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It is usually said that "A picture is worth a thousand words". It is then interesting to look into how

students perceive their own writing process when they use drawing as an pre-writing strategy.

Previous research have shown that drawings help young pupils in the beginning of their writing

development. 

The study is a phenomenographic study and are built on interviews and observation as method. 

The aim of this study is to investigate pupils perception of using drawings as a pre-writing strategy

for writing. The following questions where formulated:

• How do the students experience the drawing as a preparation for writing their narrative text?

• How do the students perceive their own writing process?

• What is the students perception of the drawing as a possible support during the writing

process?

• How do the students perceive the drawing as support during their own writing process?

This study is based on interviews with four pre-school students in second grade. The result in the

study shows that the students are positive to use drawing as preparation for writing. It also shows

that the students had different perceptions about how the drawing was as a support for writing. The

drawing was perceived as a support for the working memory, a support to describe details form the

drawing in the text and make structure in the text. The result also shows that the student´s

perception of the drawing as a support of writing are connected to the student's perception of their

own writing process.

Keywords: Drawing, Drawing as a support for writing, writing process, a cognitive process theory
of writing

Nyckelord: Ritad bild, bild som stöd för skrivande, skrivprocess, kognitiv process vid skrivande
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1. Inledning 

Man brukar säga att ”en bild säger mer än tusen ord”. Intressant är då att undersöka hur elever

uppfattar den egna skrivprocessen där den egenskapade bilden verkar som förberedelse inför

skrivandet.

I skolor är det av tradition att eleverna påbörjar arbete av berättande texter med skrivande för att

sedan skapa en bild. Bilden verkar då vanligtvis som ett komplement eller förtydligande av den

skrivna texten. Flera forskare betonar att bilderna bör ses som en kommunikationsform, likt

skriftspråket (Malmström 1991; Kress & van Leeuwen 2006; Fagerlund & Moqvist 2010). Detta då

barnens ritade bilder annars riskerar att inte tillvaras på (Kress & van Leeuwen 2006, s. 16). 

Tidigare studier som har undersökt skrivande där den ritade bilden har verkat som en del av

förarbetet, har visat sig vara en gynnsam metod för elevernas textproduktion. Detta har då gjorts

genom analys av elevernas texter och bilder. Det finns knappt några tidigare studier där fokus har

varit att undersöka detta fenomen ur ett elevperspektiv. Det finns därmed en forskningslucka i

undersökning av hur eleverna uppfattar förarbete med bild som stöd under skrivprocessen. 

Ett av skolans viktigaste uppgifter är att lära barn att skriva. Skolan har även uppgiften att genom

undervisningen ge alla elever, oavsett individuella förutsättningar, möjligheten att utveckla

förmågan att utrycka sig i skrift. Det är då viktigt att lärare har goda kunskaper om barns

tillvägagångssätt och skriftspråksutveckling för att vidare kunna stötta eleverna i processen (Taube

2013). 

I denna studie har en fenomenografisk ansats valts då studien syftar till att undersöka olika fenomen

ur ett elevperspektiv. För att skapa en så bra förståelse som möjligt för hur elever uppfattar sitt eget

arbete och för att på bästa sätt kunna stötta elever i sin skrivutveckling, kommer därmed elevernas

uppfattning och upplevelse vara till grund för den här studien. 

Nyckelord: 

Ritad bild, bild som stöd för skrivande, skrivprocess, kognitiv process vid skrivande,

processbaserad skrivmodell
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2. Bakgrund 

Eftersom studien kommer att handla om elevers uppfattning om skrivprocessen då den ritade bilden

verkar som förberedelse till skrivandet, har jag valt att presentera vissa centrala begrepp. Begreppet

bild presenteras utifrån bild som kommunikationsform och bildens betydelse för skrivande. Vidare

presenteras begreppet skrivprocess som ingår i studiens teoretiska ram. Slutligen görs en koppling

till skolans kursplan och centrala innehåll inom ämnet svenska. 

2.1.Bild och skrivande

Bildpedagogen Elisabeth Ahlner Malmström (1991) menar att bildspråk och skriftspråk hänger

samman och att de därmed bör tränas på och utvecklas som stöd till varandra. Hon menar att bilden

bör ses som en kommunikationsform likt skrivandet. Detta beskriver även bildpedagogen Birgitta

Fagerlund och pedagogen Lillemor Moqvist (2010) och menar även att elever behöver träna på att

uttrycka sig på så många olika ”språk” som möjligt då detta är en förutsättning för att utvecklas

inom bland annat skrivande. 

 

Den främsta formen av skapande i de tidiga åldrarna är barns ritade bilder. Skapande innefattas av

såväl ritande som skrivande. Detta beskriver Vygotskij (1995) i boken Fantasi och kreativitet i

barndomen. Vygotskij menar att det inte är en tillfällighet att barns skapande i tidiga ålder är ritande

då det oftast är det lättaste sättet för barnet att uttrycka sig. När barn sedan börjar i skolan utvecklas

och karaktäriseras barns skapande till stor del av det litterära uttryckssättet och relationen till den

ritade bilden som uttryckssätt förändras därefter (Vygotskij 1995, s. 51). Vygotskij menar även att

att barn i de lägre åldrarna ofta inte behärskar skriftspråket i en tillräcklig utsträckning för att kunna

formulera och uttrycka sig i skrift. Flödet i skrivandet riskerar då att stanna upp när barnet ska

producera sina tankar och idéer i skriftlig form (Vygotskij 1995).  

I skolverkets rapport Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet, beskriver Caroline

Liberg (2007, s. 14) att för barn har bilden som uttryckssätt större möjlighet att skapa rum och djup

i det som uttrycks, i jämförelse med det skriftliga språket. Liberg menar att fantasin hos yngre barn

ger ett större flöde under ritandet då de inte på samma sätt som ungdomar och vuxna styrs av att

finna likheten i det som avbildas (Liberg 2007).
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Begreppet bild har många olika betydelser. I Nationalencyklopedin beskrivs bildbegreppet som ”en

avbildande framställning av något” (Nationalencyklopedin). I denna studie kommer begreppet bild

används för att beskriva elevernas egenritade bilder. 

2.2.Skrivprocess
Att skriva kan ibland uppfattas som svårt och krävande. Detta beskriver Siv Strömquist (2007, s.

15) och menar att skrivande kan vara en omfattande arbetsprocess och att elevers skrivande inte ska

ses som något liktydigt med att sätta ord på ett papper, utan som den process det är. I denna studie

presenteras skrivprocessen genom den processorienterade modellen som beskrivs av Strömquist

(2007) och den kognitiva skrivprocessmodellen som togs fram av Flower och Hayes (1981). Båda

modellerna beskriver skrivprocessen genom att skribenten huvudsakligen går igenom de olika

momenten planering, utförande och revidering. I den kognitiva skrivprocessmodellen betonas, till

skillnad från den processorienterade modellen, att skrivprocessen är en cyklisk process. Det vill

säga att de olika momenten påverkar varandra och samspelar under hela processens gång. 

2.3.  Läroplan- kursplan och kunskapskrav i ämnet svenska

I skolans kursplan för årskurs 1-3, inom ämnet svenska, skriver man att eleverna ska ges möjlighet

att i undervisningen skapa texter där ord och bild samspelar (Skolverket 2016, s. 248). I

kunskapskraven för årskurs 3 i ämnet svenska står det ”Genom att kombinera sina texter med bilder

kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap” (Skolverket 2016, s. 252). Skolans uppgift är att

genom undervisning ge eleverna förutsättningarna för att utveckla dessa kunskaper. Karin Taube

(2013) menar att det även är viktigt att läraren har tillräcklig förståelse och kunskap kring elevers

tillvägagångssätt och skrivutveckling för att vidare kunna stötta eleverna. 

3. Syfte och frågeställning

Studien syftar till att undersöka hur elever i årskurs 2 upplever att arbeta med egenritade bilder som 

förberedelse till skrivande av berättande text. 
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Frågeställning:  

 Vad är elevernas upplevelse av att rita en bild som förberedelse till skrivandet av sin

berättande text?  

 Hur uppfattar eleverna den egna skrivprocessen?

 Vad är elevernas uppfattning om bilden som ett möjligt stöd under skrivprocessen?

 Hur uppfattar eleverna att bilden verkat som stöd under den egna skrivprocessen?

4. Tidigare forskning

Detta avsnitt kommer att presentera tidigare forskning som berör områdena, bild som stöd för

skrivande och bild som en kommunikationsform. 

4.1.Bild som stöd för skrivande

Bild som stöd för skrivande har tidigare undersökts och presenteras i den amerikanska studien och

artikeln The Art of Writing: Drawing as Preparation for Narrative Writing in the Primary Grades

av Helen Caldwell och Blaine H. Moore (1991). Syftet med denna studie var att undersöka den

positiva effekten av att rita bilder som förberedelse till skrivande inom den narrativa genren.

Studien bygger på premissen att teckningar eller bilder har stora fördelar för planering och

utarbetning av idéer inför skrivandet. Studien gjordes genom elevtextanalys och resultatet visade att

ritade bilder som förberedelse till skrivande hade en positiv effekt på elevernas skrivande och

planering under skrivprocessen. I studiens slutsats menar forskarna att bildskapandet inte bara ska

ses som en uppgift som görs endast för nöjes skull, utan att det är ett verktyg där två symbolspråk

kan samarbeta och verka positivt för skrivprocessen. 

En liknande undersökning har gjorts och presenteras i den brittiska studien och artikeln, Childrens

use of drawings as a pre-writing stategy av Edith Norris, Kouider Mokhtari, Carla Reichard (1998).

I artikeln presenteras studien som har som syfte att undersöka om elever, som ritar och skapar bilder

som förarbete vid skrivprocessen, tenderar att producera mer ord och meningar. Samt om det

möjliggör till en tydligare textstruktur och ett övergripande bättre textinnehåll i elevtexterna.

Resultatet visade att undersökningsgruppen, som fick i uppgift att rita en bild under förarbetet,

tenderade att producera mer ord och meningar. Elevtexterna i undersökningsgruppen visade sig
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även ha en tydligare textstruktur och befann sig på en högre nivå i jämförelse med kontrollgruppens

texter. Under denna studie har undersökning gjorts genom analys av elevtexter. Resultatet visade på

en märkbar skillnad mellan de två grupperna och textproduktion med egenskapade bilder som

utgångspunkt visade sig vara en gynnsam metod för elevernas textskapande. 

Dessa två studier har jag valt att presentera då de studerar bildskapande som ett möjligt stöd inför

skrivande. Undersökningarna har gjorts genom analys av elevtexter utifrån ett större antal elever.

