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Bakgrund
Vi har fått i uppdrag av skribenten Ann Westermark att ta reda på om hennes skrivarverktyg för vuxna, Författarkortleken, kan fungera som ett läromedel i skolans pedagogiska verksamhet. Vår intention är att i detta examensarbete, med anknytning till styrdokument, teorier och relevant forskning inom området, visa på hur Författarkortleken togs emot i de tre klasser där vi genomförde vår studie.

Syfte
Vårt syfte är att se om Författarkortleken kan fungera som ett läromedel i svenskundervisning i grundskolans
tidigare år.
•
•
•

Vilken inställning har eleverna till skrivande med Författarkortleken?
På vilket sätt kan Författarkortleken påverka elevers skrivprocess och skrivutveckling?
Finns det stöd för Författarkortlekens funktion som läromedel i skrivpedagogisk forskning?

Metod
Vi har gjort en kvalitativ studie. Vi har använt oss av deltagande observationer, enkätfrågor samt textanalys för
att inhämta det empiriska material som ligger till grund för denna studie. Vår undersökningsgrupp består av
elever i varierande åldrar: en klass med elever från skolår 1-3, en klass med elever från skolår 3-4 och en klass
med elever i skolår 6.

Resultat
Vår studie ger oss sammanfattningsvis en positiv bild av Författarkortleken som ett läromedel i grundskolans
tidigare år. Vi har i litteratur och styrdokument funnit stöd för att Författarkortleken har en funktion att fylla som
en del av skrivundervisningen inom den processorienterade synen på skrivning. Vi har dock kommit fram till att
vissa anpassningar av skrivarverktyget bör göras för att det med större fördel skall tillgodose den pedagogiska
verksamhetens behov, bland annat anser vi att Författarkortleken behöver en tydlig anknytning till skrivpedagogisk forskning.

Betydelse för läraryrket
Vi anser att Författarkortleken kan fungera som en del utav skrivundervisningen inom den processorienterade
skrivpedagogiken. Vi ser också Författarkortleken som ett verktyg för att hos eleverna skapa tillit till den egna
förmågan som skribent (genom mindre fokus på rätt och fel i skrivandet), skrivglädje och skrivflöde
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Inledning
Uppfinnaren Thomas Edison, glödlampans fader, skrev mer än de flesta, trots att han inte publicerade
särskilt mycket. Han är mest känd för sina konkreta uppfinningar. Men han lämnade efter sig tre miljoner
sidor bestående av laboratorieanteckningar och andra nedteckningar. Det innebär att han faktiskt skrev
flera hundra sidor varje vecka i sina små anteckningsböcker. De är fulla av spekulationer, planer, kritiska
kommentarer till saker han läst, funderingar, grova skisser och teckningar, idéer och infall. Allt detta har
han uppenbart skrivit för sin egen del, eller kanske visade han det för sina närmaste medarbetare. Hur som
helst handlar det om ”att tänka med pennan” utan att bry sig om språkbruket – så länge det är begripligt
för honom själv. Man kan säga att han gör sitt tänkande synligt på pappret, vilket gör att han nästa dag
eller nästa vecka kan fundera vidare på det, förbättra eller förkasta det. Skrivandet och skisserna är en
viktig del av hans lärande, bland annat därför att de befrämjar utvecklingen av problemförståelse och
kreativa lösningar. Men han behärskade också det presenterande, informativa skrivandet. Detta framgår
av hans många patentsökningar, där han tvingas förklara och presentera det han kommit fram till för
andra (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2002 s.62).

Vi möter ofta skriftspråket i form av avslutade, redigerade texter vilket leder till att vi lätt
bortser från den funktion som skrivandet har när det gäller att komma fram till idéer samt
utveckla och strukturera tankar. I skolan och undervisningen har man traditionellt använt
skrivande för att ta reda på vad eleverna kan och inte kan, istället för att uppmuntra dem att
pröva sina tankar genom att skriva (Dysthe m.fl., 2002 s.63f.).
Det område som vi har valt för vårt examensarbete handlar om skrivande i en form som på
många sätt liknar Edisons sätt att ”tänka med pennan”. Vi har på uppdrag av skribenten Ann
Westermark prövat om hennes skrivarverktyg för vuxna, Författarkortleken, kan fungera som
ett läromedel i grundskolans pedagogiska verksamhet. Författarkortlekens grundfunktion är
att hos skribenter skapa en mer lustfylld och mindre kravfull attityd till skrivande. Enligt
Westermark är det sannolikt att just skolans betoning av språkets formella sida och fokus på
rätt och fel har bidragit till att en del individer har blivit ”vingklippta” som skribenter och allt
som oftast lider av skrivkramp, eller har en negativ inställning till skrivande. Såväl läroplaner
och kursplaner som läromedel har utvidgat språksynen och textbegreppet till att gälla mer än
enbart de formella funktionerna (som traditionellt sett varit dominerande) kring språkandet.
Författarkortleken syftar till att ge skribenter ett flöde i sitt kreativa skapande av texter och få
dem att lättare ”komma till skott” då det är dags att skriva, för att använda Westermarks egna
ord. Vi kommer i den här studien att diskutera huruvida Författarkortleken fyller en funktion
som läromedel inom svenskundervisningen i grundskolan.
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Syfte
Vårt syfte är att se om Författarkortleken kan fungera som ett läromedel i svenskundervisning
i grundskolans tidigare år.
•
•
•

Vilken inställning har eleverna till skrivande med Författarkortleken?
På vilket sätt kan Författarkortleken påverka elevers skrivprocess och skrivutveckling?
Finns det stöd för Författarkortlekens funktion som läromedel i skrivpedagogisk
forskning?

Avgränsning
Vi har i vår studie medvetet gjort en del avgränsningar. De faktorer vi tagit hänsyn till är de
fastställda riktlinjerna för examensarbetets omfattning i fråga om tid. Vi har valt att endast
använda oss av tre skolor. På detta sätt har vi haft möjlighet att, var och en av oss, vara deltagande observatörer i var sin skolklass. I vår textanalys har vi avgränsat urvalet av elevtexter
till sex texter per skolklass för att få ett hanterbart material att arbeta med.
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Begreppsförklaring
Här följer en förklaring av de begrepp som är av stor betydelse för vår studie. En längre
redogörelse kommer att göras av Författarkortleken då det är väsentligt för läsaren att få en
tydlig bild av skrivarverktyget.
Skrivglädje: Glädje definieras som en känsla av upprymdhet och tillfredsställelse som tyder
på att viss verksamhet utförs med entusiasm (Nationalencyklopedin, 2007a). I begreppet
skrivglädje lägger vi, med utgångspunkt i ovanstående definition, upplevelsen av upprymdhet
och entusiasm vid skrivande.
Skrivflöde: Vi anser att skrivflöde innebär att skribenten låter tankar och ord flöda fritt, det
vill säga att skribenten inte hindras i sitt skrivande av exempelvis formalia, så som stavning
och meningsbyggnad, eller prestationsångest. Denna definition har vi under våra litteraturstudier uppfattat som den mest vedertagna uppfattningen av vad skrivflöde innebär.
Skrivlust: Lust definieras som en önskan att pröva något som man känner skulle skänka nöje
eller tillfredsställelse, något som ger upphov till känsla av glädje (Nationalencyklopedin,
2007b). Vi definierar skrivlust som en känsla av motivation till att skriva och att skrivandet i
sig skänker nöje och tillfredsställelse.
Läromedel: Läromedel definieras i Nationalencyklopedin (2007c) som ”ett pedagogiskt
hjälpmedel i undervisningen, tidigare närmast synonymt med lärobok. Läromedelsbegreppet
har alltmer vidgats, och i princip kan allting användas som grund för undervisning. Det förefaller dock rimligt att avgränsa termen läromedel till sådant material som direkt är producerat
för undervisning”. Vi instämmer i denna definition.
Skrivutveckling: Liberg (1993) definierar skrivutveckling som en utökning av den skriftspråkliga repertoaren (s.145). Vi instämmer i denna definition.
Författarkortleken: Författarkortleken består av 52 kort med litterära rubriker, en timer
(elektronisk tidtagare), en lathund för hur kortleken används samt en cd-skiva. Cd-skivan
innehåller instruktioner; och är tänkt att inspirera. Varje kort innehåller en mening eller några
ord som syftar till att ge inre bilder. Exempel på vad som kan stå är ”Målarens vita hus”,
”Hon som ropar från stranden” eller ”Huggormen bakom huset”. I inledningen till lathunden
kan man läsa:
Du landar i din kropp, och låter huvudet och tankarna få en välbehövlig vila, medan ”magen” och
kroppen inbjuds att delta. Du väljer ett kort från kortleken utan att kika på innehållet. När du är redo
ställer du timern på tre minuter. Därefter vänder du författarkortet mot dig – så att du kan läsa budskapet
– och trycker samtidigt på timerns startknapp, så att timern går igång. Om det står ”Den vita stenen” på
kortet, så skriver du i ditt skrivblock – utan att tänka – det första som kommer till dig. Skriv, bara skriv!
Allt som kommer nu är rätt och riktigt. Skriv utan att tänka, låt pennan gå, bara skriv! Och när timern
piper, efter tre minuter, släpper du pennan – mitt i skrivandet. Tänk på att bevara ursprungstexten exakt så
som den skrivits. Förvara den tillsammans med andra författarkortstexter. När du har samlat dina
berättelser har du, om du vill, flera fina uppslag till nya skrivprojekt.

