga bokstäver. 
4. Låt eleverna måla. Kan vara bra att om eleverna målar noggrant så 

klasskamraterna kan se vad bilden föreställer. 
5. När eleven fått sin bild godkänd kan han/hon få en ny cirkel med en 

ny bokstav och få välja ett nytt ord. Bra om olika ord blir målade av 
eleverna så förståelsen för bokstaven blir större.  

6. Försök att göra klart 5 blad på alla bokstäver så långt det går. Q, W, 
X, Y och Z kan vara svåra men då kan eleverna istället måla boksta-
ven i olika färger. 

 
Efterarbete: Sätt upp ABC-blommorna där de syns för eleverna. Klipp ut 
små stjälkar och gröna blad till blommorna. 
 
Utvärdering: Eleverna får tillfälle att arbeta med bokstäver, alfabetet och 
får en koppling mellan ord och bild, samt ljud och text. Övningen skapar 
möjlighet till diskussionen vilken bokstav olika ord börjar på och eleverna 
får testa sig fram. 
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Mitt alfabet 
 
Material: 
• 1 A3-papper per elev (se bilaga sidan 26) 
• 1 blyertspenna och 1 sudd per elev 
• 1 ask med färgpennor per elev 
 
Förberedelser: Förstora den bifogade mal-
len som finns på sidan 26 till A3, ett papper 
till varje elev. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Beskriv för eleverna att de ska få göra en egen abc-affisch. De väljer 
själva vad de ska rita på varje bokstav. Påminn om att det de målar i 
rutan ska börja på den specifika bokstaven.  

2. Rita ett exempel på tavlan och fråga eleverna vad man kan måla på 
bokstaven Aa och nämn gärna att man får välja vad man vill och inte 
behöver göra samma som de andra. Det ska bli ett helt eget alfabet 
med tillhörande bilder. 

3. Eleverna får börja måla och det kan vara bra att börja med blyerts-
penna och sudd innan de använder färgpennor. 

 
Efterarbete: Låt eleverna jämföra sina affischer och diskutera de olika 
sakerna de målat. Sätt gärna upp bilderna så att eleverna kan se sin egen 
när de jobbar. 
 
Utvärdering: Eleverna får arbeta med alfabetet, skapa en bild till bokstä-
ver och få chans att se bokstävers placering i ord. Ordförråd ökas genom att 
se och höra andras bilder och tankar.  
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Rita till saga 
 
Material: 
• 1 sagobok till läraren 
• 1 papper per elev 
• 1 penna och sudd per elev 
• 1 ask färgpennor per elev 
 
 
Förberedelser: Hitta en bok som är beskrivande och intressant för elever-
na. Läs och kontrollera gärna boken innan mötet med eleverna.  
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Läraren beskriver att hon/han ska läsa högt ur en bok utan att visa 
några bilder. Eleverna ska istället själva rita bilder till sagan medan 
läraren läser högt. Det är bra om det är tyst i klassrummet, alla elever 
måste få en chans att höra sagan. Var noga med att påpeka att bilden 
ska höra till sagan. 

2. Läs sagan, eleverna målar samtidigt. 
3. När sagan är slut får eleverna fortsätta att måla på sin bild. Gå runt 

till eleverna och fråga var och en vilket tillfälle i boken de valde att 
rita en bild ifrån. Kanske har de ritat olika händelser. 

 
Efterarbete: Som avslutning kan man sätta upp bilderna i klassrummet, 
diskutera vad eleverna målat och varför de valt det specifika motivet. Dis-
kutera vad eleverna tyckte om att rita och lyssna samtidigt. 
 