Studiernas resultat visade på ett positivt utfall hos de elever som arbetade med bild som en

förberedande metod inför skrivande. I min studie är utgångspunkten elevens egen uppfattning och

upplevelse av att arbeta med bild som en förberedande metod inför skrivande av den berättande

texten. Det kommer därmed bli intressant att jämföra resultaten i denna studie med resultaten i

studierna av Caldwell och Moore (1991) och Norris m.fl. (1998).

4.2.Bild som kommunikationsform

Elisabeth Ahlner Malmström (1991) beskriver, i boken, Är barns bilder språk?, tre olika

dimensioner av språket. Dessa är kroppsspråk, talspråk och skriftspråk. För att barn ska ges

möjlighet att utveckla en total kommunikationsförmåga anser hon att bildspråket även ska vara

medräknad som en av de språkliga dimensionerna. Detta då barn i yngre ålder ofta använder bilden

som kommunikationsmedel då det är den dimensionen av språket som de tidigt lär sig att behärska

(1991, s. 15-16). Birgitta Fagerlund och Lillemor Moqvist, författare till boken Låt barnen skapa –

Språkutveckling genom bilder (2010), anser likt Malmström (1991) att alla språk är lika viktiga och

att de bör tränas på och utvecklas jämsides. De anser att arbete med att binda samman bild och text

kan vara ett bra arbetssätt för elever som är i början av sin läs -och skrivutveckling, detta då eleven

kan beskriva vad de vill förmedla med sin bild och oftast på ett rikt och fantasifullt sätt (2010, s.

18). När vuxna tittar på barns bilder kan de ibland vara för snabba att säga något om bilden utan att

fundera på vad bilden faktiskt innehåller. Malström skriver att det är av vikt att låta barnet beskriva

vad bilden betyder och innehåller då det är kopplat till deras tankar, känslor och kunskaper (1991, s.

17). 

I läs -och skrivsammanhang förväntas barn kunna hantera bilder dvs. skapa bilder, tolka och förstå

dess innebörd. Detta beskriver Carin Jonsson (2006) i sin avhandling Läsningens och skrivandets

bilder - En analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling. Hon menar att

eleven indirekt tillskrivs besitta en informell kompetens att ha kunskap om bilder och ha förmågan
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att skapa egna bilder. I skriftspråkssammanhang är vanligen bilden till för att komplettera den

skrivna texten och eleven förväntas i olika undervisningssammanhang kunna förstå, tolka och

använda bilder på ett relevant sätt även då det pedagogiska syftet kan vara att träna på att skriva

(Jonsson 2006, s. 282). 

Här presenteras den amerikanska studien av Karen Heid och Rebecca S. Leigh (2008) med titeln

First Graders Constructing Meaning Through Drawing and Writing. Studien har som syfte att

undersöka vilka uttryckssätt och metoder som elever i årskurs 1 väljer för att kommunicera och

uttrycka sig med för att skapa mening i sina berättelser. Eleverna i studien fick välja mellan att rita

och skriva eller använda de båda metoderna, för att vidare skapa en berättelse. Resultatet visade att

eleverna föredrog olika uttryckssätt. Bilden valdes av flera elever som kommunikationsmedel och

ett sätt att uttrycka det som inte kunde uttryckas i skrift. Forskarna menade att två av eleverna

uppfattade bilden som ett visuellt sätt att uttrycka ord. 

Heid och Leigh (2008) menar att bilder som ett kommunikationsmedel inte alltid ses som ett

tillräckligt och adekvat uttryckssätt, utan att det i skolsammanhang oftast är det verbala och

skriftliga som är viktigt och som eleverna främst utvecklar för att kommunicera. De anser att lärare

behöver se bilder och teckningar som en väsentlig del av skrivprocessen, detta särskilt då många

elever som har motvilja eller svårigheter att uttrycka sig i skrift kan då använda bilden som ett

medel för att uttrycka sig (Heid och Leigh 2008).

4.3.Sammanfattning tidigare forskning
Sammanfattningsvis visar tidigare studier, av Caldwell och Moore (1991) och Norris m.fl. (1998),

att bilden som en del av förarbetet är ett gynnsamt arbetsätt för elevers textproduktion. Bilden

visade sig vara ett stöd för att bland annat producera mer ord och meningar, även för planeringen

och textstrukturen. 

Malmström (1991) beskriver att bilden bör ses som en kommunikationsform likt skrift. Fagerlund

och Moqvist (2010) menar att för elever som är i början av sin skrivutveckling kan samarbetet med

bild och text vara ett bra arbetsätt då elever kan ha lättare att uttrycka sig i bildform. Heid och Leigh

(2008) menar även att bilden behöver ses som en väsentlig del av skrivprocessen. Jonsson (2006)

menar dock att barn oftast tillskrivs förmågan att kunna skapa bilder som de sedan ska kunna tolka,
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förstå och  utnyttja, även då syftet är att skriva.  

5. Teoretisk ram

I detta kapitel kommer forskningens teoretiska ramverk att presenteras. De teorier som används för

att beskriva skrivprocessen är skrivprocessen enligt den processbaserade modellen och den

kognitiva processen vid skrivande. I det teoretiska ramverket presenteras även den

fenomenografiska ansatsen som ligger som grund för denna studie. 

5.1.Skrivprocessen – Processorienterad skrivmodell

Språkvetaren Siv Strömquist (2007) skriver om, i boken Skrivprocessen, den skrivform som idag

även kallas för processbaserad skrivundervisning. Denna skrivform syftar till att utveckla skrivande

genom olika stadier. Dessa stadier benämner Strömquist som  förstadiet, skrivstadiet och

efterstadiet. Förstadiet består av stoffsamling (samla material), analys av skrivuppgiften (vad texten

ska handla om), sovring och fokusering (vad av det insamlade materialet som ska tas med) och

strukturering (i vilken ordning ska det presenteras) (ibid, s. 26). Stoffsamling görs då skribenten

samlar material ur exempelvis böcker, tidningar m.m och även då skribenten samlar sitt material ur

minnet med koppling till tidigare erfarenhet och kunskap kring området (ibid, s. 27). Skrivstadiet

innefattar att skribenten översätter sina tankar till skrift. Efterstadiet är då skribenten bearbetar och

reviderar sin text. 

5.2.Den kognitiva processen vid skrivande 

Kognitionspsykologerna Linda Flower och John Hayes tog under 1980-talet fram en modell som

visar den kognitiva process som sker vid skrivande. Modellen togs fram genom intervjuer med

vuxna personer som fick beskriva och ”tänka högt” hur de går tillväga under själva processen

(Flower och Hayes 1981). De anser att problematiken med den processbaserade skrivmodellen, som

de beskriver som en linjär och stegvis uppbyggd modell, är att fokus hamnar på den färdiga

produkten och inte på den kognitiva process som sker och detta menar de är en väsentlig del av av

den skrivande processen (Flower och Hayes 1981). Kritik som riktats mot modellen av Flower och

Hayes modell är att den inte anses vara tillräcklig för att beskriva den komplexa process som sker
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vid skrivande. Mycket av det som sker görs på rutin och omedvetet och blir därmed inte uttalat

(Strömquist 2007). 

 

Modellen, som visas i figur 1, innehåller huvudsakligen de tre momenten planering, utförande och

revidering. Momentet planering innefattar den inre planering som sker när skribenten kommer på

idéer, associerar och utformar mål. De menar även att det är under planeringsfasen som skribenten

främst  samlar sitt stoff ur långtidsminnet (Flower och Hayes 1981). 

Modellen för den kognitiva processen vid skrivande tas även upp av Ingvar Lundberg, i boken God

skrivutveckling (2008). Han menar att under momentet utförande sammanfattas tankarna och

översätts sedan till att skapa bokstäver, ord och vidare texten. Vid revidering går skribenten igenom

sin text för att vidare planera vad som ska skrivas härnäst. Detta moment innefattar även då

skribenten läser igenom sin text för att se om något ska läggas till eller ändras (Lundberg 2008). De

olika momenten kommer inte alltid efter varandra utan samverkar och påverkar varandra under hela

processen. Med det menat att under utförande momentet kan skribenten planera vad som vidare ska

uttryckas och samtidigt revidera det som tidigare skrivits (Høien och Lundberg 2013, s. 91). Flower

och Hayes (1981) och Lundberg (2008) anser att skrivprocessen inte bör ses som en linjär process

utan att det olika delarna samverkar mer eller mindre samtidigt och behöver därmed samspela.

Lundberg (2008) hävdar även att för nybörjare kan översättning från tanke till skrift vara mer

komplicerat än vad som visas i modellen av Flower och Hayes (1981). Han  beskriver därefter två

typer av komponenter i utförandet, det ena är att översätta idéer och tankar till ett språk som sedan

lagras i arbetsminnet, innan de skrivs ned med bokstäver. Den andra komponenten är att skriva ner

orden direkt, dvs från tanke direkt till skrift. Lundberg menar att problematiken med dessa två

komponenter är att en del barn har förmågan att framställa mer språkliga formulering i arbetsminnet

än vad de kan producera i text. Är skrivandet då mödosamt och går långsamt riskerar formuleringar

som eleven översatt till arbetsminnet att tappas bort under skrivandets stund. För andra barn kan

förmågan att generera tankar och idéer som ska skrivas ner vara det som istället är begränsat. Han

betonar därmed vikten av att följa elevens alla steg i skrivprocessen och inte bara fokusera på

planeringsfasen och den färdiga produkten (Lundberg 2008, s. 38-39). 

I modellen, som visas i figur 1, är de två yttre faktorerna omgivning och skribentens långtidsminne

inräknande. Omgivning innefattas av skrivuppgiften eller den hitintills producerade texten. Det är

även då eleven inte tidigare mött en viss typ av uppgift. Detta menar Flower och Hayes (1981) är
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faktorer som kan påverka skrivandet. 

Flower och Hayes modell har sedan 1981 reviderats och utvecklats av flera senare forskare även

genom en reviderad version av Hayes (1996) (se figur 2).

I den reviderad versionen av Hayes (1996) har han fokuserat desto mer på betydelsen av

arbetsminnet och omgivning. Lundberg (2008) betonar även att arbetsminnet har en viktig roll vid
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Figur 2: Reviderad version av Hayes 
(1996)

Figur 1. Structure of writing model av Flower och 
Hayes (1981) 



skrivande och att ett begränsat arbetsminne vidare kan vara ett hinder för skrivutvecklingen

(Lundberg 2008).