Som inspiratör och kursledare i skrivarkurser vill Westermark låta sina kursdeltagare skapa
fritt utan kommentarer och kritik och därigenom skapa tilltro till sitt eget skrivande. De instruktioner som medföljer Författarkortlekens lathund är i stora drag följande:
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1. Läs och lyssna: Läs igenom instruktionerna och lyssna på cd-skivan tills du känner dig förtrogen med tekniken. Tänk på att inte skriva mer än ett kort per tillfälle; max tre om dagen
och gärna minst ett i veckan.
2. Förberedelse: Avsätt 15 minuter. Välj en skrivbok eller ett skrivblock som du tycker om.
Texterna kommer att bevaras i sitt ursprungsskick. Uppsök en ostörd skrivplats. Var förväntansfull.
3. Landa – i kroppen: Låt huvudet och tankarna vila så att magen och kroppen aktiveras. Andas djupt och känn tyngden på stolen.
4. Ställ timern – och skriv!: Dra ett kort ur leken utan att vända på det och ställ timern på tre
minuter. När du är redo vänd kortet och starta timern. Skriv nu, bara skriv! Allt som kommer
nu blir rätt och riktigt, låt pennan gå, utan att tänka! Bejaka ditt kreativa flöde.
5. Släpp pennan: När timern piper släpper du pennan mitt i meningen. Ändra nu inte texten.
Skriv av den på ett annat papper om du vill arbeta vidare med den. Det är viktigt att originaltexterna bevaras.
6. Samla berättelserna: När du har skrivit 20, 30, 40 eller kanske samtliga 52 författarkort kan
du reflektera över vilken sorts berättelse du skriver när inte huvudet och tankarna är med och
styr, när det som vill ut får flöda fritt utan censur. Vilken ton är det, vilken genre, finns återkommande konflikt eller tema? Någon typisk grundkänsla? Vill jag arbeta vidare med någon
av berättelserna? Här finns hur många möjligheter som helst, för den som vill gå från process
till produkt.
7. Om – igen!: När du har skrivit utifrån alla 52 kort blandar du leken och börjar från ”början”. I en dynamisk process som denna trampar du inte i gamla hjulspår – ”början” är inte
någon början. Du skriver i en spiral, där varje författad berättelse påverkar den nästkommande.
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Litteraturgenomgång
I denna litteraturgenomgång kommer vi att ge läsaren en överblick över den teorianknytning
vi funnit intressant i förhållande till vårt syfte. Vi kommer dels att ge en kort återkoppling till
den tidigare synen på skrivning med fokus på den processorienterade skrivpedagogiken. Fokus kommer i litteraturgenomgången även att läggas på de nyckelord som är centrala i vår
studie, det vill säga glädje, kreativitet, fantasi och flöde. Därefter beskriver vi olika teoretikers
syn på pedagogens förhållningssätt till elevers skrivande i termer av rätt och fel. Vidare visar
vi på olika sätt att ta sig an elevers texter vid en analys. Vi kommer även att knyta an vårt
syfte till de nya förslag som ges till mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret (Skolverket,
2007). Avslutningsvis beskriver vi Författarkortleken i förhållande till skrivpedagogisk forskning.

Historisk återblick
”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och
verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för
elevernas språkutveckling” (Skolverket, 2000). Allt fler människor i allt fler yrken skriver
oftare, mer varierat och för fler läsare än förr och därmed har trycket på den enskildas
förmåga att skriva blivit högre (Mehlum, 1995 s.11, Myndigheten för skolutveckling, 2003
s.8, Längsjö & Nilsson, 2005 s.12). Redan i grundskolan måste fler elever nå en högre
skrivnivå än tidigare varför de basfärdigheter i formalia, som var den tidigare rådande
formella färdighetsmodellens huvudsakliga mål, inte längre är tillfredsställande (Mehlum,
1995 s.11).
Den formella färdighetsmodellen tog sig i första hand an de yttre ramarna, det vill säga läslig
handstil, rättskrivning och satslära (Mehlum, 1995 s.10). Då skrivningen fick sin plats inom
skolans ramar handlade det i första hand om rättskrivning och välskrivning, den fria
skrivningen fanns inte. Under lång tid har fokus inom skrivning legat på de formella delarna
av skriftspråket (Längsjö & Nilsson, 2005 s.46). När den formella färdighetsmodellen kom
fyllde den sitt behov, att sköta de skriftspråkliga basfärdigheterna. Modellen hade sina rötter i
ett lägre ställt mål för läs- och skrivundervisningen än vad dagen ”textsamhälle” kan nöja sig
med. Som didaktisk grundmodell är den idag enligt Mehlum otillräcklig då dessa basfärdigheter inte längre är fullt adekvata i dagens textsamhälle (Mehlum, 1995 s.10f.). Begreppet
basfärdigheter används knappast i förskolans och skolans styrdokument idag (Myndigheten
för skolutveckling, 2003 s.11)
Dock överlever ofta undervisningsmetoder samhällsförändringarna. Trots att samhället, och
dess krav på den skriftspråkliga kompetensen, har förändrats, lever de gamla tankegångarna
kvar. Med den formella färdighetsmodellen som huvudmodell, styrande de viktigaste
metoderna i skrivundervisningen, fanns risken att barnen hindrades från att utveckla den
språkliga kompetens som de skulle utvecklat via andra tillvägagångssätt. En ökad insikt om
skriftspråkets mångsidighet och tillämpningar visar på nya inlärningsbehov och med det även
på behovet av att förändra de tidigare metoderna (Mehlum, 1995 s.10ff.). Enligt Längsjö och
Nilsson (2005) var det först i Lgr 80 som man tog det stora steget mot en mer funktionell syn
på skriftspråket (s.49). Som svar på de förändrade skriftspråkliga kraven och som en antites
till den formella färdighetsmodellen kom vid mitten av 1980-talet den skrivprocessinriktade
omvändelsen till Sverige. Kreativa idéströmmar och frihet var dess absolut viktigaste paroll.
Skriftspråkets normer bortsågs för att främja kreativitet och produktivitet. Regelefterföljelse
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lades åt sidan eftersom detta krav ansågs ha en hämmande effekt på skrivandet och skrivutvecklingen (Strömquist, 1993 s.92). Entusiasmen var stor men ett inlärningsteoretiskt misstag
begicks; de ”kreativt befriade eleverna” fick inte alltid tillräckligt med hjälp för att lära sig
behärska den komplicerade textproduktionen och de formella färdigheterna. Tron på den processinriktade skrivningen var så stor att man utgick ifrån att kompetensen kring de formella
färdigheterna skulle komma av sig själva i och med det kreativa skrivandet. Förutsättningen
för att skrivutvecklingen ska äga rum på detta sätt är att det finns en metod som innehar en så
suverän position och som har en så stark spridningseffekt och påverkanskraft att den styr all
annan inlärning in på rätt spår. Denna suveränitet hade inte processinriktningen enligt
Mehlum (1995, s.118). Strömquist (1993) anser att det visserligen är viktigt att elevernas
skrivglädje får tillfälle att utvecklas och frodas. Men hon menar också att lusten att skapa med
skriftspråkets hjälp kan avta om eleven inte upplever att deras skrivförmåga utvecklas (s.92f.).
Länge levde spåren kvar av ideologin som gick ut på att processen är sig själv nog (Mehlum,
1995 s.118). Processkrivningen har bidragit till att vända fokus från produkt till process, men
enligt Hertzberg (2006) är därmed inte alla problem lösta. Processkrivning, i den form som
presenterades på 1980-talet, har mött en hel del kritik. Främst har kritiken rört sig om att det
lagts oproportionerligt stor vikt vid impulsiv fri skrivningen och antaganden kring att formen
kommer av sig själv. I en utredning som gjordes 1996, grundad på ett stoff från 30 000 amerikanska elever, jämfördes resultat från elever som inte skriver förstautkast, elever som
skriver spontana förstautkast och elever som gör förarbeten i form av nyckelordlistor, disposition och diagram. Undersökningen visar att de som skrev förstautkast inte presterade
bättre än de som gick direkt på texten, medan det däremot var klara vinster med det mer
strukturerade förarbetet (s.305ff.). Denna undersökning ger således understöd till kritiken mot
den processorienterade skrivningen.
Enligt Mehlum (1995) bör man varken överbetona språkets formella eller kreativa sida då han
anser det vara vanskligt att rangordna de olika delarna i skriftspråksutvecklingen (s.119) och
vidare att ”goda formella kunskaper och färdigheter är en nödvändig men inte en tillräcklig
förutsättning för att bli en effektiv skrivare utifrån dagens krav på skrivkompetens”. Formella
övningar får därför inte innebära detsamma språkträning (s.12f.), men en ändamålsenlig
skrivundervisning bör omfatta även skrivandets formella sida (Strömquist, 1993 s.94). Enligt
dagens kursplan bör man behandla ämnet svenska som en helhet varför det inte går att dela
upp svenskämnet i olika moment (Skolverket, 2000). Dock menar Mehlum (1995),
Strömquist (1993), Dysthe (2002) och flera andra med processinriktad syn på skrivning att
förmågan att hantera processen är central. Att behärska skrivprocessen innebär att man på
lämpligt sätt tar sig fram i riktning mot produkten, det vill säga den kommunicerande texten.