Utvärdering: Övningen erbjuder eleven att uttrycka sina tankar och inre 
bilder genom att måla. Eleverna övar sig på att lyssna och träna upp sin 
läsförståelse genom att få skapa en inre bild och måla denna. Övningen kan 
skapa en förståelse för varför man läser och uppmuntra till att eleverna 
själva provar att läsa. 
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ABC-lina 
 
Material: 
• 1 tvättlina 
• 29 klädnypor 
• 29 stycken lappar med bokstäver 
• 1 svart markeringspenna 
 
Förberedelser: Sätt upp tvättlinan på en höjd som eleverna når upp till. 
Skriv en bokstav på varje lapp med den svarta markeringspennan. Nu ska 
alla bokstäver i alfabetet finnas representerande på varsin lapp.  
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Beskriv för eleverna att de ska få sätta upp hela alfabetet i rätt ord-
ning på tvättlinan.  

2. Sätt upp lappen med bokstaven A längst till vänster så läsriktningen 
blir korrekt.  

3. Blanda högen med de resterande bokstäverna.  
4. Dela ut en bokstav till varje elev. Innan övningen bör man ta ställ-

ning till om man vill att eleverna ska samarbeta och hjälpa varandra 
eller om eleven ska få prova sig fram på egen hand en i taget. Om 
det blir några bokstäver över delar du ut dem allt eftersom till ele-
verna.  

5. När alla lappar sitter uppe ska hela klassen säga alfabetet så som de 
står på tvättlinan för att kontrollera om det blivit rätt.  

6. Gör ändringar om det behövs.  
 
Efterarbete: Diskutera med eleverna hur det gick. Var det lätt eller svårt? 
Varför? Vad lärde de sig? 
 
Utvärdering: I denna övning skapas möjlighet för eleven att öva och lära 
sig alfabetet. De lär sig även att koppla samman bokstavens utseende och 
bokstavens namn.  
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Bildens budskap  
 
Material: 
• 1 bild per elev (olika motiv) 
• 1 penna och sudd per elev 
 
Förberedelser: Leta efter olika bilder med olika motiv som eleverna kan 
få. Bilderna kan exempelvis vara från tidningar, sagoböcker, tavlor eller 
foton. Det är viktigt att bilderna har olika motiv och visar olika situationer 
eller miljöer. Det ska vara minst en bild per elev. Om man vill återanvända 
bilderna kan man klistra fast dem på ett hårt papper så de håller bättre. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Förklara för eleverna att de ska få en bild som de i grupp ska få be-
rätta om. De ska berätta vad de ser och vad de tror händer i bilden. 
Vad har hänt precis innan? Vad kommer att hända? Vilka är de på 
bilden? Det kan vara bra att visa ett förslag med en bild som elever-
na sedan inte får tillgång till. 

2. Dela in eleverna i grupper och låt dem diskutera sina bilder en efter 
en. Gå runt och hjälp dem komma igång.  

3. Låt eleverna prova sig fram och skriva lite om sin bild när de pratat 
klart. Det kan exempelvis vara en saga eller beskrivning om bilden. 
Låt dem prova själva och göra så gott de kan innan de får hjälp från 
en vuxen.  

 
Vill man göra detta svårare kan man prova att göra övningen i helklass. 
 
Efterarbete: Sätt upp bilderna och texterna och diskutera vad de tyckte om 
övningen och vad de tycker att de lärde sig. 
 
Utvärdering: Eleverna övar sin förmåga till berättande och tolka det en 
bild förmedlar. Samtalet påminner även om det samtal man kan ha runt en 
bok. Eleverna får prova att skriva ner sina tankar på sin egen nivå. 
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Klassens alfabet 
 
Material: 
• 29 stycken vita papper 
• Penna, sudd och färgpennor till alla elever 
 
Förberedelser: Börja med att tilldela alla elever 
varsin bokstav. Beroende på hur många ni är i 
klassen får några elever göra två bokstäver.  
Dra ett svagt blyertsstreck vid ca 13 centimeter på alla papper. Bestäm om 
du vill ha bokstaven eller bilden i den övre eller nedre rutan på pappret.  
Tips: För att förenkla det för eleverna när de ska måla föremålet, säg att 
man måste kunna ta på det. Man kan även ta fram bildlexikon som eleverna 
kan bläddra i och finna inspiration. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Låt alla elever sitta på sin plats med penna, sudd och färgpennor. Ge 
instruktioner att klassen tillsammans ska göra sitt egna alfabet. Ef-
tersom alla bokstäver ingår i alfabetet är allas insatser viktiga. Be-
rätta att alla elever ska få en bokstav som redan är bestämd, och att 
några elever eventuellt får två bokstäver, förklara varför. Förklara 
vilken ruta bokstaven och bilden ska vara i så att alla elever gör lika.  