5.3.Fenomenografisk forskningsansats

Den fenomenografiska forskningsansatsen utvecklades under 1970-talet av Ference Marton och

hans forskningsgrupp kallad Inom-gruppen och är en utveckling av den kvalitativa metoden som

innefattar att man vill gestalta något och beskriva ett meningsinnehåll (Stukat 2011; Larsson 1986).

Den fenomenografiska ansatsen har i första hand använts inom det pedagogiska och didaktiska

området och till skillnad från andra kvalitativa forskningsansatser vill man undersöka människors

uppfattningar om sin omvärld (Larsson 1986). 

Inom fenomenografin finns det en första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningen

behandlar fakta, vad som synliggörs genom observation utifrån. Den andra ordningens perspektiv,

som den fenomenografiska ansatsen intresserar sig för, innefattar att man studerar och analyserar

det empiriska materialet utifrån hur något upplevs och ter sig för personen (Larsson 1986) Det är

därmed andra ordningens perspektiv som är utgångspunkten i denna studie. 

Inom fenomenografi utgår man från den förståelse av att människor upplever och erfar olika saker

på olika sätt och därmed även agerar olika. Denna studie utgår från hur eleverna har uppfattat olika

fenomen i en viss situationen och detta med en förståelse att intervjupersonerna just har olika

upplevelser och erfarenhet. 

5.4.Sammanfattning teori

Jag har valt att presentera både den processbaserade skrivmodellen och den kognitiva

skrivprocessmodellen av Flower och Hayes (1981). Detta då eleverna i denna studie arbetar med

den egenritade bilden under förarbetet till den skrivna texten. Den processbaserade skrivmodellen

och den kognitiva skrivmodellen kommer vidare användas för att analysera elevernas uppfattning

om den egna skrivprocessen. Både den kognitiva -och processbaserade skrivmodellen beskriver

skrivprocessen utifrån de tre momenten planering, utförande eller skrivande och revidering.

Beskrivningen av vad som innefattas i de olika moment är relativt likartat i de två modellerna. Men

enligt den kognitiva skrivmodellen av Flower och Hayes (1981) menar man att de olika momenten
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påverkar varandra och samspelar under hela skrivprocessen. Lundberg (2008) har vidare arbetat

med kognitiva skrivmodellen och menar att den för nybörjare är mer komplicerad än vad som visas

i Flower och Hayes modell (1981). Han menar att för nybörjare kan skrivprocessens

översättningsfas delas upp i två komponenter som tydligare beskriver hur elever i början av sin

skrivutveckling går tillväga. 

  

6. Metod

Genom denna studie har jag som syfte att undersöka elevens uppfattning av att arbeta med den

egenritade bilden som ett möjligt stöd inför skrivande av en berättande text. Studien syftar även till

att undersöka elevens uppfattning om den egna skrivprocessen. För att kunna svara på studiens

frågeställning valde jag att ha den fenomenografiska forskningsansatsen som teoretisk ram.  Inom

fenomenografiska studier används vanligen öppna kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod

då det är en passande metod när man vill ta reda på hur människor uppfattar och upplever ett visst

fenomen (Stukát 2011). Andra metoder är observationer och skriftligt material som exempelvis

elevtexter. Min avsikt i denna studie har varit att undersöka hur något sågs ur ett elevperspektiv och

det empiriska materialet har därmed samlats in genom intervjuer med elever och observation av

undervisningen. 

6.1.Aktionsforskning

Denna studie har inspirerats av aktionsforskning. Enligt Karin Rönnerman är (2012)

aktionsforskning en ansats som utgår från praktiken och som dels används för

verksamhetsutveckling. Inom aktionsforskning handlar en undersökning om att att ställa sig frågor

till praktiken. Man iscensätter och prövar det man vill undersöka, för att sedan följa upp genom att

observera och vidare reflektera genom en teoretisk anknytning (Rönnerman 2012, s. 21-22). 

Eleverna hade ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med bild som förberedelse till skrivande och

detta var en förutsättning för att jag skulle kunna studera det som jag i denna studie hade som avsikt

undersöka. Läraren som valde att vara en del av studien uttryckte att det var ett lärorikt och

intressant ämne och ville vara en del av studien för att lära sig mer. Hennes önskan var dock att jag

skulle hålla i vissa delar av lektionerna då hon ansåg att hon inte var tillräckligt insatt i området.

Läraren hade två klasser i ämnet svenska och detta resulterade i fyra lektioner där två lektioner
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gjordes med vardera klass. Lektionerna var uppdelade i två delar en lektion med bildframställning

och med skrivande av den berättande texten. 

Eleverna hade tidigare gått igenom den berättande genren och typiska genredrag för berättande

texter. Vi bestämde därmed att jag skulle hålla i planeringen och introduktionen för uppgiften och

läraren skulle gå igenom de delar som hon ansåg var väsentliga utifrån vad de tidigare arbetat med. I

denna studie har jag därmed agerat både som ”lärare” och undersökare. Inom aktionsforskning styrs

undersökningen av praktikern och inte undersökaren (Rönnerman 2012). Därmed har jag i denna

studie  inspirerats av aktionsforskning och inte följt ansatsens utformning helt och hållet.  

6.2. Intervju som metod  

Då studien bygger på elevernas uppfattning och upplevelse har jag valt att använda intervju som

metod. Intervju som metod beskrivs av Staffan Stukát (2011) i boken Att skriva examensarbete

inom utbildningsvetenskap. Intervjuerna är formade efter den kvalitativa intervjumetoden och med

semistrukturerade intervjufrågor. Genom semistrukturerade frågor görs det möjligt att ställa

frågorna i den ordning som passar i situationen och formulera frågorna med anpassning till

intervjupersonerna. Det är även bra då man vill skapa mer av ett samtal under intervjun (Stukát

2011). Till intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 3). Frågorna förbereddes i förväg och

var indelade i olika kategorier för att jag skulle veta vilka centrala områden som skulle tas upp.

Frågorna ställdes i varierad ordning beroende på svar. De kompletterades med följdfrågor och

anpassades för att passa varje enskild elev. 

Valet av använda intervju som metod och inte exempelvis enkäter var för att jag ville ge eleverna

möjlighet att samtala och uttrycka sig fritt. Jag tror även att det för elever i årskurs 2 många gånger

är lättare att uttrycka sina tankar verbalt än i skriftliga form. Intervjuerna gjordes i par, detta för att

jag ville att eleverna skulle känna sig bekväma och för att möjliggöra till mer av ett samtal under

intervjun. 

Vid utformandet och genomförandet av intervjuerna har jag valt att utgå från de intervjustrategier

som Monica Dalen (2015) beskriver i boken Intervju som metod. Intervjustrategierna är viktiga vid

alla intervjuer men särskilt vid intervjuer med barn. Jag ansåg att de var viktiga för att skapa en så

god intervjusituation som möjligt. Dalen (2015) menar att det först handlar om att etablera en

kontakt med barnet innan intervjun påbörjas. Detta anser jag har gjorts genom att jag deltog och var
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en del av elevernas undervisningsmiljö. Introduktionen till lektionerna hölls av mig som

undersökare och jag var sedan närvarande då jag samlade in mitt empiriska material genom

deltagande observation. Då barn ska intervjuas vid en studie eller forskningsprojekt är det extra

viktigt att det etableras en förtroendefullt förhållande mellan intervjuaren och barnet. Detta betonar

Dalen (2015) som en viktig aspekt för att barnet inte ska känna sig pressad och då svara utifrån vad

de tror förväntas av dem. 

Under intervjuerna hade jag med mig papper, penna och en diktafon för inspelning. Inspelning av

intervjun var bra för att jag inte skulle missa viktiga delar av elevernas svar. Jag kunde då fokusera

på att anteckna stödord och det som inte visade sig i ljudinspelningen. Jag kunde även fokusera på

att var en aktiv och intresserad intervjuare med eleverna. Intervjuerna genomfördes i par med fyra

elever. Inför intervjun önskade jag att få vara i ett avskilt rum så att vi inte skulle bli störda eller

avbrutna under intervjun. Intervjuplatsen var i ett ”tyst rum” som var avgränsat till elevernas

klassrum. 

6.3.Deltagande observation 

Enligt den fenomenografiska ansatsen är observation en bra metod för komplettera intervjuer

(Larsson, 1986). Deltagande observation innefattar ofta att man deltar i verksamheten en lite längre

tid och rekommenderat är att förbereda frågor för att veta vart man ska lägga fokus (Stukát 2011).

Stukat (2011) menar att en fördel med deltagande observation är att man får en slags ”inifrån

kunskap”. Valet av att använda observation som metod i denna studie var för att jag skulle få en

inblick i hur eleverna gick tillväga under lektionsarbetet och då med särskilt fokus på de elever som

intervjuades. Innan lektionerna hade jag formulerat ett par punkter som jag ansåg viktiga utifrån

studiens frågeställning. Under observationerna antecknade jag för att inte glömma bort viktiga delar

som kunde komma att ha betydelse vid intervjun och vidare i analysen. Det insamlade materialet

från observationerna kommer i denna studie verka som ett komplement för att förtydliga vissa delar

i intervjuerna och analysen. 

6.4.Urval

Processen började med att jag mailade till ett flertal skolor och klasslärare för elever i åskurs 2. I

början hade jag gjort ett urval av skolor och jag kontaktade då främst skolor som hade någon
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inriktning mot eller arbetade lite extra med bild och form, men detta ändrades under gång. Inför

studien kontaktades ett tjugotal skolor men endast fem skolor svarade. Jag fick tillslut kontakt med

en lärare som kunde tänka sig vara en del av studien som var lärare för årskurs 2. 

På skolan arbetade lärarna i årskurs 1-3 ämnesindelat. Läraren i studien höll bland annat i

undervisning i ämnet svenska och hade två klasser i årskurs 2.  På grund av tidsbrist gjordes urvalet

av elever av läraren. Till en början hade jag som avsikt att göra intervjuer med 6-8 elever. Läraren

frågade då 8 elever som hon trodde kunde tänka sig vara en del av studien. Av de eleverna var det

fyra som deltog i studien. Detta då blanketterna för samtycke inte kom in inom den tidsram som var

satt för att hinna göra alla moment i studien i tid. Veckan efter undersökningens utförande var det

lov och möjligheten fanns då att gå tillbaka för att göra några fler intervjuer. Men jag ansåg att det

då skulle vara för långt mellan lektionstillfällena och intervjutillfället för att då få ett tillräckligt

tillförlitligt material.