Processinriktad skrivpedagogik
Under 1960-70 talet uppstod på Nya Zeeland, i Nordamerika och i Västeuropa olika sorters
erfarenhetspedagogiker eller ”Whole language approach”. Begreppet innebär att språkutveckling och kunskapsutveckling sker i samspel med varandra. Det är i detta synsätt som skrivprocessen har sin kärna menar Lindö (2002 s.17). Den processorienterade skrivpedagogiken har
på senare tid blivit uttömmande beskriven och diskuterad (Mehlum, 1995 s.118). Som vi
tidigare nämnt har en processorienterad syn på skrivandet, sedan den slog igenom på 1980talet, tagit allt mer plats i den svenska skolan. Detta har lämnat spår i såväl kursplaner som
läromedel (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005 s.12).
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Inom det processinriktade synsättet ses skrivandet som en process i flera steg. Viktigt är dock
att inte se den processorienterade skrivningen som en identifierbar metod där stegen måste
följa en bestämd ordning. Processorienterad skrivundervisning ska ses som övergripande för
olika metoder och strategier som har ett gemensamt allmänt förhållningssätt till skrivande
(Myndigheten för skolutveckling, 2001 s.113).
Brink (2001) definierar processinriktat skrivande och menar att det innebär att själva fokus i
skrivundervisningen flyttas från den färdiga produkten till arbetsprocessen. Tryckta texter ger
ofta intryck av att ha formulerats rätt och sammanhängande redan från början, vilket är
felaktigt. Om vi studerar skrivprocessen hos enskilda skribenter blir vi nämligen medvetna om
att ”vägen till den goda texten är lång och mödosam för alla, även om människor har olika lätt
för att skiva” (Bruce, 2006 s.362). Calkins (1995) menar att det är viktigt att man poängterar
att även etablerade författare gör markeringar i sina tidiga noteringar och utkast för att sedan
arbeta vidare med texterna (s.143).
Den processorienterade skrivpedagogiken omfattar flera stadier, alla betydelsefulla för den
slutliga produkten och alla med sina rötter i retoriken (Strömquist, 1993 s.22). I retorikens
modell för textbyggande indelas det textproducerade arbetet in i fem produktionsfaser med
strikta regler för textens utformning. Dessa arbetsmoment är giltiga för textproduktion i allmänhet och överensstämmer med den moderna skrivpedagogikens faser. Textbildningens
svårigheter är sig lika nu och då, och det är enligt Strömquist utan tvivel värdefullt att dra
nytta av de kunskaper om textbyggnadsprocessen som den antika retoriken erbjuder (s.18f.).
Oavsett om man utgår ifrån retorikens textbildningsmodell eller nutidens skrivpedagogik blir
resultatet att skrivandet generellt kan delas in i olika stadier (s.23f.). Stegen i nutidens
processorienterade skrivning skiljer sig en del åt bland olika författare och forskare. Hoel
(2001) delar in arbetsprocessen i olika faser: idéfas, första skrivutkast, responser, omarbetning
och så vidare (s.11). Vidare delar Liberg (1993) in skrivprocessen i tre faser, som liknar
Hoels, och benämner dem som förberedelsen, skrivandet och efterarbetet (s.170). Strömquist
(2005) delar upp skrivprocessen i en arbetsprocess, som i sin tur delas upp i olika stadier, och
en problemlösningsprocess (s.38). Detta är endast tre av flera olika sätt att dela in
skrivprocessen i faser. Vi har funnit att olika författare och forskare har mer eller mindre detaljerade indelningar och benämningar på de olika faserna beroende på vilken genre eller
texttyp processen avser att behandla. Gemensamt är dock att i skrivprocessen ingår ett antal
faser som skribenten måste arbeta sig igenom och att skrivandet inte är något statiskt arbete
vars faser vi stegvis kan genomföra. I praktiken betar vi inte av en fas för att sedan gå in i
nästa, utan arbetar ofta med dessa på ett parallellt och dynamiskt sätt (s.32). Den övergripande
principen är således att skrivandet är en process och enligt Myndigheten för skolutveckling
(2001) behöver den skrivande undervisning genom hela processen (s.113).
Synen på skrivande som en process, där man utforskar och upptäcker, representeras bland
annat av Peter Elbow. Elbow tillhör en av flera amerikanska processorienterade skrivpedagoger ur den tidiga generationen. Elbow ifrågasätter teorin om att tanken kommer före språket,
det vill säga att ordningen inte alltid är den att vi först tänker ut vad vi ska skriva för att senare
gå in i själva skrivandet. Istället menar han att tanke och språk ingår i en symbios:
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Istället för att betrakta skrivandet som en överföring i två steg från mening till språk bör vi uppfatta
skrivandet som en organisk utvecklingsprocess, där vi helt enkelt börjar skriva innan vi vet vad vi menar
eller tänker och låter orden gradvis växa fram och utveckla sig. Det är först när vi skrivit färdigt som vi
vet vad vi hade tänkt säga eller vilka ord vi hade tänkt uttrycka detta med. […] Meningen eller
innebörden utgör inte startpunkten för skrivandet, utan är det som till slut uppkommer (Elbow, 1973:15., i
Hoel, 2001 s.26).

Med detta menar Elbow att skrivandet är ett sätt att nå fram till förståelse och ett sätt att tolka
och ge mening åt tillvaron (Hoel, 2001 s.26), vilket står i kontrast till uppfattningen om att
skrivandet är en medveten och planerad handling.
Skrivforskningen kring den kognitiva psykologin under 1970-talet av till exempel Linda
Flower och psykologen John R Hayes, visade att en skribent måste samordna en rad olika
moment samtidigt för att klara av sin uppgift. Därmed framstod processtanken alltmer självklar (Hoel, 2001 s.27). Genom att skriva tänker man och strukturerar då samtidigt det vi för
tillfället håller på att lära oss. Detta innebär att vi lättare kan förstå det vi tycker är svårt.
Strömqvist (2005) menar vidare att skrivandet spelar roll för vårt tänkande, vår begreppsbild
och vårt minne. Med detta menar hon att skrivandet har en kognitiv funktion (s.15). Dessa
tankar finner vi även hos Dysthe (1996) som poängterar att språket är ett viktigt redskap som
främjar tänkandet (s.89).
Enligt Vygotskij har språket två huvudfunktioner, en tankefunktion och en förmedlingsfunktion. Dessa två huvudfunktioner av språket kan delas upp och görs så av Dysthe (i Hoel, 2001
s.188, Dysthe, 1996 s.94, Dysthe m.fl., 2002 s.40). För att sammanfatta Dysthes distinktion
mellan tankeskrivande och presentationsskrivande (där den senare syftar på Vygotskijs
förmedlingsfunktion) kan sägas följande: Presentationsskrivande handlar om att
kommunicera, presentera och förklara för andra. Texten är orienterad mot läsaren och
produkten är viktigast. Mottagaren är en utomstående och språket är formellt. Tankeskrivande, å andra sidan, handlar om att få idéer, testa, utforska och förklara för sig själv. Karakteristiskt för tankeskrivandet är det kreativa tänkandet. Texten är orienterad mot skribenten
och processen är det viktigaste. Mottagaren är skribenten själv. Språket är här personligt och
expressivt och ingen vikt läggs vid det formella.

Mottagare?
I litteratur kring processinriktad skrivteori tar författare ofta upp huruvida elevernas texter bör
ha en mottagare eller ej och vad detta har för konsekvenser för skrivandet. Enligt Mehlum
(1995) skapar mottagarmedvetenhet skrivlust. Vidare menar han att mottagarfattiga skrivsituationer ofta är behovslösa situationer. Dessutom hävdar Mehlum att bristen på mottagare
kan få negativa effekter som smittar av sig på andra delar av den skriftspråkliga utvecklingen.
Han menar att de elever som ofta saknar mottagare till sina texter inte behöver anstränga sig
för att förändra eller förbättra sig rent språkligt vilket i sin tur leder till att de inte gör alla de
framsteg i sin skrivutveckling som de är kompetenta till att göra (s.145f.). Även Calkins
(1995) menar att det som skribenter behöver mer än någonting annat i världen är åhörare
(s.17).
Å andra sidan menar Mehlum (1995) att inte all typ av skrivning kräver en mottagare. Som vi
ovan beskrivit är det stor skillnad mellan de texter som växer fram ur tankeskrivande och de
som de som växer fram ur presentationsskrivande. Presentationsskrivande är den typ av skrivning som förutsätter en mottagare, men då det handlar om tankeskrivande anser Mehlum, i
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enlighet med Dysthe (1996 s.94), att det ofta är skribenten själv som är både sändare och
mottagare. Mehlum poängterar att det bör finnas utrymme för även denna typ av skrivande i
skolan (s.119). Hoel (2001) tycker i likhet med ovanstående författare att behovet av en
mottagare varierar beroende på vad som är syftet med skrivandet och var skribenten befinner
sig i textens produktion (s.36).

Glädje, kreativitet, fantasi och flöde
Utgångspunkten för ett livslångt skrivintresse grundar sig i att man fått tillgång till att uppleva
skrivandets glädje (Björk & Liberg, 2004 s 22).
Vygotskij (1995) ser språket och därmed skriften som ett tankeverktyg, nödvändigt för att
förstå sig själv och omvärlden. Genom att utveckla tanken genom att till exempel skriva kan
vi ge uttryck för våra inre känslor. Därför är det nödvändigt att hos barn skapa ett behov av
skriftspråket eftersom det vidgar tänkandet. Vygotskijs tankar kring kreativiteten som grund
för lärande och utveckling har fått stort inflytande. Enligt Vygotskij är fantasin grunden för
alla former av kreativa aktiviteter och att fantasin gör det möjligt för alla människor att skapa
och uppfinna och på så sätt förändra världen.
Om människans aktivitet inskränkte sig till att återskapa det gamla, då vore hon en varelse som bara var
inriktad på det förgångna, och hon skulle bara kunna anpassa sig till framtiden i den mån som denna
återskapade det förgångna. Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad
varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid (Vygotskij, 1995 s.13).