2. Dela ut bokstäver och vita papper till eleverna. 
 
Efterarbete: Sätt upp alfabetet på en vägg. Nu har ni ett klassens alfabet 
som grundar sig på elevernas erfarenheter och förförståelse.  
 
Utvärdering: Denna övning tränar eleverna att tänka på vilka föremål som 
börjar på vilken bokstav.  De övar även ords morfem, det vill säga ords be-
ståndsdelar. De tränar även finmotoriken och hur de olika bokstäverna ser 
ut och låter.  
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Gestalta bokstäver 
 
 
Material: 
Golvyta krävs om eleverna vill göra sina bokstäver 
liggandes på golvet eller liknande. 
 
Förberedelser: Bra att fundera på vilka bokstäver 
som är enklast att göra och hur många personer som kan behövas. Exem-
pelvis A, L, H, O och I är ganska lätta och går att göra på två eller tre 
stycken elever.  
 
Tillsammans med eleverna:  

1. Dela in eleverna i grupper, det kan vara 3-4 elever i varje grupp.  
2. Beskriv att eleverna ska göra den bokstav som läraren säger till-

sammans i sin grupp genom att använda kroppen. Säg att de får stå, 
ligga eller sitta.  

3. När de provat göra en bokstav kan de få prova en ny. 
4. Eleverna får sedan prova att välja bokstav själv och att de andra ele-

verna får gissa vilken det är. 
 
Efterarbete: Diskutera och fråga vad eleverna har lärt sig och vad de 
tyckte var svårt eller/och lätt med övningen. 
 
Utvärdering: Eleverna övar alfabet och bokstäver på ett aktivt och fysiskt 
sätt.  
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Ljudbingo 
 
Material: 
• 1 bingobricka per elev (se bilaga sidan 32) 
• 1 bingobricka till läraren 
• 1 penna per elev (ej sudd!) 
• 1 skål/hatt 
• 1 lapp för varje bokstav i alfabetet. 
 
Förberedelser: Kopiera de bifogade bingo-mallarna som finns på sidan 
32, en bricka per elev. Förbered lappar med bokstäver som ska ligga i en 
skål eller hatt. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Berätta för eleverna att de ska få spela ljudbingo och att de kommer 
få en bricka där de ska skriva sina favoritbokstäver i rutorna och att 
de bara får välja samma bokstav en gång. För att förtydliga för ele-
verna hur man gör en bingobricka är det bra om läraren gör en ex-
empel-bricka.  

2. Målet är att få tre i rad. När eleven får tre i rad säger han/hon bingo 
så att alla hör. Läraren plockar upp en lapp i taget och säger ett ord 
som börjar med den bokstaven. När eleven hör ett ord som börjar 
med en bokstav som hon/han har på sin bricka får de göra ett kryss 
över den. 

 
Efterarbete: Diskutera med eleverna hur de upplevde övningen och om 
något var svårt eller lätt. Denna övning är bra att upprepa och för att för-
svåra övningen kan läraren välja svårare ord.  
 
Utvärdering: Eleverna får träna sin fonologiska medvetenhet genom att 
koppla ljud till bokstav. Det ökar även elevernas kunskap om ords morfem, 
det vill säga ordens beståndsdelar. Ett tips är att för att förenkla övningen 
kan man ta hjälp av bilder för att förtydliga de ord man säger.  
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Memory 
 