   

6.5.Etiska överväganden  

Jag har i denna undersökning tagit del av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002)

upplyser om. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och

nyttjandekravet. 

Vid första kontakten med läraren gavs en beskrivning om studiens syfte och vad deltagandet skulle

innebära för läraren och eleverna. Ett informationsbrev skickades även till läraren och rektor på

skolan för att informera om studiens avsikt och tillvägagångssätt (se bilaga 1). De som deltog i

studien var i detta fall elever i årskurs 2 och vid undersökningar som innefattar elevintervjuer är det

framförallt viktigt att se till de forskningsetiska regler som gäller vid intervjuer av barn. Därmed

skickades ett brev ut till föräldrar och barn som innefattade kort information om studien samt en

blankett för samtycke för ljudinspelning under intervjun. I brevet förklarade jag även att deltagandet

var frivilligt och att det var okej att avbryta under studiens gång. Underskrift begärdes av både

målsman och av barnet,  detta för jag ville att eleverna skulle vara medvetna om intervjun och den

information som gavs i brevet (se bilaga 2). 

Innan intervjun startade informerade jag även eleverna om de forskningsetiska principerna. Jag

förklarade även för eleverna att det var okej att avbryta under gång även om vi påbörjat intervjun.

Då det empiriska materialet samlades in genom ljudupptagna intervjuer har materialet anpassats för
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att följa konfidentialitetskravet. Under transkriberingarna har deltagarna och skolan anonymiserats.

Detta har gjorts genom att jag ändrat deltagarnas namn i studien och intervjusvaren har också

korrigerats genom att ta bort delar och namn som kunde spåras till eleverna eller skolan. För att

följa nyttjandekravet har det ljudinspelade materialet endast behandlats av mig som uppsatsskrivare

och förvarats på säker plats. 

6.6.Transkribering och analys

Anteckningarna som gjordes under observationerna sammanställdes efter varje lektionstillfälle.

Detta för att jag ville minimera risken att glömma väsentliga delar som kanske inte hade antecknats.

Transkriberingen av intervjuerna gjordes direkt efter att de hade avslutats. Vid första

sammanställningen av intervjuerna skrev jag ordagrant ner allt som sades i intervjun även

pauseringar och andra verbala uttryck. I andra steget anonymiserade jag material, namn ändrades

och jag tog bort information som kunde kopplas till skolan eller eleverna. Här skrev jag även in det

som jag hade antecknat under intervjun och ansåg var relevant för att förtydliga elevernas svar, till

exempel om eleverna förtydligade det som sades genom att peka på bilden eller texten. I nästa steg

korrigerade jag intervjuer så att de skulle få en mer skriftspråklig karaktär där pausering och andra

verbala uttryck som inte är relevanta för resultatet har tagits bort. Då eleverna gör en pausering eller

använder uttryck som ”ehh”, visas det med denna markering (…). 

Efter transkription har materialet behandlats enligt en fenomenografisk analysmodell, som beskrivs

av Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009, s. 167-170), i boken Handboken i kvalitativ

analys. Analysmodellen utgörs av följande sju steg: 1) Att bekanta sig med materialet. Det innebär

att varje elevintervju har lästs igenom flera gånger. 2) Kondensation dvs. att urskilja de mest

signifikanta och betydelsefulla i uttalandena. Detta har gjorts genom att svaren har markerats med

överstrykningspenna och klippts itu. Här togs delar av intervjuerna med, både mindre meningar och

större stycken. 3) Jämförelse. Materialet studerades för att finna likheter och skillnader i det som

uttalats. Enligt den fenomenografiska analysmetod görs analysen genom att upprepade gånger läsa

igenom materialet och kategorisera svaren. Larsson (1986, s. 31) menar att det är i dessa likheter

och skillnader som de olika uppfattningarna får en gestalt. Uttalandena jämfördes både mellan

intervjupersonerna och inom den enskilda elevens svar. 4) Gruppering. Elevernas svar grupperades

efter de likheter och skillnader som framkom ur materialet. Grupperingarna ändrades och

utvecklades ett flertal gånger allteftersom nya dimensioner av svaren upptäcktes. 5) Att artikulera

materialet. Denna del handlar om att fokusera särskilt på likheterna i materialet. Dahlgren och
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Johnsson (2015, s. 170) menar att forskaren i denna fas bestämmer sig för vad gränserna mellan

olika uppfattningar ska gå och hur stor variationen inom kategorierna ska vara. 6) Kategorierna

namngavs och har som avsikt att tala om vad kategorierna handlar om och elevernas eventuella

motiv till sin uppfattning. 7) Den kontrastiva fasen innefattar att jämföra kategorierna för att se

eventuella samband. Enligt analysmodellen ska kategorierna ska vara uttömmande, dvs. exklusiva

(Dahlgren och Johnsson 2015). I denna studie förekommer liknande eller samma begrepp i flera av

kategorierna, detta då ses som relevanta ur flera aspekter.  

Enligt den fenomenografiska analysmetoden ges forskaren utrymme att tolka de svar och

uppfattningar som visas i det insamlade materialet (Lundberg 2008). För att kunna undersöka

elevernas uppfattning av ett fenomen har tolkning och analys gjorts av elevernas uttalanden, detta

för att kunna se bakom det som sägs. Efter bearbetning och omformulering av kategorierna

fastställdes de tre kategorier Arbeta med bilden som förberedelse till skrivande, bilden som stöd för

skrivande och skrivprocessen. Dessa grundar sig i elevernas uttalanden och uppfattning om att

arbetet med bilden som en del av förarbetet inför skrivande, studiens teoretiska ram och studiens

frågeställning. I resultatet och analys verkar observationsmaterialet som ett komplement till

intervjuerna, för att förtydliga och förklara väsentliga delar av elevernas svar. 

7.  Resultat och analys

I detta kapitel kommer jag att presentera de resultat som framkom efter analys av de de fyra

elevintervjuerna. Efter analys av elevsvaren framkom det tre beskrivningskategorier som svarar till

studiens syfte och frågeställning. Vidare analys och tolkning av intervjuerna kommer att göras och

kopplas till väsentliga delar ur observationerna under kapitlet analys av resultat. 

7.1.  Arbeta med bild som förberedelse till skrivande

Under denna kategori presenteras elevernas svar av hur de upplevde arbetet med bilden under

förarbetet. Denna del har även delats in i tre underkategorier för att synliggöra de likheter och

olikheter som kunde utläsas i elevernas beskrivningar.

Eleverna har i grunden en positiv inställning till att att börja arbeta med den bilden under förarbetet
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till den skrivna texten. Tre av eleverna uttryckte på olika sätt att det var ett bra arbetssätt. 

Exempel 1: 

Kalle – Jag tyckte att det var ett bra sätt. 

Sara – Jag tyckte det var bra. Jag fick, när jag behövde hjälp fick hjälp. 

Jonas  – Ja, jag skrev för att jag tittade på bilderna.

Bild som en del av förarbetet uppfattades som ett bra arbetssätt, dels för att det var ett hjälpmedel

och dels för att man kunde titta på bilderna när man skrev. 

Svårt att uttrycka berättelsen i bildform

En elev uttrycker att det var svårt att beskriva alla delar av berättelsen i bildform. Exempel 2:

Andrea – Men det jag har skrivit om det som hände i sagan. Det kan man inte visa i själva

bilden. Så då det var lite svårt.

Arbetet med bilden som en del av förarbetet upplevdes även vara svårt att skapa sin berättelse i

bildform, då det kan vara svårt att rita alla delar som innefattas i berättelsen.  

 

7.2.  Bilden som stöd för skrivandet 

Denna del beskriver hur eleverna uppfattar och uttrycker att de under processen har använt bilden

som ett möjligt stöd inför och under skrivandet av sin berättelse. 

Bilden ett stöd för att uttrycka detaljer

Två av eleverna uttrycker att de har fokuserat på bildens detaljer. Den ena eleven uppfattar bilden

som stöd för uttrycka detaljer och beskrivningar i sin berättelse. Den andra eleven uttrycker att han

tänkt på att rita detaljer i bilden men skrev det inte sin text. Exempel 3:

Andrea  – Ja, jag fick hjälp med att (…) när jag såg(..,) alltså..nu tar jag exempel på 

regnbågen. Då hade jag regnbågen och då så skrev jag om regnbågen och så räknade

jag hur många det var (färger som ritats) (pekar på bilden). Och så skrev jag dom 
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färgerna som jag hade ritat och så blev det det och sen skrev jag om ett äppelträd 

och lite sånt (se bilaga 6).

Kalle  – Jag tänkte att dom kunde ha tvärtom fast likadana tröjor. Han har lila på armarna 

och han har orange och han har lila och lila (pekar och visar 

karaktärerna i bilden) (se bilaga 4).

Intervjuare – Skrev du även med de detaljerna i din text?  

Kalle – Nej, Jag har ju lärt mig att man inte får förklara för mycket för då får jag inte plats.

Bilden uppfattades som en ingång till att fokusera på detaljer i berättelsen och beskriva bland annat

färger och karaktärernas kläder.

Bilden som ett minnesstöd 

Två av eleverna upplevde förarbetet med bilden som ett hjälpmedel för komma ihåg vad berättelsen

skulle handla om. Exempel 4:

Kalle – När jag ritade och så hade jag stödord här (i bilden) så att jag inte skulle glömma 

bort det. Då vet jag vad de ska handla om. Då hade jag inte fått så   

            mycket stöd av min bild (se bilaga 4).

Intervjuare – Menar du om du hade börjat skriva texten först?

Kalle  – Ja, för då skulle jag ... för alltid när jag börjar … beskriver jag för svåra saker som 

jag inte sen kan rita och då ser det jättekonstigt ut.  

Jonas – Det första var samma som Kalle sa och det andra var att om jag glömmer bort vad 

som står då måste jag läsa om det flera gånger och så kanske jag gör en liten del och 

så kanske jag glömmer bort och så måste jag kanske läsa om igen.

Bilden uppfattades som ett stöd för att komma ihåg det berättelsen skulle handla om och för

undvika att skriva för svåra saker. Samt för att inte behöva läsa om texten för att komma vidare i

skrivandet.

Bildens struktur ett stöd för skrivandet  

Tre av eleverna har strukturera bilden i fyra olika delar, som de sedan följde för att skapa en

kronologisk följd i den skrivna berättelsen. Exempel 5:
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Intervjuar  – Du sa  att du  har delat in bilden i olika delar. Gjorde du samma sak när du 

     skrev din text?

Kalle  – Ja precis. Så som jag har gjort här (eleven visar sin bild och text) (se bilaga 4).