Människan måste, enligt citatet ovan, ges möjlighet att vidga sina erfarenheter och på detta
sätt utvecklas. Om vi enbart reproducerar annans kunskap stannar utvecklingen. Denna syn på
lärande betyder att reproduktionen är nödvändig för tänkandet samtidigt som kreativiteten är
grunden till nyskapandet (Vygotskij, 1995 s.13). Vygotskijs tankar kring kreativiteten som ett
led till nyskapande kan liknas med Mehlums (1995) tankar kring fantasi. Fantasi består enligt
Mehlum inte enbart av önskedrömmar, dagdrömmar eller inbillning. Fantasin omfattar även
en föreställningsförmåga och en inlevelseförmåga (s.28). Fantasi och kreativitet är
framträdande drag i meningsskapandet. Genom sina många kombinationsmöjligheter ger
språket oss tillfälle att vara kreativa och låter oss skapa nya sätt att uttrycka oss på
(Myndigheten för skolutveckling, 2003 s.16). Det är dessa egenskaper som leder till
utveckling. Rodari (2001) menar att kreativitet är synonymt med ”avvikande tanke” det vill
säga tanke i stånd till att ständigt bryta erfarenhetens schema (s.170).
Elbow (1998) delar upp skrivandet i två färdigheter, skapa och kritisera. Dessa färdigheter är
så vitt skilda ifrån varandra att det ofta uppstår konflikt dem emellan; det är detta som kallas
skrivkramp. Skrivning kräver förmågan att skapa ord och idéer utifrån sig själv, men det krävs
också en förmåga att kunna kritisera orden som kommer upp för att välja vilka som ska användas. Dessa två mentala processer kan pågå samtidigt. När de gör det känner man att de
rätta orden kommer på en gång och skrivandet får flyt. Men denna magi uppstår inte så ofta.
Elbow menar att det mestadels är bäst att dela upp den skapande och den kritiserande processen så att de inte stör varandra (s.7).
Molloy (1996) beskriver Elbows metod loop-writing process som en metod som ger skribenten kontroll över textens innehåll samtidigt som kreativiteten till texten behålls. Ordet loop
syftar på en elliptisk bana, där första hälften låter skribenten skriva ner vad som helst. Andra
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hälften ger skribenten möjlighet att omarbeta sitt material vilket gör att skribenten ser texten
utifrån ett nytt perspektiv (s.84).
Många kan uppleva skrivandet som otäckt. För att lura sig själv att komma igång tipsar
Strömquist (2005) om freewriting, att skriva en stund om vad som helst. Metoden har fått sitt
namn av engelska skrivpedagoger. Detta arbetssätt innebär att vi väljer något att skriva om i
några minuter. Genom detta skrivsätt menar Strömquist att man sätter igång
formuleringsförmågan (s.71).
Dysthe m.fl. (2002) anser, i likhet med Strömquist (2005) att ett hinder i skrivandet ofta kan
vara just svårigheten att komma igång och ger råd som på många sätt påminner om freewriting. Författarna kallar metoden ”snabbskrivande” eller ”non-stop”-skrivande. Det är en metod för tankeskrivande där man tvingar igång textproduktionen vilket i sin tur leder till att nya
idéer dyker upp. Man sätter upp en tidsram (4-15 min) under vilken man skriver non-stop. Det
viktigaste är att skriva utan att bedöma texten kritiskt och att inte avbryta skrivandet för att
ändra eller skriva om. Fördelarna med denna typ av skrivande menar Dysthe m.fl. är att man
kommer över skrivtröskeln och får ner ord på ett papper, att man får idéer genom själva skrivandet och att man, då kritiken är ur spel, över huvud taget vågar skriva (s.44ff.). Många som
upplever skrivandet som plågsamt medrycks av glädjen vid skapandet som upplevs när de så
småningom får utlopp för sitt skrivande (Strömqvist, 2005 s.25).
Fördelarna med freewriting och liknande metoder beskrivs av Elbow (1998). Freewriting är
ett sätt att lära sig att skriva även då man egentligen inte har lust. Med tidsramar tar man kontroll över skrivsituationen och kan under en kortare period använda den energi som ibland
kommer fram då man arbetar under press. Han menar att man genom freewriting lär sig att
skriva utan att tänka på att man skriver. Elbow drar paralleller till talsituationen då vi inte
tänker på hur vi talar och hur vi formulerar orden i munnen. Freewriting är enligt Elbow ett
sätt att skriva av sig:
How can I think about this report when I’m so in love? Freewriting is a quick outlet for this feelings so
they don’t get so much in your way when you are trying to write about something else. Sometimes your
mind is marvelously clear after ten minutes of telling someone on paper everything you need to tell him.
(Elbow, 1998 s.15).

Rodari (2001) tror i likhet med Elbow på ordets befrielsevärde. Han anser att man måste lita
till människans skaparkraft och anser därför att fantasin har en nödvändig plats i undervisningen. ”All användning av ordet åt alla” tycks honom vara ett bra motto (s.12).

Rätt och fel
Många elever upplever aldrig eller sällan något samband mellan sitt naturliga behov av att
meddela sig och skrivandets formella övningar. Enligt Mehlum (1995) är det troligt att en del
”skrivvägrare”, det vill säga de som saknar ett skriftspråk, har fått en negativ inställning till
skrivande just som en följd av en omild formell behandling av skriftspråket i skolan.
Traditionellt sett har det, då eleverna till exempel fått i uppgift att skriva en uppsats under
temat sommarlovet, funnits en pedagog som rättat texten som om den vore resultatet av en
rättskrivningsövning (s.15f.). Mehlum frågar sig om denna typ av traditionell rättning av
texter stämmer överens med våra ökade insikter kring skrivutveckling. I mötet med elevernas
behov av skrivutveckling och inlärning kan en del rättningsmetoder försvaga elevernas
förmåga istället för att de, som ju avsett, är en hjälp på vägen mot att bli säkrare som skribent.
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Den traditionella rättningen var inriktad på alldeles för få aspekter av språket och riktade sig
näst intill enbart till språkets formella sida. Emellertid finns det mycket i språket och texterna
som är så mångsidigt att det är svårt att se det i dimensioner som enbart rör rätt och fel – vissa
saker i texten går inte att bedöma i dessa termer (s.47).
I början av en ny läroprocess är upplevelsen av att lyckas mycket viktig. Detta skapar
självförtroende av att lyckas även i framtiden medan misslyckanden ger motsatt effekt. Med
detta i bakhuvudet är det av största vikt att eleverna ges uppgifter som de behärskar och
uppgifter där fokus inte ligger på rätt och fel. Som pedagog måste man ge eleverna
självförtroende, känslan av att de klarar av att uttrycka sig i text. För att få detta
självförtroende krävs träning (Hoel, 2001 s.188f.).
Istället för att påpeka rätt och fel bör pedagogens ambition när det gäller skrivandet, enligt
Strömquist (1993), vara att eleverna ska tycka att det är lustfyllt att skriva. Pedagogen ska
sträva mot att elevernas skrivförmåga utvecklas till något positivt. De ska få känna tillfredställelse när de skapat något med språket oavsett om det är en formulering, en mening eller en
text. Sällan blir det så. Längre fram i grundskolan upplever eleverna att de har svårigheter i att
formulera sig i skrift. Detta medför att de inte heller finner någon glädje i skrivandet. De anser
sig också få för lite tid till förberedelse och efterarbete av sina texter. Eleverna får känslan av
att de endast skriver för pedagogens skull (s.144f.).
Pedagogerna styr elevernas egna målsättningar då de pekar på vad de anser vara viktigast för
eleverna att lära sig (Mehlum, 1995 s.49). Om elevens färdiga text inte stämmer överens med
pedagogens förväntningar eller formulering av uppgiften anser pedagogen ofta att eleven har
missförstått uppgiften. Detta stämmer inte alltid med elevens föreställningar som kanske är att
precis det som finns med i texten borde finnas med. Världen ser inte likadan ut från ett
elevperspektiv som ett pedagogperspektiv (s.94). Ibland bör pedagogen inte styra eleverna
utan låta dem göra fel och experimentera på egen hand (s.115). Både Mehlum och Calkins
(1995) menar att mer fokus borde ligga på vad eleven gör snarare än på vad pedagogen skulle
vilja att de gjorde (s.71). Det är viktigt att eleverna får uppleva att skrivandet kan vara ett sätt
att få bekräftelse på sitt eget jag genom att ge dem rätt till egna tankar, känslor och åsikter.
Men om eleverna upplever att de inte har något att skriva om är det inte lätt att skriva. Vidare,
då de har något att skriva om, är det svårt att formulera detta om pedagogens krav är det enda
som står i fokus (Mehlum, 1995 s.159).
Undervisningen i att skriva är inom den processorienterade skrivningen viktigare än
rättningen och bedömningen av elevernas texter. Den poängterar vikten av att hjälpa eleverna
genom varje steg i processen (ge idéer, skriva första utkast, ge respons, bearbeta texter och
skriva en slutlig version) (Myndigheten för skolutveckling, 2001 s.113). Om man tar hänsyn
till skrivandet som en process ska pedagogen hjälpa eleverna att tänka med pennan i hand för
att få dem att skriva så mycket som möjligt i skolans alla ämnen. Den processorienterade
skrivningen kräver således mer skrivning än under svensklektionerna. ”För att bli en bra
skribent krävs skrivning och åter skrivning”. Med detta förhållningssätt uppstår ett ökat
självförtroende som har en spridningseffekt och påverkar andra delar av den personliga
utvecklingen – bland annat leder det till skrivglädje (Strömquist, 1993 s.38f.).
Då man analyserar elevers texter kan man välja mellan att leta efter fel eller att lyfta fram det
fördelaktiga i texten (Bjar, 2006 s.331). För att hålla uppe glädjen i skrivandet krävs ett
mindre fokus på just rätt och fel. Björk och Liberg (2004), som står för en helordsinriktad
(Whole language approach) syn på läs- och skrivinlärning poängterar att man måste få skriva
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och läsa ”fel” utan att någon anmärker och tystar ner (s.16). Enligt Mehlum (1995) kan den
som ”vet om att han inte är någon fantastisk rättstavare, också dra slutsatsen att han inte heller
har ett språk som ger honom rätt att yttra sig” (s.15). Vi måste komma ifrån att det enda som
räknas i skolan är det som är rätt sagt eller skrivet (Björk & Liberg, 2004 s.16). Calkins
(1995) uppmanar sina elever till att ta risker då texterna kan bli dåliga men hon menar att
detta är enda sättet att författa riktigt bra texter (s.42).