Material: 
• 1 penna och sudd per elev 
• 1 ask färgpennor per elev 
• 29 lappar där det ska stå alfabetets 

bokstäver och 29 tomma. 
• 1 svart markeringspenna 
 
Förberedelser: Klipp 58 lappar i samma storlek. På 29 av dessa skriver du 
alfabetets bokstäver, både versaler och gemener, det vill säga att på lapp nr 
1 skriver du Aa på och lapp nr 2 skriver du Bb och så vidare. Resten av 
lapparna ska eleverna få måla på. De ska rita något som börjar på den bok-
stav de får. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Beskriv för eleverna vad ett memoryspel är och förklara att de till-
sammans ska få göra ett eget bokstavsmemory. Var noga med att de 
kommer få en bokstav som de ska måla en bild till. Det som eleverna 
ska måla ska börja på bokstaven som de har de fått. Ex. K-KO, B-
BOK, C-CYKEL. Eleverna ska själva välja vad de målar. Kolla bi-
fogad ordlista om de behöver tips. 

2. Låt eleverna måla. Använd den svarta pennan och skriv ordet de valt 
i kanten av lappen för att det ska bli tydligt. De bokstäver som är 
svåra att hitta på något att måla till kan läraren göra, exempelvis Q, 
X och W.   

3. Samla in alla lappar, klistra fast bilderna på tjockt papper eller kar-
tong om det behövs och låt eleverna prova att spela. 

 
Efterarbete: Låt eleverna spela spelet och diskutera hur det var att göra 
spelet själva och spela det. 
 
Utvärdering: Eleverna får öva att sätta samman bokstäver till ord. De får 
öva sig på alfabetet och får en chans att höra bokstävernas olika ljud i sam-
band med en uppgift som inte behöver tar så lång tid. 
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Skrivmassage 
 
Material: 
• Yta där eleverna kan sitta eller ligga. 
• Avslappnande musik 
 
Förberedelser: Övningen ska vara en avslapp-
nande och lugn övning. Det går att göra det my-
sigt i klassrummet med avslappnande musik 
och tända ljus. Använd inte för hög musik eftersom eleverna ska få gissa 
vilken bokstav som masseras på deras rygg. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Beskriv för eleverna att de ska bli indelade i par och att de kommer 
få massera varandra genom att rita bokstäver på ryggen. Vilka bok-
stäver de ska rita kan antingen läraren bestämma eller låt eleverna 
välja på egen hand. 

2. Dela in dem i par och beskriv att de ska bestämma vem som ska bli 
masserad först. Berätta även att det kommer bli ett byte när läraren 
säger till.  

3. Bokstäverna ska ritas på ryggen och den som blir masserad ska gissa 
vilken bokstav det är. 

4. Byte när läraren anser att det är tillfälle. 
 
Efterarbete: Fråga eleverna hur det kändes att bli masserad och låt elever-
na beskriva om de kunde känna vilka bokstäver som ritades. 
 
Utvärdering: Eleverna får en chans att öva bokstäver. Deras finmotorik 
tränas och det får öva på att spåra och forma bokstäver. Även koncentrat-
ion tränas.  
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Vem tittar fram? 
 
Material: 
• 1 papper per elev 
• 1 par ögon per papper 
• 1 penna och 1 sudd per elev 
• 1 ask färgpennor per elev 
 
 
 
Förberedelser: Förbered så du har ett papper till varje elev som har ett par 
ögon fastklistrade eller ditmålade. Placera ögonen på olika ställen och an-
vänd gärna olika sorters ögon.  
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Visa bilder för eleverna och förklara att de ska rita vad de tror tittar 
fram på pappret.  

2. Låt eleverna plocka fram penna, sudd och färgpennor. 
3. Sedan kan eleverna börja måla.  
4. När eleverna är färdiga med sin bild, låt dem skriva vad det är för fi-

gur som tittar fram. Var noga med att de ska använda sina ord och 
skriva så gott de kan själva, uppmuntra eleverna att de ska skriva 
själva. Ge eleverna friheten att prova sig fram själva. 

 
 
Efterarbete: Låt eleverna berätta om sin figur för klassen eller i mindre 
grupper. Sätt gärna upp bilderna någonstans där eleverna kan se på dem. 
Man kan även fortsätta arbetet med att eleverna får göra sagor om deras 
figurer. Detta kan ske både muntligt eller skriftligt i den mån de kan.  
 