Intervjuare  – Menar du att när du hade skrivit klart om första bilden gick du vidare och skrev 

 om nästa bild. 

Kalle  – Ja precis. 

Intervjuare – Tyckte du att du fick någon hjälp av att titta på bilderna?

Jonas – Ja, för att jag kom ihåg vad som hade hänt på alla bilder. 

Sara – Jo alltså , jag åkte båt iväg och sen så kom jag till en ö och då så hörde jag att 

hästen hade fastnat. Och sen kom hästens mamma och så stod vi och pratade med 

varandra. Och sen här (Sara pekar på bilden) så hjälpte jag och då 

blev det bra och sen så bodde jag där (se bilaga 7).

Intervjuare – Menar du att du gick igenom bilden steg för steg när du skrev din text?

Sara – Ja precis.

Bilden struktur uppfattades som ett stöd då eleverna stegvis har tagit sig igenom bilden när de skrev

sin text. Jonas uppfattning är även att bilden var ett stöd för att komma ihåg vad som hände i de

olika bildfrekvenserna. 

7.3.  Skrivprocessen 

I denna del sorteras de elevsvar som behandlar och som kan relateras till studiens frågeställning om

elevernas uppfattning om den egna skrivprocessen. Elevernas svar grundar sig i elevernas

erfarenhet och uppfattning av den egna skrivprocessen. Jag vill här lyfta fram de likheter och

olikheter som eleverna uttrycker i intervjusvaren. 

Från tanke till skrift  

En av eleverna uttrycker att han skrev på en gång dvs. att skriver ner sina tankar och idéer direkt.

Exempel 6:

Kalle – Jag skrev på en gång, alla ord kom bara in. Och så tänkte jag  på hur jag hade 

ritat min bild så att det måste hänga ihop. 

Kalles upplevelse av den egna  skrivprocessen är att han började skrivandet direkt och att han hade
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ett flöde i skrivandet. Han uttrycker även att han hade bilden i åtanke så att bilden och texten skulle

hänga samman. 

Planerar innan skrivandet

Två av eleverna uttrycker att de först planerar sin berättelse för att sedan formulera det i skrift.

Exempel 7:

Andrea – När vi skulle göra sagan så fick jag pappret först och tänkte ut lite. Och 

så kollade jag på bilden med slottet och så. Och så hittade jag på den här sagan. 

Sara – Först så sitter jag och tänker lite vad den ska handla om och sen kan jag skriva 

liksom vad som.. eller... allt som jag har tänkt. Först vad den ska handla 

om och så skriver jag det. 

Elevernas uppfattning den egna skrivprocessen som att de först funderade över vad berättelsen

skulle innehålla för i nästa steg skriva ned det. Sara uttrycker även att bilden var till hjälp för att

planera sin berättelse. 

Revidering och planering under skrivandets gång 

En av eleverna uttryckte att han stannar upp under skrivandet för att tänka dvs. planera och revidera

sin text. Exempel 8:

Jonas – I början gick det bra, typ här (Jonas pekar på textens första rader) och sen när jag 

skrev att de var borta och då så fastnade det. Och sen kom jag på vad jag skulle 

skriva och så skrev jag det där med stegen här (pekar på stegen i andra bilden).  

Och här tänkte jag vad jag skulle skriva (pekar på tredje bilden) och så fastnade jag 

och så tänkte jag och tänkte och tänkte. Sen blev det bra och så kunde jag skriva 

igen och så kom jag till slutet som inte var ett dugg svårt. 

 

Andrea –  Jag läste upp texten för att se om det passade in och om det inte 

gjorde det så tog jag inte det. Sen så kollade jag om det fanns något annat 

jag kan ha (i bilden) och sen blev det en saga som jag har gjort nu.

Jonas uppfattning om skrivprocessen är att han fastnar under tiden han skriver. Han tog då hjälp  av

bilden för att komma vidare i skrivandet. Andreas  uppfattning om den egna  skrivprocessen är att
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hon under skrivtillfället gick tillbaka i texten och ändrade det som inte passade in, dvs. att hon

reviderade sin text. Hon använde även bilden som stöd under revideringsmomentet. 

Muntligt berättande som stöd under planeringsfasen  

En av eleverna uttrycker att det  muntliga berättandet var det som hjälpte henne att komma igång

med sin berättelse. Exempel 9:

Sara – Men om jag inte skulle berättat för en kompis om detta så skulle 

 det kanske varit lite svårt att komma på vad jag skulle rita, men för att jag 

gjorde det så kom jag på vad jag skulle rita. 

Sara upplevde att det muntliga berättande var det som vidare hjälpte henne att komma på sin

berättelse och vad hon skulle rita  i sin bild.

7.4.Analys av resultat

I detta kapitel kommer jag att analysera de resultat som kategoriserats och visats i elevintervjuerna.

I resultatanalysen visade det sig vara svårt att dra tydliga gränser mellan de olika frågeställningar

och flera av elevernas svar är relevanta för flera av frågeställningarna. Genom den

fenomenografiska analysmetoden vill man undersöka det som inte är synligt vid första anblicken

(Larsson 1986). I detta kapitel har jag valt att presentera eleverna var för sig. Detta  för att  utveckla

elevernas svar och se bakom det som uttalas för att vidare kunna svara till studiens syfte,

frågeställning och koppla till studiens  teoretiska ramverk. I denna del presenteras eleverna var för

sig och en analys med koppling till studiens teoretiska ram görs under de två rubrikerna

skrivprocess och bild som stöd under skrivprocessen. 

Kalle 

Skrivprocess

Kalle beskriver att han vid skrivtillfället ”skrev på en gång” och att ”alla ord bara kom in”. Detta

kopplar jag till den kognitiva modellen vid skrivande. Under momentet utförande sammanfattas och

översätts idéer och tankar till skriven form. Lundberg (2008) menar att för nybörjare kan

översättningen i momentet utförande delas upp i två delar. Det ena är att skribenten översätter och

formulerar sina idéer till ett språk som lagras i arbetsminnet. Det andra är att skribenten skriver ned
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sina idéer direkt, det går då direkt ”från tanke till skrift”. Jag tolkar Kalles beskrivning att han under

skrivprocessen går direkt från tanke till skrift, dvs att han skriver ner sina idéer direkt.  

Bild som stöd under skrivprocessen

Kalle uttrycker att han uppfattade bilden som stöd för att komma ihåg det som han hade planerat att

berättelsen skulle handla om. Han använde även stödord i bilden för att komma ihåg det han

planerat att skriva. Under observationen av lektion 2 uppfattade jag att läraren vid introduktionen

återkopplade till tidigare lektioner där eleverna hade arbetat med att dela upp bilden i fyra olika

delar, för att vidare skapa struktur i texten. Läraren beskrev att de fyra bilderna skulle representera

berättelsens händelseförlopp dvs. början, problem, lösning och slut. Vid intervjusamtalet

uppmärksammade jag att både Kalle och Jonas hade strukturerat bilden genom att sortera bilden i

fyra delar. Kalle hade använt sig av denna strategi när han ritade sin bild och utifrån intervjusvaren

tolkar jag det som att han tog stöd av bilden för att minnas sin planering och stegvis formulera och

producera sin text. Enligt den processbaserade skrivmodellen innefattas förstadiet av bland annat

sovring, fokusering och strukturering. Skribenten bestämmer sig då för vad av materialet som ska

tas med och i vilken ordning det ska presenteras (Strömquist 2007). Därmed tolkar jag det som att

bilden dels verkade som ett stöd för att skapa struktur i texten och dels som ett stöd för att komma

ihåg de mål och idéer som han skapat under bildarbetet, som senare skulle tas med i texten. 

Kalle beskriver även att han valde att rita olika detaljer bilden i koppling till karaktärerna för att

göra dem olika. Han sa att han valde att inte skriva med det i sin text då han lärt sig att han då

tenderar att skriva för mycket. Under förstadiet bestämmer sig skribenten för vad av det insamlade

materialet som ska tas med i texten, dvs sovring och fokusering (Strömquist 2007, s. 26). Jag tolkar

det som att han hade planerat för att i sin text beskriva karaktärerna mer detaljerat men valde bort

det för att han då brukar skriva för mycket. I och med att Kalle uttryckte detta så tolkar jag det som

att bilden kanske skulle kunnat verkat som ett stöd för att beskriva detaljer då en medvetenhet om

detta fanns hos Kalle. 

Karaktäristiskt för Kalle är att han går ”från tanke till skrift” i översättningsfasen. Han uppfattar

bilden som ett minnesstöd, bilden som stöd för att skapa struktur och bilden som stöd för att

beskriva detaljer. 
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 Jonas  

Skrivprocess

Jonas beskriver att han under skrivandets gång ibland fastnade och stannade upp  i skrivandet för

tänka. Utifrån hans beskrivning tolkar jag det även som att han tittade på bilden för att komma på

nya idéer, för att sedan skriva ned dessa. Enligt den processbaserade skrivmodellen går skribenten

igenom olika faser. Planeringen sker under förarbetet till skrivandet och revidering av texten sker

efter skrivandet (Strömquist 2007). Enligt den kognitiva skrivprocessmodellen samspelar och

påverkar de olika momenten varandra under hela processens gång, det kan förklaras som en cyklisk

process (Høien och Lundberg 2013; Flower och Hayes 1981). I Jonas fall tolkar jag det som att han

har planerat och reviderat sin text under skrivandets gång. Detta då han uttrycker att han stannar

upp för att tänka, för att sedan skriva vidare. Det betyder att han planerar och skapar nya idéer för

vad som vidare ska uttryckas och reviderar sin text genom att planera och skapa mål för vad som

ska skrivas härnäst (Lundberg 2008).

Bild som stöd under skrivprocessen

Jonas uttrycker likt Kalle att bilden var ett stöd för att komma ihåg det han hade planerat att

berättelsen skulle handla om. Både Hayes (1996) och Lundberg (2008) betonar att arbetsminnet är

en viktig komponent vid skrivande. Lundberg menar att för en del barn som är i början av sin

skrivutveckling kan skrivandet gå långsamt och ibland kännas mödosamt. Formuleringar och idéer

som eleven skapat och översatt till arbetsminnet riskerar då att tappas bort under tiden man skriver

(Lundberg 2008). Detta blir tydligt då Jonas berättar att han vid andra skrivtillfällen börjar att skriva

sin text men glömmer sedan bort vad han skrivit och behöver då upprepade gånger gå tillbaka i

texten för att komma vidare i skrivandet. Enligt Lundberg översätter vissa skribenter sina idéer och

tankar till ett språk som vidare lagras i arbetsminnet innan de skrivs ned med bokstäver (Lundberg

2008). I Jonas fall tolkar jag det som att han i översättningen gör likt Lundbergs beskrivning. Jag

uppfattar det även som att Jonas upplever bilden som ett visuellt stöd som vidare hjälper honom

komma ihåg sina idéer och för att hitta tillbaka till det han hade planerat att berättelsen skulle

handla om.