Textanalys
De flesta använder medvetet en mångfald olika skrivprocesser. Dess leder alla fram till olika
typer av texter och inlärningsmål (Mehlum, 1995 s.120). De olika texttyperna, som elever
skapar utifrån olika inlärningsmål, kräver vidare skilda sätt att betrakta texten vid en analys.
Inför vår analys av elevernas texter studerade vi olika analysmodeller. Enligt Bjar (2006) beror texters kvaliteter på olika aspekter av det skrivna som alla i varierande grad måste uppfyllas. Det första är att texten måste vara läsbar, ha tillräckligt väl formade bokstäver och läsbar
handstil så att läsaren kan se vad det står. Ett andra viktigt perspektiv är att texten ska vara
kommunicerbar, förståelig för läsaren som ska kunna ta till sig innehållet utan att fråga författaren (s.327f.). Texten måste alltså stå på egna ben, vara en egentext, och inte kräva författarens närvaro. Texten ska även ha en textkärna, ett samlat tankeinnehåll med all rimlig information. Motsatsen till egentext är satellittext, det vill säga text som saknar tillräcklig information, har brister i redogörande och förklarande avseenden och har tillkommit utan medvetenhet om läsarens perspektiv (Bjar, 2006 s.332f., Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005
s.20). För det tredje måste texten vara formulerad så att läsaren kan tolka det skrivna och utläsa textens budskap. Texten bör vara skriven på ett sätt som följer de skriftspråkliga konventionerna. Ett fjärde krav är att orden ska vara stavade så att läsaren förstår vad skribenten menar att det ska stå (Bjar, 2006 s.327f., Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005 s.27). Vidare kan
man vid en analys se till vilka substantiv, pronomen, adjektiv och verb som förekommer i
texten. Att observera ordklasser visar på bredden i ordförrådet och skribentens förmåga att
använda allmänna respektive specifika ord. Vid en analys bör man även ställa sig följande
frågor; Är texten skriven med eller utan konnektivbindningar (men, därför, så att och så
vidare)?; Är tempus konsekvent eller innehåller texten tempusskiften som inte är
funktionella?; Är texten åldersadekvat? (Bjar, 2006 s.334, Palmér & Östlund-Stjärnegårdh,
2005 s.22ff., Strömquist, 1993 s.65).
Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) har utvecklat en analysmodell som de anser vara
tillämpbar oavsett texttyp och genre. Grundmodellen är hämtad från lärarmaterial till det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Författarnas bedömningsresonemang går under tre rubriker: Innehåll och textanvändning, Disposition och sammanhang samt Språk och stil (s.17ff.). Även Mehlum (1995) har utvecklat en analysmodell
som i stort utgår från samma princip som de ovanstående beskrivna (s.67-76).

Vart är vi på väg?
Något som är högst aktuellt idag är huruvida vi i skolan ska införa uppnåendemål redan i
skolår 3. Vi har studerat den nya kursplanen för svenskämnet som Skolverket ger förslag till. I
denna kursplan ges förslag på mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret
(Skolverket, 2007). I denna text fann vi i vissa delar direkt koppling till Författarkortleken.
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I Skolverkets kommentar till kursplanen poängterar Skolverket att det viktigaste för elever i
denna ålder är att de uppmuntras till att få ett skrivflöde. Därför bör man som pedagog göra
skillnad på det som formmässigt stör och det som förstör kommunikationen (Skolverket,
2007)
Ett förslag till mål att uppnå i skolår 3 är att eleven ska ”kunna reflektera över skillnader och
likheter mellan egna och andras texter samt använda olika läs- och skrivstrategier som redskap i sin språkutveckling”. Eleven ska ha tillgång till funktionella skrivstrategier. Målet lyfter bland annat fram elevens förmåga till reflektion kring texter. Målet syftar till att eleven ska
kunna stanna till, gå tillbaka och bearbeta sin text (Skolverket, 2007). Med dessa tankar om
framtidens skrivundervisning i åtanke går vi vidare till Westermarks tankar kring Författarkortleken.

Författarkortleken i förhållande till skrivpedagogisk forskning
Under denna rubrik vill vi koppla Författarkortleken till dagens skrivpedagogiska forskning.
Westermark (2007) nämner inte den processorienterade skrivpedagogiken som inspirationskälla, varken i författarkortsmaterialet eller i det dokument där hon på uppmaning av oss
nedtecknat sina tankar angående Författarkortleken (bilaga 1). Vi har dock funnit många likheter med och spår av den processorienterade skrivpedagogiken i Westermarks tankar.
För att se om Författarkortleken kan vara relevant i skolans pedagogiska verksamhet måste vi
vända oss till styrdokumenten. I Lpo 94 kan man under mål att sträva mot läsa att ”skolan ska
sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar tillit till sin egen
förmåga, samt utvecklar ett rikt och nyanserat språk […]”(Lpo 94). Här kan vi dra flera paralleller till Westermarks grundtanke kring Författarkortleken. Även hon talar om det lustfyllda lärandet, i hennes fall med fokus på skrivande. Westermark (2007) uppmuntrar skribenten till att våga och ha tillit till den egna förmågan. Genom det kreativa skrivandet uppnås
en vidgad begreppsvärld och därmed ett rikt och nyanserat språk. Kursplanen för svenskämnet
tar också upp vikten av den vidgade begreppsvärlden och menar vidare att språkutveckling
innebär just detta (Skolverket, 2000).
Förutom läroplanens mål att sträva mot i grundskolan har vi även tittat på de mål att sträva
mot som är specifika för ämnet svenska. När det gäller lusten och tilliten som viktiga faktorer
i den språkliga utvecklingen skriver Skolverket följande:
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven:
– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med
andra,
– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan.
(Skolverket, 2000)