 
Utvärdering: Eleverna får öva sig på att skriva och tro på sig själva. Ge-
nom att skapa sagor utifrån bilderna blir skapandet av sagorna meningsfullt 
och utgår från elevernas intresse och erfarenheter. 
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Rita till klassisk musik 
 
Material: 
• Cd-skiva med klassisk musik 
• Ett tomt A4-papper till varje elev 
• Målarfärger, helst vattenfärg 
• Penslar till alla elever 
• Varsitt glas med vatten till varje elev 
 
Förberedelser: Förbered musik i klassrummet och dela ut penslar, målar-
färg, papper och vatten till varje elev. Detta för att eleverna ska känna ett 
lugn i klassrummet.  
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Slå på musiken precis innan eleverna får gå in i klassrummet. Låt 
eleverna smyga direkt till sin plats.  

2. Prata om musiken, vad är det för typ av musik? 
3. Beskriv att de kommer få måla till musiken. Tanken är att elevernas 

bilder inte ska föreställa något utan att eleverna ska måla utifrån sina 
känslor som de får av musiken. 

 
Efterarbete: När övningen är färdig, lägg alla bilder på golvet för att 
torka. Låt sedan eleverna redovisa sin målning genom att beskriva vad de 
målat och varför bilden ser ut som den gör. Vad kände de för känslor när 
de målade bilden?  
 
Utvärdering: Övningen ger utrymme för kommunikation och ökar elever-
nas ordförråd. Genom musiken kan eleverna få möjlighet att uppleva käns-
lor och stämningar och genom att sedan få förmedla dessa övar de på att 
uttrycka tankar och känslor muntligt. De lär sig även att tolka musikens 
budskap. 
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Att skriva en saga  
 
Material: 
• En dator 
• En projektor 
 
Förberedelser: Innan övningen kan det vara bra att gå igenom vilka egen-
skaper en saga brukar ha. Beskriv hur man skriver en saga och hur dess 
uppbyggnad ser ut. För att skapa förförståelse kan det vara bra om läraren 
läser sagor för eleverna. Inför lektionen kan läraren göra en mall som kan 
göra skapandet av sagan lättare eller skriv sagan fritt och eleverna får be-
stämma. Använd dator och projektor, då kan alla elever se texten.   
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Beskriv för klassen att de ska göra en saga tillsammans och att du 
som lärare skriver det eleverna säger. 

2. Börja med att skriva ”Det var en gång…”  
3. Fråga sedan klassen vad sagan ska handla om och låt en elev börja. 
4. Låt eleverna beskriva huvudpersonen i sagan och vad de gör, vad 

som händer. Försök skapa en situation som är spännande. Hitta se-
dan på ett slut. 

5. Läs sagan högt, gör ändringar om det behövs tillsammans med ele-
verna. 

6. Vid ett senare tillfälle, läs sagan igen och låt eleverna måla till sa-
gan. Det är bra om de målar bilder till olika delar i sagan. 

7. Skriv ut sagan och skapa en bok med elevernas bilder till texten.  
 
Efterarbete: Läs boken och visa bilderna. Diskutera hur arbetet har gått 
och vad eleverna tyckt om att göra en egen bok. Fråga vad de har lärt sig. 
Boken kan sättas upp på väggen och kan bli en av många böcker som klas-
sen gör tillsammans. 
 
Utvärdering: Eleverna får en chans att koppla det talade språket till skrift-
språket. De ser hur ljuden i ett ord blir till bokstäver i ett ord framför dem 
på projektorn. De får en uppfattning om hur man skriver en saga och hur en 
berättande text är uppbyggd. Sagans handling bearbetar de sedan genom att 
måla och läsa den. Boken som eleverna göra kan skapa motivation till att 
vilja läsa på egen hand. 
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Flytande statyer 
 
Material: 
Kräver inget material men bra om det finns gott om golvyta. 
 