Karaktäristiskt för Jonas är att han planerar och reviderar under skrivandets gång. Han översätter

idéer och tankar till ett språk som vidare lagras i arbetsminnet. Han uppfattade bilden som ett

minnesstöd.

27



Andrea  

Skrivprocess

Andrea beskriver att när hon under skrivtillfället skulle skriva sin text började hon med att titta på

bilden för att vidare planera vad hon skulle skriva. För att i nästa steg skriva ned sin berättelsen.

Med koppling till den processbaserade skrivmodellen tolkar jag det som att hon börjar skriva sin

berättelse genom att göra en analys och sovring av materialet dvs. bilden (Strömquist 2007). Hon

bestämmer sig för vad texten ska handla om och vilka delar ur bilden som ska tas med. Andrea

beskriver att hon under skrivandets gång läste igenom sin text för att se om det som skrivits passade

in texten och tog då bort det som hon ansåg inte passade. Hon beskriver även att hon gick tillbaka

till bilden för att se om hon kunde skriva något mer utifrån det hon ritat i sin bild. I enlighet med

den kognitiva modellen vid skrivande där de olika momenten ses som en cyklisk process, tolkar jag

det som att Andrea planerar och reviderar under skrivandets gång (Lundberg 2008). Detta då hon

går tillbaka till bilden och läser om sin text för att skapa nya idéer och mål. Hon planerar och

reviderar för vad hon ska skriva härnäst och läser om för att ta bort eller lägga till delar i texten.

Detta beskriver Lundberg (2008) som en del av momentet revidering. 

Bild som stöd  under skrivprocessen

Andrea uttrycker att hon uppfattade bilden som ett stöd för att beskriva detaljer i bilden, exempel:

”...då så skrev jag om regnbågen och så räknade jag hur många det var. Och så skrev jag dom

färgerna som jag hade ritat...”. Under intervjusamtalet gick vi tillsammans igenom Andreas bild och

text och jag uppfattade det som att hon till största del har fokuserat på att beskriva detaljer ur bilden

i sin text. Under observationen av lektion 3 och 4 gick läraren igenom den berättande genren och

vad eleverna skulle tänka på när de skrev sina texter. Bland annat var det då att beskriva detaljer i

bilden för att göra texten mer utförlig. Andrea uttryckte även att hon upplevde det svårt att rita det

som hon hade som mål att skriva i sin text, men att bilden ändå var ett stöd under skrivandets gång.

Många av de frågor som ställdes under intervjun uppfattade jag som svåra för Andrea att besvara.

Särskilt kring frågor som handlade om hennes uppfattning om hur hon använt bilden när hon skrev

sin text. 

Karaktäristiskt för Andrea är att hon analyserar och sovrar sitt material innan skrivandet och

planerar och reviderar under skrivandets gång. Hon uppfattade bilden som stöd för att beskriva

detaljer i bilden. 

28



Sara

Skrivprocessen 

Sara beskriver den egna skrivprocessen som att hon först funderar över vad berättelsen ska handla

om för att sedan skriva ned det i sin text. Med koppling till den processbaserade skrivmodellen

tolkar jag det som att hon planerar dvs. samlar sitt material (stoffsamling), analyserar vad texten ska

handla om för att sedan under skrivstadiet översätta sina tankar till ord och vidare text. 

Under intervjun uppfattade jag att Sara hade svårt att beskriva hur hon hade gått tillväga under

arbetet med sin berättelse. 

 

Bild som stöd under skrivprocessen

När jag ställde frågan hur hon uppfattar att hon använde bilden som stöd under skrivandet svarade

hon:

–Jag åkte båt iväg och sen så kom jag till en ö och då så hörde jag att hästen hade

fastnat. Och sen kom hästens mamma och så stod vi och pratade med varandra.

Och sen här (Sara pekar på bilden) så hjälpte jag och då blev det bra och sen så

bodde jag där. (Sara åk 2)

Utifrån Saras svar och då hon visar att hon stegvis tagit sig genom bilden när hon skrivit sin text,

tolkar jag det som att hon har använt bilden som stöd för att skriva sin berättelse. Sara hade inte

delat upp sin bild på samma sätt som Kalle och Jonas, dvs i fyra delar. Detta kan möjligen berott på

att hon var med under lektion 1 och inte lektion 2, där läraren återkopplade till elevernas arbete med

”4-rutan” från tidigare lektioner. Enligt den processbaserade skrivmodellen innefattas förstadiet av

bland annat strukturering dvs. den ordning vilket materialet presenteras. Utifrån Saras beskrivning

tolkar jag det ändå som att hon stegvis tog sig genom bilden som en strategi för att vidare skapa

struktur i sin text. Sara uttrycker även att det var det muntliga berättandet som hjälpte henne att

komma igång med sin berättelse. Utifrån Flower och Hayes modell (1981) tolkar jag det som att

Sara möjligen uppfattade det muntliga berättandet som en bättre strategi för att underlätta under

planeringsmomentet dvs. samla sina tankar och skapa mål med sin berättelse. 

Karaktäristiskt för Sara är att hon stoffsamlar och analysera innan skrivandet. Hon uppfattade bilden

som stöd för att skapa struktur och använde muntligt berättande för att underlätta planeringsfasen. 
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7.5.  Sammanfattande jämförelse

Tre av eleverna, Kalle, Jonas och Sara visade sig ha en positiv upplevelse av att arbeta med bilden

som en del av förarbetet. Andrea, upplevde till skillnad från de andra eleverna, att det var svårt att

rita det som hon hade planerat att berättelsen skulle handla om.  

Jonas uppfattade bilden som ett stöd för komma ihåg sin berättelse. Under skrivprocessen går Jonas

från att skapa idéer, lagra det i arbetsminnet och vidare skriva ned det i text (Lundberg 2008). Han

beskriver att han i andra skrivsituationer har haft svårt att minnas det som skrivits och behöver då

upprepade gånger gå tillbaka i texten för att kunna skriva vidare. I Jonas fall har bilden även verkat

som stöd för att minnas innehållet i berättelsen och för att under skrivandets gång veta var han

befinner sig i sin berättelse. Kalle likt Jonas uppfattade även han att bilden verkat som ett

minnesstöd under skrivprocessen. Till skillnad från Jonas går Kalle direkt ”från tanke till skrift”,

dvs att han skriver ner sina tankar direkt under skrivfasen. För Kalles del har bilden därmed verkat

mer som ett stöd för att minnas sina uppsatta mål och det han hade planerat att berättelsen skulle

behandla. 

Två av eleverna, Andrea och Kalle, uppfattade bilden som ett stöd för att beskriva detaljer i bilden.

Andrea har huvudsakligen tagit stöd av bilden för att beskriva detaljerade delar av bilden i sin text. 

Kalle uppfattar likt Andrea att bilden var ett stöd för beskriva detaljerna i bilden. Till skillnad från

Andrea har Kalle inte skrivit med detaljerna i sin text, detta då han har lärt sig att han då riskerar att

skriva för mycket. 

Både Jonas och Kalle har strukturerat sin bild genom att dela upp bilden i en slags ”4-ruta”. För

dem båda uppfattades bilden därefter som ett stöd för att vidare skapa struktur i sin text. Sara

uppfattade likt Kalle och Jonas, att bilden var ett stöd för att skapa textstruktur. Till skillnad från

dem hade hon inte använt sig av en ”4-ruta”. Sara hade istället skapat sig en inre struktur för hur

bildberättelsen var upplagd, som hon sedan tog stöd av under tiden hon skrev sin text. 

Lundberg (2008) beskriver översättning utifrån två komponenter. Det ena är att skribenten går

direkt från tanke till skrift. Det andra är att skribenten skapar idéer och överför dessa till

arbetsminnet, för att i nästa steg skriva det i ord och text. Kalle beskriver att ”skriver på en gång”

och att ”orden bara kommer” han går då från ”tanke till skrift”. Jonas skapar sina idéer och överför

sedan detta till arbetsminnet, detta då hans uppfattning av skrivprocessen är att han  glömmer bort
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vad han skrivit och behöver då upprepade gånger gå tillbaka i texten för att komma vidare i

skrivandet.

Sara uppfattning om skrivprocessen är att hon planerar dvs. samlar sitt material (stoffsamling), och

analyserar innan hon börjar skriva Andreas uppfattning är att hon planerar och reviderar under

skrivandets gång genom att gå tillbaka i texten under skrivtillfället. Likt Andrea tolkar jag det som

att  Jonas planerar och reviderar sin text under skrivandets gång, detta då han går tillbaka till sin text

och bild för att skapa nya tankar och idéer som sedan skrivs ned. 

8. Diskussion och slutsats
I detta avsnitt görs en sammanställning  av studien, resultatet och analysen. Resultatet och analysen

kommer att diskuteras med koppling till studiens syfte och frågeställning och även den presenterade

tidigare forskningen. Studiens teoretiska ram kommer även att hänvisas till för att diskutera

elevernas uppfattning om den egna skrivprocessen. Därefter diskuteras didaktiska implikationer och

i  den avslutande delen ges förslag på vidare forskning. 

 

8.1.  Diskussion av resultat 
Syftet med studien har varit att undersöka hur elever upplever att arbeta med den egenritade bilden

som förberedelse till skrivandet av en berättande text. Studien bygger på en fenomenografisk ansats

och har därmed utgått från elevernas uppfattning och upplevelse av detta fenomen. Många av de

svar som gavs under intervjun och som har presenterats i resultatet, går att koppla till flera av

frågorna i studiens frågeställning och diskussionen kommer därefter att göras utifrån studiens

frågeställningar. 

Studiens första frågeställning är: Vad är elevernas upplevelse av att rita en bild som förberedelse

till skrivandet av sin berättandet text?

De svar som eleverna gav, som var kopplade till denna frågeställning, var inte särskilt utförliga. Det

kan även påverkats av hur jag som intervjuare ställde frågorna som vidare kan ha påverkat svaren.