När barn börjar skolan har de inte någon beständig uppfattning av vad skrivande innebär.
Denna bild skapas av pedagoger, och andra som bemöter elevernas texter, genom sitt sätt att
kommentera texterna (Mehlum, 1995 s.145). Om pedagogen i första hand ägnar sig åt
språkets grammatiska delar, före Lpo 94:s fyra f (fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet)
fås känslan att man först ska ägna sig åt dessa språkliga element för att sedan börja öva de
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olika färdigheterna isolerat (Myndigheten för skolutveckling, 2001 s.19). Detta är något som
dagens skola vill komma ifrån. Synen på språk och text har idag vidgats enligt Myndigheten
för skolutveckling, och samhället ställer allt högre krav på individens språkliga förmåga.
Produkttänkandet överges mer och mer till förmån för processtänkandet inom alla skolans
områden (Myndigheten för skolutveckling, 2003 s.7). I stället för att fokusera på språket och
dess regler går pedagogens uppgift mera ut på att ta hänsyn till grunden och den språkliga och
personliga utvecklingen (Mehlum, 1995 s.38).
Enligt Strömquist (2006) har vi alla upplevt att skrivande under rätta betingelser kan vara
mycket lustfyllt. Samtidigt menar hon att många upplever det vara svårt att skriva. Anledningen till detta kan vara att den bild de har av skrivandet är felaktigt. De kanske är av
uppfattningen att skriva handlar om att få ner en text på ett papper. Enligt Strömquist startar
skrivandet redan då vi har fått en idé om vad vi ska skriva – att skriva är en process från tanke
till färdig text (s.12).
Idén om att tanken kommer före språket är som tidigare nämnts sprungen ur en kognitiv syn
på lärandet. Piaget var en förgrundsgestalt inom den kognitiva psykologin och har starkt influerat konstruktivismen. En konstruktivistisk syn på lärande innebär att eleverna intar en
aktiv position i sitt lärande. Genom mentala handlingar uppstår kunskapen då eleverna
använder sin fantasi, sin förförståelse och sina egna erfarenheter i sitt skrivande (Carlgren &
Marton, 2002 s.126f.). Den processorienterade skrivundervisningen bygger även på insikten
att kunskap är i huvudsak språklig, det vill säga den individuella elevens kunskap är vad
eleven kan formulera med egna ord. Denna kunskapssyn poängterar att eleven konstruerar sin
kunskap genom sin språkanvändning (Dysthe, 1993 s.97ff.). Inte heller vid arbetet med
Författarkortleken går pedagogen in som en aktiv kunskapsförmedlare.
Westermarks (2007) bakomliggande tankar runt Författarkortleken påminner på många sätt
om Dysthes m.fl. (2002) idé kring tankespråkets funktion. Westermark poängterar vikten av
att inte gå in som kritisk granskare under den kreativa skrivprocessen och inte heller lägga
vikten på den formella delen i skrivandet. Båda förespråkar att man ska tänka med pennan, det
vill säga att under skrivandet utforska och få idéer. Författarkortstexterna kan liknas vid de
texter som Dysthe m.fl. (s.40) kallar första utkast eller tanketext. Westermark menar att de
mest fantasifulla och mest oväntade berättelserna kommer till i det spontana skrivandet där
det inte finns chans till förberedelser, censur och tillrättalägganden, således i tankeskrivandet.
Flödande skrivande är detsamma som effektivt skrivande enligt Liberg (1993 s.22). Det effektiva skrivandet växer fram i situationer där eleven genom en inre drivkraft vill skriva
(Liberg, 1993 s.53). I kursplanen kan man läsa att svenskämnet syftar till att tillsammans med
andra ämnen i skolan bland annat utveckla elevernas tänkande och kreativitet (Skolverket,
2000). Det är sådana sammanhang som pedagogen måste skapa för att hjälpa eleven in i
skriftspråkandet. Westermark poängterar vikten av glädjen i skrivandet för att genom detta nå
fram till den inre drivkraften:
Det som krävdes för att deltagarna skulle våga sig in i skapandet var löftet att i denna stund inte kunna
göra ”fel”, hur mycket de än försökte. Hur ska vi våga skriva spontana berättelser direkt från fantasins
källa om vi samtidigt oroar oss för resultatet? Se på de stora uppfinnarna och formgivarna; inte sällan är
det tack vare ”felen” som de fått hjälp att bryta ny mark. Jag uppmuntrar därför att se skapandets första
fas som en upptäcktsfärd, ett utforskande, bortom färdiga mallar för vad som kan anses rätt och fel, bra
och dåligt. ”Vad ni än gör i denna stund blir det rätt och riktigt”, säger jag. Det brukar följas av ett
befriande skratt. När vi befinner oss i denna process, i det utforskande, glädjefyllda flödet, menar jag att
vi är mitt i den vuxnes lek (Westermark, 2007).
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Enligt citatet ovan krävs det, för att nå glädjen och den inre drivkraften, även en tillit till den
egna förmågan för att våga ge sig hän och inspireras till kreativt skrivande. Enligt kursplanen
ska arbetet med språket tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker
(Skolverket, 2000). Westermark (2007) anser att arbetet med Författarkortleken kan plocka
fram all den fantasi, kreativitet och kraft som finns inom oss människor.
Enligt Liberg (1993) sker skriftspråksinlärande i ett språkrum som kännetecknas av att eleven
får uppleva olika typer effektivt skrivande och att detta förekommer i samstämmighet med
användandet av olika tekniker (Liberg, 1993 s.148). Kan Författarkortleken möjligen ta en
plats bland dessa tekniker och fungera som ett läromedel i grundskolan?
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Metod
I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt val av metod och redogöra för den modell vi använt
oss av vid analysen av elevtexter. Vi kommer även att redogöra för vår undersökningsgrupp
och vårt urval av elevtexter. Slutligen kommer vi att presentera arbetets etik och validitet.

Val av metod
Vi har gjort en kvalitativ studie, vilken har sina rötter i den humanistiska vetenskapen (till
skillnad från kvantitativa studier som har sina rötter i naturvetenskapen). Detta innebär att vårt
resultat ska tolkas och förstås och alltså inte generaliseras, förutsägas eller förklaras (Stukát,
2005 s.32).
Då flera metoder kan belysa en aspekt tydligare och mer mångfacetterat valde vi att använda
oss av deltagande observationer, enkät samt textanalys.

Deltagande observationer
De observationer vi har gjort är ostrukturerade i den meningen att vi kontinuerligt har observerat och med egna ord skrivit ned vad som hänt i klassrummet som en form av dagboksanteckning. Detta till skillnad från strukturerade observationer där observationen är hårt knuten
till ett kategorischema (Stukat, 2005 s.50). För att kunna göra meningsfulla observationer som
senare är möjliga att analysera måste man dock, även i ostrukturerade observationer, i förväg
ha utarbetat vad som ska styra det som ska observeras (Johansson & Svedner, 2006 s.60). Vi
utarbetade därför kriterier för vad som skulle styra våra observationer. Vad gäller pedagogerna har vi främst observerat på vilket sätt dessa arbetat med Författarkortleken; hur introducerades materialet vid skrivtillfällena och hur förhöll sig pedagogerna till materialet (positiva/negativa). Fokus i observationerna av pedagogerna har legat på anpassningarna, det vill
säga skillnaden mellan pedagogens arbetssätt och Westermarks instruktioner. Vad gäller eleverna har vi observerat deras spontana reaktioner i arbetet med Författarkortleken. Vi har observerat hur snabbt de kom igång med sitt skrivande, om de skrev non-stop under skrivtiden
eller om de mest satt och funderade. Vi har även genom observationer iakttagit elevernas lust
i arbetet med Författarkortleken.
Fördelarna med detta metodval var många. Genom deltagande observationer får man ”inifrånkunskap”, det vill säga kännedom om tyst och outtalad kunskap (Stukát, 2005 s.51).
Detta till skillnad från intervjuer och dokument där man inte på samma sätt kan få tillgång till
information som är kroppslig eller svårformulerad (Ambjörnsson, 2004, s.39). Detta kan till
exempel handla om blickar, suckar eller attityder.
Då vi sedan tidigare var väl kända i respektive klass, av såväl pedagoger som elever, blev det
naturligt att vi intog rollen som kända observatörer. Med känd observatör menar vi att pedagoger och elever känner oss. Dock var vi okända på det sätt att eleverna inte var medvetna om
att vi observerade dem. Eleverna upplevde oss snarare som en extra pedagog i klassrummet.
Vi har således tagit aktiv del i de lektioner som vi observerade och gått in som medlemmar i
den aktuella gruppen. Med tanke på vår tidigare relation till respektive klass kände vi oss
säkra på att alla i gruppen accepterade oss som deltagare.
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Då vi så lite som möjligt ville störa den vanliga ordningen i undervisningen beslutade vi oss
för att inte anteckna under lektionen. Reflektionerna kring de deltagande observationerna
skrevs istället ned direkt efter varje observationstillfälle.

Enkät
Vi har kompletterat våra deltagande observationer med två enkätfrågor till pedagogerna (bilaga 2). Detta för att vi genom våra deltagande observationer inte fick den kunskap kring pedagogernas attityd till arbetet med Författarkortleken som vi önskade. Att få pedagogernas
åsikter ansåg vi vara viktigt då vi själva ännu inte har den erfarenhet kring skrivundervisning
som verksamma pedagoger har. Då vårt syfte är att se om Författarkortleken kan fungera som
ett läromedel i grundskolan anser vi att vi inte enbart kan lita till vår analys av materialets
funktion och därmed bortse från erfarna pedagogers upplevelse av den. Enkäterna skickades
ut under vecka 16 (då allt empiriskt material var insamlat) via mail och pedagogerna ombads
att svara inom två veckor.

Textanalys
Textanalys innebär att man beskriver och tolkar texter för att på olika sätt relatera dem till de
olika sammanhang i vilka de ingår. En viktig bakgrund har denna verksamhet i hermeneutiken, som enkelt uttryckt betyder förståelse på ett djupare plan (Johansson & Svedner, 2006
s.64).
För att se om elevernas texter har utvecklats i och med arbetet med Författarkortleken gjorde
vi en för- och efterstudie av elevernas skrivförmåga. Innan eleverna introducerades för Författarkortleken fick de skriva en berättelse till en bild (bild 1, bilaga 3). Pedagogen i varje
klass fick i uppgift att introducera denna bild. De hade fria händer att introducera bilden på
det sätt de önskade men eleverna fick maximalt 20 minuter till själva skrivningen. Efter vecka
15 då vår studie var avlutad fick eleverna skriva till ytterligare en bild (bild 2, bilaga 3). Vid
detta tillfälle var pedagogen tvungen att introducera bilden på samma sätt som vid första introduktionen.
Bilderna valde vi ut efter två kriterier. Det första kriteriet var att bilderna skulle vara
spännande och intresseväckande. Med detta menar vi att bilderna skulle ge möjlighet till flera
olika uppslag genom att de innehöll flera olika karaktärer, var färgrika och inte knöt an till någon för eleverna redan känd saga eller berättelse. Det andra kriteriet var att de två bilderna
skulle vara så likvärdiga som möjligt. Med likvärdiga menar vi att inte den ena skulle upplevas som mer intressant än den andra enligt ovanstående.