Förberedelser: Inför denna övning är det bra att ha tydliga instruktioner 
planerade. Övningen anpassas efter behov, se exempel i nästa övning. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Dela in klassen i små grupper med ca 5-6 elever i varje grupp. Pla-
cera grupperna i varsitt hörn eller en bit ifrån varandra så att de kan 
titta på varandra och på läraren. 

2. Beskriv att de ska få föreställa flytande statyer och att de kommer få 
gå upp en efter en och placera sig på golvet och föreställa en staty. 
Det viktiga är att man som staty alltid måste hålla ihop med sina 
kamrater. Allt ska ske under tystnad. 

3. Börja med första gruppen och ge varje elev i den gruppen varsitt 
nummer (1, 2, 3 osv). Eleven måste minnas siffran.  

4. Be nr 1 att placera sig på golvet, hur den vill, exempelvis liggandes, 
sittandes eller ståendes. När eleven har placerat sig får han/hon inte 
röra sig förrän elevens egna nummer ropas upp igen. Sedan är det nr 
2 som ska placera sig på golvet. Eleven måste då tänka på att ha 
kroppskontakt med eleven som är på golvet. Detta fortsätter sedan 
tills alla är på golvet.  

5. Be sedan nr 1 att byta plats igen, eleverna ska hela tiden komma ihåg 
att ha kroppskontakt när de bestämmer sin nya plats och att allt ska 
ske under tystnad. 

6. Låt resten av eleverna i gruppen flytta på sig en gång till. När grup-
pen är klar med övningen ska de grupper som tittar på applådera.  

7. Låt varje grupp prova. Detta kan behöva övas på vid flera tillfällen. 
 
Efterarbete: Diskutera hur det gått och vad eleverna tyckt om övningen 
 
Utvärdering: Eleverna får samarbeta och öva på att ta emot instruktioner. 
Eleverna tränar på kroppskontakt och samarbete. En bra övning att börja 
med för att sedan gå vidare till sagostatyer som är en mer språkutvecklande 
aktivitet. 
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Sagostatyer 
 
Material: 
• Sagobok med korta versioner av sagoklassiker. 
 
Förberedelser: Statyer kräver inget material utöver sagoböcker. Läs sa-
gorna själv innan mötet med eleverna.  
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Läs en saga och beskriv att eleverna ska få föreställa statyer som vi-
sar en händelse ur sagan de precis läst.  

2. Dela in klassen i grupper på cirka 4-5 elever. 
3. Välj sedan en scen eller händelse per grupp som eleverna i grupper-

na ska gestalta. 
4. De kan antingen få göra statyn direkt på plats eller få 2 minuter på 

sig att förbereda.  
5. Låt en grupp i taget visa sin staty. De ska stå helt stilla och vara tysta 

medan publiken får titta på deras gestaltning.  
6. Låt publiken berätta vad de ser och gissa vilken scen gruppen visar. 
7. Gruppen som gjort statyn får sedan berätta om sin staty och hur det 

kändes att göra den inför publik. 
8. Publiken applåderar.  
9. Sedan är det nästa grupps tur att visa sin staty. 

 
Efterarbete: Diskutera hur det gått och vad eleverna tyckt om övningen. 
När eleverna känner sig säkra kan man låta eleverna själva välja scen ur 
sagan du läst och nästa steg är att de får välja saga fritt. 
 
Utvärdering: Att gestalta sagor ger dem möjlighet att bearbeta det de hört 
och fördjupar sin förståelse för texten. Samtidigt ökar deras ordförråd och 
förståelse när de samtalar runt olika scener ur sagan. 
 