Resultatet visade på att tre av eleverna upplevde att det var ett bra arbetssätt att börja med bilden

som förberedelse till den skrivna texten. Sofia beskriver  att det var ett hjälpmedel när hon behövde
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det och Jonas beskriver att han skrev för att han tittade på bilderna. En av eleverna, Andrea,

uppfattade att det var svårt att rita det som hon planerade att berättelsen skulle handla om. Jonsson

(2006) menar att elever i skolan indirekt tillskrivs besitta en slags informell kompetens om bilder.

Elever förväntas kunna rita och uttrycka sig i bild, för att sedan även tolka bilden och använda

bilden i ett visst syfte. (Jonsson 2006). Att eleven upplevde det svårt att rita var inte något som

uppmärksammades i klassrummet och arbetssättet var även helt nytt för eleverna i denna studie.

Den kognitiva skrivmodellen av Flower och Hayes  (1981) har i sin modell med två yttre faktorer

som kan påverka skrivandet. Den ena faktorn är då omgivning som vidare innefattar skrivuppgiften

eller den hitintills producerade texten. Omgivningen innefattas även av då eleverna möter en ny typ

av skrivuppgift och detta beskrivs därmed vara en påverkande faktor på skrivandet. I detta fall anser

jag att bilden även är inkluderad som en av de påverkande faktorerna (Flower och Hayes 1981;

Hayes 1996). Eleverna har därmed inte alla rätta förutsättningar för uppgiften och det kan vara det

som har påverkat Andreas uppfattning. 

Jag kommer först att diskutera den tredje och fjärde frågeställningen då de sedan även hänger

samman med elevernas skrivprocess. Tredje frågeställningen: Vad är elevernas uppfattning om

bilden som ett möjligt stöd under skrivprocessen? Och fjärde: Hur uppfattar eleverna att bilden

verkat som stöd under den egna skrivprocessen?.

Tre av eleverna, Jonas, Kalle och Sara, uppfattade att bilden var ett stöd för att skapa struktur i sin

text. Två av eleverna hade valt att dela upp bilden i fyra bildfrekvenser och utifrån deras

beskrivning uppfattar jag det som att det var just bildfrekvenserna som vidare hjälpte dem att

strukturera sin text. Den tredje eleven, Sara, hade inte delat upp bilden i  en synliga uppdelning utan

hade istället skapat sig en inre bild av upplägget i bilden som hon tog stöd av när hon skrev sin text.

Detta kan kopplas till det resultat som visade sig i studien Childrens use of drawings as a pre-

writing stategy av Norris m.fl. (1998). I  studien visade det sig att de elever som hade arbetat med

bild under förarbetet till skrivandet tenderade att producera texter med en bättre textstruktur, än de

elever som inte använde bild under förarbetet. I denna studie har inte en textanalys gjorts av

elevernas producerade texter och jag kan därmed inte säga att eleverna har en bättre textstruktur i

sin texter. I denna studie är det elevernas uppfattning om hur bilden verkat som stöd under

skrivandet som är i fokus och det visade sig då att elevernas uppfattning är att bilden har verkat som

stöd för att skapa struktur i texten. Jag uppfattar det därmed som att det finns en medvetenhet hos

eleverna om hur de kan använda bilden som stöd. Två elever, Andrea och Kalle, uppfattade att
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bilden var ett stöd för att uttrycka detaljer ur bilden vidare till sin text. Andrea beskriver det att hon

fokuserade på detaljer i bilden, färgerna i regnbågen, som vidare skrevs med i texten (se exempel

3). Kalle beskriver att han hade fokuserat på att beskriva detaljer i bilden men valde att inte skriva

med det i sin text, då att han lärt sig att han då tenderar att skriva för mycket. I studien av Norris

m.fl. (1998) beskriver de  att resultatet visade att eleverna i studien tenderade att skriva mer ord och

meningar. Detta kan kopplas till elevernas uppfattning om bilden som stöd för att beskriva detaljer.

Under observationen av lektion 3 och 4 då eleverna skulle skriva sina texter, gick läraren igenom

just detaljbeskrivningar av bilden som ett sätt att göra texten mer utförlig. Därefter uppfattade

eleverna möjligen bilden som ett stöd för att beskriva detaljer som vidare kan generera fler ord och

meningar i elevernas texter. 

Till skillnad från studien av Norris m.fl. (1998)  uttryckte eleverna i denna studie att bilden även var

ett stöd för att minnas det som de hade planerat att berättelsen skulle handla om. Både Kalle och

Jonas uppfattade det som ett minnesstöd. Kalle uppfattade bilden som ett stöd för att komma ihåg

vad texten skulle handla om och som ett stöd för att inte beskriva för svåra saker i sin text. Han

beskriver även att han använder stödord i bilden för att komma ihåg det han sedan ska skriva i sin

text. Malmström (1991) anser det att bilden även bör ses som en kommunikationsform likt skrift.

Kalle kombinerar de två uttryckssätten för att minnas och hålla sig till sin planering. Båda

kommunikationsformerna används därmed som ett sätt att att vidare skapa sin text. 

Den andra frågeställningen i studien är: Hur uppfattar eleverna den egna skrivprocessen?

Intervjupersonerna utgår från den egna skrivprocessen och därför går det inte att säga att det går

tillväga på exakt samma sätt. Men i resultatet visade det sig att eleverna hade både lika och olika

uppfattningar om skrivprocessen och hur det hade gått tillväga under processen. En av eleverna,

Jonas, uppfattade den egna skrivprocessen som att han glömmer bort vad som står i texten och

behöver då gå tillbaka och läsa om sin text upprepade gånger för att minnas det han skrivit. Han

uppfattade även att han i denna skrivsituation fastnade och tänkte men tog då stöd av bilden för att

komma vidare. Enligt Lundberg (2008), som beskriver den kognitiva processen vid skrivande, har

vissa elever svårigheter med att just behålla sina idéer och tankar i arbetsminnet särskilt om

skrivandet är mödosamt och går långsamt. Det som eleven har planerat att skriva riskerar då att

glömmas bort (Lundberg, 2008). Heid och Leigh (2008) drog slutsatsen, i studien First Graders

Constructing Meaning Through Drawing and Writing, att lärare behöver se bilder som en väsentlig
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del av skrivprocessen. Detta då elever som har motvilja eller svårigheter att uttrycka sig i skrift kan

använda bilden som ett stöd för att uttrycka sig (ibid, 2008). För Jonas verkar bilden som ett stöd

för att minnas, men även ett stöd för att vidare kunna planera och formulera det som han vill skriva.

En av eleverna, Kalle, uppfattar skrivprocessen som att han skriver sina tankar direkt. Enligt

Lundberg (2008) kan detta förklaras som att Kalle går direkt ”från tanke till skrift”. Två av

eleverna, Sara och Andrea, beskriver att de uppfattar den egna skrivprocessen som att de planerar

innan de börjar skriva. Enligt Flower och Hayes (1981) innefattar planeringsfasen att skribenten

skapar idéer, associerar och utformar mål. Jonas och Andrea uppfattar sin skrivprocess som att de

reviderar och planerar under gång. Enligt Lundberg (2008) innefattas revideringsmomentet av att

skribenten dels  går igenom sin  text för att vidare planera vad som ska skrivas härnäst. Även då

skribenten läser igenom sin text för att se om något ska läggas till eller ändras. Både Jonas och

Andrea använde bilden som stöd då de planerade och reviderade sin text. En av eleverna, Sara,

uppfattade att det var det muntliga berättandet som hjälpte henne att komma igång med sin

berättelse. Fagerlund och Moqvist (2010) menar det att eleverna behöver använda och träna på så

många olika språk som möjligt, både skriftspråk, bildspråk och talspråk, för att utvecklas inom

bland annat skrivande. Sara föredrar kanske att påbörja sin planering genom att berätta en saga för

en för en annan elev. Utifrån Fagerlunds och Moqvists (2010) beskrivning behöver inget uteslutas

om det då är ett hjälpande medel för att uttrycka sig. 

Sammanfattningsvis uttryckte eleverna att bilden var ett stöd för att uttrycka och skriva detaljerade

beskrivningar av bilden i sin text och ett stöd för att skapa struktur i texten, något som även visade

sig i studien av Norris m.fl. (1998). Till skillnad från studien av Norris m.fl. (1998) visade

resultaten i denna studie  att eleverna även uppfattade bilden som ett minnesstöd för att komma ihåg

det de hade planerat att berättelsen skulle handla om. Genom analysen tolkar jag det även som att

elevernas uppfattning av hur de använt bilden som stöd under skrivandet hänger samman med deras

beskrivning av den egna skrivprocessen. Min uppfattning är även att elevernas tidigare erfarenhet

och upplevda svårigheter, som de haft vid andra skrivtillfällen, har betydelse för hur de uppfattar att

bilden verkat som ett stöd under skrivprocessen i denna situation.  

8.2.Metoddiskussion

Intervju som metod  anser jag var relevant då studien bygger på elevens erfarenhet och uppfattning

av ett visst fenomen. Det var en bra metod för att få en inblick och uppfattning om elevernas tankar
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kring ett visst fenomen. Det var även en bra metod för att kunna svara på det jag genom studien

hade för avsikt att undersöka. Genom att göra intervjuer i par anser jag att eleverna kunde slappna

av och att de gav dem möjlighet att stötta varandra i samtalet. Nackdelen med att göra intervjuer i

par kan vara att eleverna påverkas av det den andra personer säger och det är då svårt att veta om

det alltid är elevens uppfattning. Intervjuerna gjordes på ett fåtal elever och resultatet hade

säkerligen visat sig tydligare eller annorlunda om fler elever hade deltagit i studien. Men jag anser

jag genom studiens fyra intervjuer fick ut ett tillräckligt material för att kunna se skillnader och

likheter mellan elevernas uppfattningar om skrivprocessen och bild som stöd för skrivandet. Tanken

var till en början att läraren skulle hålla i lektionerna och genomgångarna men utfallet blev ändå bra

då jag fick planera och lyfta fram de delar som jag ansåg var viktiga för att kunna genomföra

studien. Dock är jag medveten om att jag som ny person för eleverna på olika sätt kan ha påverkat

utfallet då eleverna inte var vana vid mig som lärare. Inom aktionsforskningsstudier hålls vanligtvis

undervisningen av den ordinarie läraren med ett samarbete med forskaren. Detta för att skapa en så

bekant miljö som möjligt för eleverna (Rönnerman 2012).