Modell för analys
Gemensamt för alla de analysmodeller vi studerat (se litteraturgenomgång s.15-16) är att de
utgår ifrån en analys av så kallade heltexter. En heltext är en ”färdig” text, alltså en produkt.
Trots att de texter eleverna i vår undersökningsgrupp skrivit till bild 1 och bild 2 kan betraktas
som heltexter, och därmed är möjliga att bedöma efter heltextens kriterier, anser vi att dessa
analysmodeller är otillfredsställande för analys i vår studie. Då arbetet med Författarkortleken
syftar till att utveckla lust, flöde, fantasi och tillit till den egna förmågan är det således denna
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typ av utveckling som blir intressant och bör vara i fokus även i en analys av bild 1 och bild 2.
Att se på form eller disposition skulle bli en orättvis bedömning av elevernas möjliga utveckling efter arbetet med Författarkortleken.
Enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) bör texter bedömas och analyseras med tanke
på syfte, mottagare och situation (s.20). För vår studie blir det därför nödvändigt att utarbeta
ett analysschema som ger oss tillfredsställande information om elevernas progression i förhållande till Författarkortlekens syfte.
Det Författarkortleken syftar till att utveckla är, som redan nämnts; lust, flöde, fantasi samt
tillit till den egna förmågan. Elevernas lust till skrivande är svår att få grepp om i en textanalys varför denna aspekt utvärderas i våra deltagande observationer. Vad gäller flöde kommer
vi i vår analys att titta på textens omfattning, meningslängd samt ordlängd; Har elevernas
texter blivit längre, har meningarna blivit längre och använder eleven längre ord? Långa ord
och meningar har vi bestämt till de som innehåller fler än sex bokstäver/ord, i enlighet med
LIX (läsbarhetsindex) (Nationalencyklopedin, 2007d). Vad gäller textlängd jämförs respektive elevs text till bild 1 med densammes text till bild 2 med avseende på antal ord i texterna.
Vi kommer även, i likhet med andra analysmodeller, att studera texterna på ordnivå för att få
syn på fantasi och uppslagsrikedom. Vilka slags ord förekommer i texten? Att observera ord
visar på bredden i ordförrådet och skribentens förmåga att använda allmänna respektive specifika ord. Vi har fokuserat på det som ”sticker ut” i texten. Det kan handla om att eleven använder specifika ord och uttryck, exempelvis tax istället för hund, eller ovanliga ord och uttryck. Använder eleven svårare ord och uttryck? Gör eleven liknelser, träffande beskrivningar
eller använder eleven lustiga uttryck? Användandet av ovan beskrivna ord och uttryck tyder
på att eleven har kommit loss i sitt skrivande och vågar använda de ord som kommer upp i
deras fantasi, även om de inte alltid kan stava dem. Då vi gör denna bedömning tar vi hänsyn
till elevernas ålder och modersmål. Detta innebär att eleverna i skolår 6 inte kan bedömas på
samma sätt som eleverna i skolår 3, och vidare kan inte eleverna med svenska som modersmål
bedömas på samma sätt som elever med annat modersmål än svenska. Fokus i analysen kommer att ligga på skillnaden mellan respektive elevs text till bild 1 och bild 2 med avseende på
ovanstående kriterier.

Alternativa metoder
Ett alternativ till deltagande observationer och enkätfrågor är kvalitativa personliga intervjuer
det vill säga ett möte med intervjupersonen där man använder sig av öppna frågor. Öppna
frågor ger intervjupersonen stort utrymme att besvara frågorna med egna ord (Patel &
Davidson, 2003 s.69). Då vi redan hade en väl etablerad kontakt med de personer vi tänkt
intervjua (pedagogerna) och god kännedom om deras arbetssätt ansåg vi att det fanns risk för
utelämnande av information. Dels fanns risken att vi omedvetet skulle utelämna frågor som vi
redan ansåg oss ha svar på. Omvänt kunde intervjupersonen omedvetet utelämna viss
information som de ansåg oss redan veta då vi varit deltagande vid genomförandet. Dessutom
är vi tre personer om att skriva detta arbete vilket gör att tolkningsfrågan kring intervjusvaren
kunde ställa till en del problem. Vi ansåg inte att det var ett alternativ att åka ut tre personer
för att intervjua en pedagog i taget då detta kunde leda till att pedagogen i fråga kunde känna
sig hämmad (Patel & Davidson, 2003 s.78). Alternativet hade då varit att intervjua varsin
pedagog. Vidare skulle tolkningen av dessa intervjuer bli svår då vi skulle vara tre om att
tolka intervjusvaren i en situation som bara en av oss varit med om.
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Ytterligare ett alternativ till deltagande observationer är icke standardiserade enkäter. Även
dessa ger stort utrymme åt den som ska besvara frågorna. Fördelen med denna metod, till
skillnad från öppna intervjufrågor, är att i enkäten tvingas den som svarar att formulera sig på
ett mer strukturerat sätt. Den som besvarar enkäten måste även bortse från att enkätutlämnaren har alla förkunskaper. Dock bygger validiteten i enkätsvaren på, i detta fall, pedagogernas
villighet att besvara frågorna. Då vi efter kontakt med pedagogerna upplevde att denna villighet inte fanns ansåg vi att vi inte skulle få de utförliga svar vi ville komma åt. Vi valde därför
att endast komplettera våra observationer med två enkätfrågor till pedagogerna.

Urval
Vi kommer i urvalet att presentera vår undersökningsgrupp samt vårt val av elevtexter.

Undersökningsgrupp
Det urval vi gjort är godtyckligt då det är baserat på tre för oss sedan tidigare kända skolor.
Att vi redan var kända medförde fördelar, bland annat genom att vi kunde vara säkra på att
pedagogerna efter bästa förmåga skulle genomföra arbetet med Författarkortleken och att de
var engagerade i vårt examensarbete. Dessutom har tidsfaktorn spelat roll för vårt urval då vi
ansåg att den tid vi har haft till förfogande inte räckt till att skapa nya kontakter med för oss
nya skolor.
Skolorna representerar skilda upptagningsområden, olika åldrar på eleverna och därmed skiljer sig pedagogernas erfarenhet och förutsättningar åt vilket vi anser vara en tillgång i vår
studie. Skolorna är geografiskt spridda, två är belägna i en storstadskommun och en i en
mindre kommun. Den ena storstadsskolan ligger i en förort och är en F-6 skola med ca 400
elever. De andra två skolorna är landsortsskolor med klasser från F-9. Landsortsskolan i storstadskommunen har ca 750 elever och skolan i den mindre kommunen har ca 480 elever.
Vår undersökningsgrupp består av tre klasser och tre pedagoger.
Den ena klassen, belägen i förorten, är en åldersblandad klass med 20 elever från skolår 1-3. I
denna klass har 19 (av 20) elever ett annat modersmål än svenska. Den andra klassen, även
denna åldersintegrerad med elever från skolår 3-4, består av 21 elever. Denna skola är belägen
på landsorten och representeras uteslutande av elever med svenska som modersmål. Även den
andra landsortsklassen utgörs helt av elever med svenska som modersmål. Denna klass är
åldershomogen och består av 24 elever i skolår 6.
Då ovanstående klasser på många sätt skiljer sig åt, har vi vid vår textanalys valt att fokusera
på det klasserna har gemensamt då vi anser att gemensamma referensramar underlättar vår
kommande analys av resultatet. I de åldersintegrerade klasserna deltog därför endast de elever
som går i skolår 3. Dessa elever har då gemensam ålder men olika modersmål. Vidare har
eleverna i skolår 6 gemensamt modersmål med eleverna i skolår 3 från landsortskommunen.
Det som skiljer dessa klasser åt är ålder.
Man kan i en kvalitativ studie välja att göra totalundersökning eller en urvalsundersökning.
En totalundersökning innebär att hela gruppen, i vårt fall en klass på respektive skola, deltar
(Stukát, 2005 s.57). Detta var fallet då vi gjorde våra deltagande observationer (till skillnad
från vid textanalysen). Vi observerade således alla klassens elever. I en urvalsundersökning
däremot gör man ett urval av vilka i gruppen man studerar (s.57).
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Val av elevtexter
För att begränsa vår studie och göra den hanterbar valde vi att göra en urvalsundersökning då
vi skulle analysera elevernas texter. Vi använde oss av sex elevtexter från varje klass. Vår
strävan var att få ett representativt stickprov, det vill säga ett urval som kan representerar hela
populationen (Stukát, 2005 s.57). De texter vi valde att analysera baserade vi på pedagogernas
erfarenhet och omdömen av eleverna. Vi bad respektive pedagog att välja ut totalt tre elever
ur sin klass; en god, en medelgod och en mindre god skribent. Detta val gjorde pedagogerna
med tanke på vad eleverna tidigare presterat i fråga om skrivning. Anledningen till att vi ville
ha en mindre god en medelgod och en god skribent var att vi ville ha en bredd i undersökningen för att se om Författarkortleken påverkar olika elever på olika sätt. Totalt användes nio
elevers texter i analysen.

Etik
Vi har tagit hänsyn till informationskravet och i och med detta informerat de som berörs av
studien. I vårt fall gäller detta berörda elever samt pedagogerna i de berörda klasserna. Vi har
även tagit hänsyn till samtyckeskravet (Stukát 2005, s.130f.). Då eleverna i vår studie är yngre
än femton år informerade vi elevernas målsmän om att deltagandet i vår studie var frivilligt,
för att ge dem möjlighet att opponera sig kring elevernas medverkan (bilaga 4).
Med tanke på konfidentialitetskravet (Stukát 2005, s.130) kommer alla deltagande i vår studie
att vara anonyma. De texter som eleverna har berikat vårt arbete med har behandlats anonymt
och texterna har avidentifieras. Även pedagogerna är anonyma i vårt arbete då vi redovisar
svaren på enkätfrågorna. Vi anser inte att skolornas, elevernas och pedagogernas namn har
någon relevans för resultatet i vårt examensarbete och har därför inte skrivit ut dessa.
Vi har gjort ett medvetet ordval då vi kallar de deltagande eleverna för mindre goda, medelgoda och goda skribenter. Detta för att flytta fokus från person till skrivförmåga och inte tillskriva elevernas person dessa egenskaper.