 
 
 
 
 
 

 21 



 

Sångpåsen 
 
Material: 
• Ett sånghäfte per elev 
• En tygpåse 
• En sak per sång 
 
 
Förberedelser: Välj ut ett antal sånger och tillhörande sak. Kopiera upp 
texter och skapa sånghäften till eleverna. Exempel på sånger: Ekorren satt i 
granen, Bä bä vita lamm, Björnen sover, Sockerbagare, Blinka lilla stjärna, 
Alfabetsvisan, Här kommer Pippi Långstrump, Du käre lille snickerbo’, 
Lilla snigel, En elefant balanserade, Små grodorna, Lille katt. Exempel på 
saker: Ekorre, lamm, björn, bagare, stjärna, bokstav, Pippi, Emil, snigel, 
elefant, groda, katt. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Låt en av eleverna börja med att dra en sak ur tygpåsen. Saken som 
eleven plockar upp ska sedan hjälpa eleverna att leta fram vilken låt 
de ska sjunga. 

2. Ge eleverna möjlighet att leta på egen hand för att ge dem en chans 
att försöka läsa rubrikerna på låtarna själva. 

3. När eleverna hittat texten så sjung den tillsammans 
4. Prata sedan om vad låten handlade om och skriv på tavlan som stöd 

för att få med bokstäver. 
5. Fortsätt sedan med att en ny elev tar en ny sak ur påsen. 

 
Efterarbete: Diskutera hur det gått och låt eleverna komma med förslag på 
låtar de tycker om som kan vara med i påsen senare. En del låtar kan sedan 
vara med på julavslutning, skolavslutning eller musikuppvisning.  
 
Utvärdering: Eleverna tränar språkmelodi, intonation samt får möjlighet 
att testa sig fram i sin läsning. De får även se hur orden de säger blir till 
text och ser kopplingen mellan ljud och bokstav. 
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Musiksaga 
 
Material: 
• En låt att skriva och måla till 
• Dator att skriva på 
• Projektor 
 
Förberedelser: Förbered med musik som du tycker passar att skriva en 
saga till. Inte för lång utan cirka 2-3 min är bra så att blir lättare att skriva 
en saga tillsammans med eleverna med musiken som grund. Exempel på 
musik: I bergakungens sal av Edvard Grieg, Moldau av Bedric Smetana, 
låtar ur Svansjön av Peter Tjajkovskij, Für Elise av Beethoven. 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. Lyssna på låten tillsammans med eleverna. Fråga sedan vad de 
tyckte om musiken, vad de fick för känsla och om de kunde se något 
framför sig. Beskriv sedan att ni tillsammans ska göra en saga som 
ska utgå från låten ni lyssnat på. Fråga eleverna vad de tror den sa-
gan kan handla om. 

2. Lyssna på musiken igen med tankarna på vad sagan kan handla om. 
3. Ta emot förslag och försök skriva en saga tillsammans. Använd pro-

jektor för att barnen ska kan se vad som skrivs. 
4. När sagan är klar, läs upp sagan samtidigt som låten spelas. 

 
Efterarbete: Diskutera med eleverna hur de tänker runt övningen. Sagan 
kan sedan användas som underlag för teater eller dansuppvisning för för-
äldrar eller skolkamrater. Går även att göra egna bilder till sagan och göra 
en egen musikvideo med musik, saga och bilder. 
 
Utvärdering: Eleverna får träna på att tolka musik, sätta ord på känslor 
och sedan tillsammans med läraren skriva en saga. Eleverna får se samband 
med det de säger och den text som skrivs ner. De får en bild över hur man 
skriver och hur ord stavas, samt bygger upp sitt ordförråd. 
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Bilagor 
 

 
Ordlista: 
 
A: APA, ANANAS, ANKA, APELSIN, ABBORE, ASTRONAUT,  
 
B: BIL, BOK, BAKELSE, BALLONG, BÅT, BUSS, BUBBLA, BLOMMA, BAL-
KONG, BEBIS, BRUN, BLIXT, BI, BLÄCKFISK, BJÖRN, BLÅ, BARBIE, BOLL 
 