Denna studie hade som avsikt att undersöka elevernas uppfattning och upplevelse av ett visst

fenomen. Under sammanställning och analys av intervjuerna märkte jag att det var svårt att hålla sig

inom den fenomenografiska analysmetoden, där fokus ligger på att just undersöka hur fenomen

uppfattas och upplevs av personer. Det var även delvis svårt att koppla till den kognitiva

skrivprocessteorin då barn som är i början av sin läs och skrivutvecklingen inte alltid har utvecklat

förmågan att kunna beskriva sin egen skrivprocess. Det finns en medvetenhet om att kategorierna i

resultat och analysdelen till viss del överlappar varandra och om man strikt följer den

fenomenografiska analysmodellen är avsikten med en kategori att den ska vara exklusiv (Larsson

1986; Dahlgren och Johnsson 2009). Syftet med utformandet av de den första kategorin arbeta med

bilden som förberedelse till skrivande, som innehåller två underrubriker elevens upplevelse av att

rita en bild som förberedelse till skrivande och svårt att uttrycka berättelsen i bildform, var att på en

allmän nivå lyfta fram elevernas uppfattning av att arbeta med bilden som en del av förarbetet. I

kategorin  bilden som stöd för skrivande, kategoriserades de uttalanden som handlade om elevernas

uppfattning av hur bilden verkat som ett möjligt stöd under skrivandet. Jag valde då att presentera

elevernas svar i tre underrubriker för att på ett överskådligt sätt visa de likheter och skillnader som

fanns i elevernas uttalanden.  Kategorin skrivprocess är ganska omfattande, detta var ett aktivt val

då elevernas uttalanden på olika sätt berör just själva processen under skrivandet. Kategorierna

utvecklades med stöd av studiens teoretiska ram för att kunna se bakom det som eleverna uttalat,

särskilt vid utformandet och analys av kategorin skrivprocess. Dahlgren och Johanson menar att
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man kan välja att använda studiens teoretiska ram och analytiska tankar i direkt anslutning till

beskrivningskategorierna (2015, s. 171). Detta har gjorts i denna studie både som ett stöd att

namnge och kategorisera eleverna svar och för att vidare analysera och svara på studiens

frågeställningar.

Studien har även haft som mål att undersöka om eleverna uppfattar bilden som ett möjligt stöd inför

och under skrivandet av den berättande texten och då även med koppling till hur eleverna uppfattar

den egna skrivprocessen. Därmed valdes att vidare analysera varje enskild elev under de två

rubrikerna skrivprocess och bild som stöd under skrivprocessen, som presenteras i avsnittet analys

av resultat. Under analysen uppfattade jag att det fanns en koppling mellan elevernas uppfattning

om bilden som stöd och deras uppfattning om den egna skrivprocessen, det fanns därmed en önskan

om att undersöka hur dessa relaterade till varandra. I avsnittet analys av resultat presenteras

rubrikerna skrivprocess och bild som stöd under skrivprocessen. Under rubriken skrivprocess

analyseras elevernas uttalanden om den egna skrivprocessen, som presenteras i kategorin

skrivprocess. Under rubriken bild som stöd under skrivprocessen analyseras elevernas uttalanden

om bilden som stöd för skrivande, som presenteras i kategorin arbeta med bilden som förberedelse

till skrivande, och analyseras vidare i relation till elevernas uppfattning om den egna

skrivprocessen.  Detta för att tydligt visa och analysera kopplingen mellan elevernas uppfattning om

skrivprocessen och hur de uppfattar att de använt bilden som stöd under processens gång. 

Jag anser att studien inte kan generaliseras då den bygger på hur eleverna erfar och uppfattar ett

visst fenomen. Det går inte att säga att detta är något generellt som kan placeras i ett större

sammanhang än det som uppfattats i denna studie. Däremot kan man se likheter och skillnader och

göra en jämförelse med andra uppfattningar och resultat. 

8.3.Didaktiska implikationer

Jag anser likt Cadweel & Moore (1991); Malmström (1991) och Fagerlund och Moqvist (2010), att

det för många elever kan vara ett gynnsamt arbetsätt att arbeta med ritade bilden under förarbetet till

skrivande. Särskit för de elever som har svårt att uttrycka sig i skrift eller som behöver stöttning för

att minnas det som skrivits. I skolans kursplan för 1-3 i ämnet svenska står det att alla eleverna ska

ges möjlighet att skapa texter där ord och bilder samspelar (Skolverket 2016, s. 248). Efter avslutad

årskurs 3 kan eleverna  kunna kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka sitt budskap

(Skolverket 2016, s. 252). Detta gör att det även behöver finnas en medvetenhet, förståelse och
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kunskap hos lärare för att kunna stötta eleverna i processen (Taube 2013). Att då utgå från ett

elevperspektiv tror jag kan vara viktigt att göra för att få kunskap och insyn om elevers uppfattning,

förståelse och tillvägagångssätt när de kombinerar bild och text. Lärare behöver även fundera på hur

man ser på arbete med bilden. Ses de bara som ett komplement till en text riskerar bilden att inte bli

det stöd som det visas vara i denna studie. 

8.4.Vidare forskning

Många nya intressant frågor har väckts under studiens gång. Ett intressant sätt att  utveckla denna

studie hade varit att göra en jämförelse mellan elevernas uppfattning, vad som visar sig i den text

som skrevs där bilden var en del av förberedelsefasen och en text som eleverna hade skrivit vid

tidigare tillfälle. Detta för att få se om elevernas uppfattning om hur bilden verkat som stöd under

skrivandet gav ett utvecklat eller annorlunda innehåll och struktur av texten. 
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10. Bilaga 1. Informationsbrev till skolor

Hej,

Jag heter Linda Blixt och läser sista året på Grundlärarprogrammet mot F-3, på Södertörns
Högskola. Jag har nyligen påbörjat mitt självständiga arbete och är intresserad av att göra en
undersökning om förarbete med bild kan verka som  stöd vid skrivande av berättande texter. 

Undersökningen innefattar en kort intervju, där eleven får delge sina tankar om vad den ritade
bilden bidrog med under skrivarbetet samt hur eleven uppfattar den egna processen vid skrivande. 
Studien kommer att bygga på intervjuer med ca 6-8 elever. Eleverna kommer då att intervjuas i par
och intervjuerna kommer ta ca 10-15 min per elev.  

Det vore bra om möjligheten finns att ta del av och observera lektioner där eleverna arbetar med
bild som en del förarbetet vid skrivande av berättande texter. Detta kommer att ske med anpassning
till er planering. Alternativt om material finns att tillgå som eleverna nyligen har arbetat med, som
då kommer att verka som ett underlag för intervjun. 

Skolan och eleverna som deltar i undersökningen kommer att behandlas anonymt. Dessutom
kommer allt material behandlas konfidentiellt och materialet som samlas in kommer endast att
behandlas av mig. Intervjuerna kommer att göras genom ljudupptagning för att jag senare ska kunna
analysera materialet.  

För att kunna göra intervjuer med elever krävs ett samtycke från målsman. Det är även viktigt att
eleven ger samtycke och känner att hen vill delta i denna studie. Det kommer då att skickas ut ett
informationsbrev till föräldrar och elever med kort information och en blankett för medgivande vid 
intervju. 

Hör mer än gärna av dig om du har funderingar eller frågor kring studien.
Jag nås på: 
Nummer: 073-xxx xx xx
Mail: ….

Med vänlig hälsning
Linda Blixt
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11. Bilaga 2. Samtyckesbrev till målsman

Hej, 

Jag heter Linda Blixt och studerar på Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass till
årskurs tre, vid Södertörns Högskola. Jag läser min näst sista termin och har nyligen påbörjat mitt
examensarbete som innefattar att jag kommer göra en undersökning i årskurs 2 tillsammans med
(…)  som lärare.  

Studien kommer att genomföras genom lektioner tillsammans med klassen där bildskapande och
skrivande av berättande texter är i fokus. 
Undersökningen innefattar även intervjuer med elever, som kommer att handla om elevernas
uppfattning om den egna skrivprocessen av berättande texter, samt kopplingen mellan elevens ritade
bild och den skrivna texten. Eleverna kommer då att intervjuas i par tillsammans med en
klasskamrat, detta för att kunna föra ett samtal kring intervjufrågorna samt för att skapa en trygg
miljö för eleven. 
Intervjuerna kommer att spelas in med ljud för att jag senare ska kunna analysera materialet.
Eleverna och skolan som deltar i studien kommer att behandlas anonymt och det är bara jag som
kommer att ha tillgång och ta del av materialet som samlas in. Deltagandet i studien är frivilligt och
även om barnet väljer att delta i studien är det självklart okej att avbryta under gång. 

För att kunna göra intervjuer med elever krävs ett samtycke från vårdnadshavare. Det är även
viktigt att eleven själv ger samtycke och känner att hen vill delta i denna studie. 

Har ni några frågor går det bra att mejla mig på ....

Med vänlig hälsning
Linda Blixt
Lärarstudent på Södertörns Högskola

Samtycke till ljudinspelning vid intervju

         Jag godkänner att mitt barn deltar i den ljudinspelade intervjun. 
        
         Jag vill inte att mitt barn deltar i intervjun.

Elevens namn: ______________________________________

Målsmans underskrift:  

__________________________________________________________________________

Barnets underskrift:
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12. Bilaga 3. Intervjuguide

Intervjuguide

Vad heter du?
Hur gammal är du?

Bild och berättelse

• Vad handlar din berättelse om?
• Hur kom du på vad din berättelse skulle handla om?
• När du ritade din bild tänkte du på hur du skulle skriva din berättelse?
• Vad tyckte du om att börja rita bilden och sen skriva ner din berättelsen?

Bild som stöd 
• Vad har du ritat för något i din bild? Och hur kom du på vad du skulle rita?
• Använde du bilden som hjälp när du skrev din text? Hur gjorde du då? 
• Är det något i den ritade  bilden som du tycker att du inte fick med i texten? I så fall vad?

 

Skrivprocess 
• Hur gjorde du när du skrev din text? 
• Hade du någon plan för hur du skulle skriva? Tex början mitt och slutet? Berätta
• Kom du på nya saker att skriva om medan du skrev. Om ja, hur gjorde du då?
• Tycker du att du fick med de saker du ville och tänkte att du skulle skriva om? 

• Tycker du att du fick stöd för att kunna skriva det som du ville säga utifrån din bild?
• Känner du att du  vet hur du kan använda bilden för att hitta ord och beskriva det du ser i

bilden?
• Tycker du att du fick den tid du behövde när du ritade din bild och skrev din text?
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13. Bilaga 4. Elevtext och bild Kalle
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14. Bilaga 5: Elevtext och bild Jonas
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Bilaga 6.  Elevtext och bild Andrea 

45



Bilaga 7. Elevtext och bild Sara
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