C: CYKEL, CITRON, CLOWN, CAFE, CHAMPINJON, CD 
 
D: DRAKE, DUVA, DOCKA, DAG, DISCO, DRICKA, DÖRR, DROTTNING 
 
E: ELEFANT, EN, EKA, EKOLLON, EKORRE, EK, ETT 
 
F: FÅGEL, FONTÄN, FOT, FISK, FOTBOLL, FRUKT, FLICKA, FYRA, FYR, FÅR, 
FJÄRIL 
 
G: GRIS, GLAS, GLASS, GÅS, GRÅ, GIRAFF, GRODA, GÅ, GATA 
 
H: HINK, HJUL, HÄST, HAJ, HANDLA, HOPPA, HJÄRTA, HUNDRA, HUND, 
HÄXA, HÅR, HAND, HÖST, HAMMARE 
 
I: IGELKOTT, IS, ISBJÖRN, IDROTT,  
 
J: JEANS, JACKA, JORDUBBAR, JULTOMTEN, JORDEN, JULGRAN 
 
K: KATT, KO, KAKTUS, KRONA, KUNG, KOPP, KAKA, KYCKLING, KROKO-
DIL, 
KANIN, KRABBA, KLUBBA 
 
L: LO, LAMPA, LEKA, LARV, LÖK, LEJON, LÖV 
 
M: MÅS, MOROT, MAT, MYGGA, MONSTER, MAGE, MANTEL, MAMMA, 
MANDARIN, MUN, MUS, MOLN 
 
N: NYCKEL, NÄSA, NINJA, NÅL, NAPP, NYSTAN, NÄVE, NAGLAR, 
 NÄSTE, NYCKELPIGA 
 
 O: ORM, OST, OXE,  
 
P: PINGVIN, PAJ, PÄRON, PINNE, PAPPER, PIRAT, PUMPA, POLIS, PENNA, 
PLÅNBOK, PLÅSTER, PÅFÅGEL, PAKET, PRINSESSA  
 
Q: 
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R: RÄV, RITA, RÖD, RÅDJUR, ROS, RÖR, RADIO, RAM, RÅTTA, RYGG, RÖK, 
ROBOT, REN 
 
 S: SVAN, SKÅL, SVAMP, SPINDEL, SÄL, SOL, STRUTS, SKÖLDPADDA, 
SPÖKE, SJÖHÄST, SOVA, SNIGEL, SY, SYN, SAGA, SKRUVMEJSEL  
 
 T: TROLL, TEJP, TOMTE, TOA, TRAPPA, TRÄD, TJUV, TÅRTA, TALLRIK 
TUPP, TAND, TÅG, TAVLA 
 
U: UGGLA, UR, UNDULAT, UGN 
 
V: VAS, VÅG, VÄG, VANTAR, VAL, VINDRUVOR  
 
W: WC  
 
X: 
 
Y: YXA, YNGEL 
 
 Z: ZEBRA, ZOO 
 
 Å: ÅL, ÅSKA, Å, ÅSNA  
 
Ä: ÄLG, ÄGG, ÄPPLE, ÄNGEL, ÄLVA  
 
Ö: ÖDLA, ÖGA, Ö, ÖRA, ÖRHÄNGE, ÖRN 
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MITT ALFA-
BET: 
Namn:______________ 

Aa Bb 

Cc Dd Ee Ff 

Gg Hh Ii Jj 

Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr 

Ss Tt Uu Vv 

Ww Xx Yy Zz 

Åå Ää Öö 
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Material till ABC-blomma: 
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Bingobrickor: 
Omgång 1 
 

   

   

   

 
Omgång 2 
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Alfabetsvisan: 
 
 
Melodi: Blinka lilla stjärna. 
 
Text: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,  
          O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z, Å, Ä, Ö,  
          Nu så kan du sjunga A, B, C,  
          nästa gång får du va’ med. 
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Tom mall: 
 
Titel 
 
Material: 
(papper, sax, lim, löv?) 
 
 
 
Förberedelser: 
(inför övningen) 
 
 
Tillsammans med eleverna: 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 

 
 
Efterarbete:  
(Sätta upp resultatet på väggen, diskussion, göra teater…) 
 
 
 
Utvärdering:  
(Hur gick det? Vad tyckte barnen? Vad lärde de sig? Tankar? …) 
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