Validitet
I kvalitativa studier flyter begreppen reliabilitet och validitet samman och är svåra att skilja åt,
varför forskare vid denna typ av studier ofta väljer att enbart tala om validiteten och då ge
denna en vidare innebörd (Patel & Davidson, 2003 s.103). Vi väljer att följa deras exempel.
God validitet kan handla om hur forskaren förmår att använda sig av sin förförståelse genom
hela forskningsprocessen och om hur forskaren lyckats skaffa ett underlag för att göra en trovärdig tolkning av det studerade. Det handlar vidare om hur forskaren lyckats fånga det som
är mångtydigt och motsägelsefullt, till exempel relationen mellan det typiska, det normala och
det speciella. Forskaren ska kunna argumentera för att en viss tolkning är den mest trovärdiga
och vara flexibel i forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003 s.103f.).
Enligt Patel och Davidson (2003) är varje kvalitativ forskningsprocess unik och det går inte
att fastställa några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. Däremot anser Patel
och Davidson att ju fler olika data man använder sig av för att belysa olika sidor av samma
företeelse, desto fylligare bild av företeelsen får man (s.104). Då vi i vår studie använder oss
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av flera olika metoder (observation, enkät och textanalys) anser vi oss få denna fyllighet
genom att vi belyser verkligheten från flera olika perspektiv.
Är då våra resultat tillförlitliga? Hade vi exempelvis i observationen fått se samma verklighet
genom en dold kamera? Svaret på dessa frågor är antagligen nej. Allt man mäter påverkas av
själva mätningen (Hansson, 1997, s.83). Att vår närvaro bland eleverna under de deltagande
observationerna påverkade den vanliga ordningen i klassrummen är ofrånkomligt. Däremot
verkar vår närvaro inte ha gjort att eleverna lagt till med andra attityder än de annars skulle ha
haft, eller att de förändrat sitt beteendemönster. Detta har vi även fått bekräftat från pedagogerna.
När man gör en undersökning där man använder sig av observationer, beror tillförlitligheten
till stor del på observatörens förmåga. Då man observerar gör man hela tiden bedömningar av
det man observerar och flera olika typer av bedömarfel kan uppstå enligt Patel och Davidson
(2003). Eftersom vi varken bandat eller spelat in de situationer vi observerat är det omöjligt
för någon utomstående att avgöra hur hög grad av bedömarfel som kan ha uppstått. Vi har
dock tillsammans haft ständiga diskussioner om det vi har upplevt och vi har alla tre varit
överens om de slutsatser vi dragit. Enligt Patel och Davidson är förutsättningen för en god
tillförlitlighet att observatören har erfarenhet av att observera (s.101). Vi har alla tre under vår
utbildning genomfört en mängd studier där deltagande observationer har varit ett viktigt inslag och tror oss därför ha relativt goda kunskaper i denna metod.
Då det gäller tillförlitligheten i enkätsvaren är det viktigaste enligt Patel och Davidson (2003)
att vi försäkrar oss om att de individer som besvarat enkäten uppfattar enkäten som vi har
tänkt oss (s.102). På detta plan kände vi oss säkra. Pedagogerna som besvarade enkäten har
varit med under hela arbetet med Författarkortleken och var väl insatta i vår uppgift. Frågorna
vi ställde var medvetet öppna för att pedagogerna skulle få utrymme för egna tankar då det
var dessa vi främst ville åt. Då vi samlat in de besvarade enkäterna fick vi också bekräftelse
på att pedagogerna förstått frågorna så som de var tänkta från vår sida.
Skulle någon annan få samma resultat vid en liknande undersökning, jämfört med vår (Patel
& Davidson, 2003 s.106)? Troligtvis inte. Vi försöker inte göra anspråk på att vår studie är
intersubjektiv. Denna undersökning får ses som en fallstudie och som vår tolkning av situationen. Studien är delvis beroende av de specifika individerna i gruppen. Trots att vår studie
inte kan anses vara generell så speglar den ändå hur arbetet med Författarkortleken kan se ut
bland skilda individer med skilda förutsättningar. Studien visar ett brett spektrum av individer
och kan därför ses som ett stickprov av en större population. Undersökningen kan därför sägas
ha en viss giltighet i andra liknande situationer än i just denna specifika.
Vi har också i vårt arbete ansträngt oss för att beskriva vårt genomförande så tydligt att det
kan vara reproducerbart av någon annan (Stukát, 2005 s.123). Självfallet går det aldrig att gå
tillbaka till precis samma utgångsläge och inte heller elevunderlaget kan bli exakt detsamma.
Vi tror dock att vårt resultat kan vara applicerbart på andra elever i samma åldersgrupp, och
att en annan forskare hade fått ett liknande resultat.
Hermeneutiken är en central del av vår studie. Tolkning av fenomen är något vi gör hela tiden
(Gilje & Grimen, 1992, s.175). En grundtanke inom hermeneutiken är att vi aldrig möter världen förutsättningslöst och att de förutsättningar vi har bestämmer vad som blir förståeligt respektive oförståeligt (s.183). Vid datainsamlingen, främst under våra deltagande observationer, har vi som ovan beskrivit varit medvetna om att bedömarfel kan uppstå. En observation
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blir oundvikligen subjektiv, vilket hermeneutiken lyfter fram, då vi som sagt alltid möter världen utifrån våra egna förutsättningar. Vi vill klargöra att vi är medvetna om detta. Tolkningen
har även varit central vid vår textanalys. Vi har därför varit noggranna med att, genom en
tydlig analysmodell, visa vad som ligger till grund för våra tolkningar.
Kan vi då någon gång vara säkra på att våra tolkningar är korrekta och finns det något sådant
som kan kallas för en helt korrekt tolkning? Enligt Gilje och Grimen (1992) är svaret nej, och
vi är beredda att hålla med. Tolkningar är alltid bara mer eller mindre sannolika eller trovärdiga. Vi anser att objektiv kunskap är en omöjlighet då man försöker förstå och förklara människors handlingar och beteenden (s.202).
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Genomförande
I genomförandet kommer vi att presentera skrivarverktyget Författarkortleken. Därefter beskriver vi hur introduktionen av bild 1 och 2 gick till i respektive klass. Vidare beskriver vi
hur arbetet med Författarkortleken har sett ut i desamma.
Vi har valt att kalla klasserna för klass A, B och C. Klass A är en åldersintegrerad 1-3: a där
19 av 20 elever har annat modersmål än svenska. Klass B är en åldersintegrerad 3-4: a där alla
elever har svenska som modersmål. Klass C är en åldershomogen klass med elever i skolår 6
där alla har svenska som modersmål.

Författarkortleken
Idén till vårt examensarbete fick vi via Nationella Exjobb- poolen vid Göteborgs universitet.
Skribenten Ann Westermark sökte där efter studenter som var intresserade av att undersöka
om hennes skrivarverktyg, Författarkortleken, kunde fungera som ett läromedel i svenskundervisningen i grundskolan. Vi vill poängtera att vi trots det att vi utfört arbetet för en uppdragsgivare, har gått in i studien med ett kritiskt förhållningssätt.
Ann Westermark är från Göteborg och har 20 års erfarenhet av skrivande på heltid. Hon är
informatör och diplomerad copywriter (DIHM). 1990 fördjupade hon sig i ämnet livsfrågor
och har därefter byggt på med studier i analytisk psykologi (jungianskt inspirerad) samt utbildning till bildterapeut vid NIARTE (pågående). De senaste tio åren har hon lett skrivarkurser med fokus på flöde och inspiration i skrivprocessen. Hon har även studerat två terminer
vid Nordiska Folkhögskolans Skrivarlinje i Kungälv. Förutom ett stort antal artiklar har
Westermark under åren publicerat läromedel (Liber Förlag) samt skrifter/böcker, som ensam
författare eller tillsammans med andra. Integrerad Kompetens (Global Forum och Västra
Götalandsregionen), Det sista kapitlet – En bok om vård i livets slutskede (Inspira Förlag) och
Lilla Havsboken (Rockström) är några exempel. Författarkortleken, som utgavs 2005, är hennes senaste publikation.
Ann Westermark ville att några studenter skulle ta sig an uppgiften att undersöka om Författarkortleken kan fungera som ett läromedel i svenskundervisningen i grundskolans tidigare år.
Detta tyckte vi lät som ett intressant uppdrag och träffande henne (2006-12-01) för vidare
diskussioner. Därefter tog vi telefon- och mailkontakt med de skolor vi önskade basera vår
studie på. Samtliga skolor var villiga att delta i studien.
Vi tog tillfället i akt att påbörja detta examensarbete under kursen LAU 300. Detta medförde
att vi redan under vecka 5 kunde påbörja insamlandet av vårt empiriska material. Under en
femveckors period var vi, var och en, på plats i de deltagande skolorna. Vecka 5 introducerade vi Författarkortleken för respektive pedagog. I slutet av denna vecka genomförde eleverna skrivuppgiften till bild 1 (bilaga 3). Vecka 6 påbörjade pedagogerna sitt arbete med
Författarkortleken. De fick fria händer att arbeta med Författarkortleken på de sätt de ansåg
vara lämpligast för just deras klass. De ramar pedagogerna hade att rätta sig efter var att Författarkortleken skulle användas vid minst fem tillfällen under perioden vecka 5-10. Under
denna period fanns vi på plats som deltagande observatörer. De kommande veckorna, 10-15
fortsatte pedagogerna sitt fria arbete med Författarkortleken. Under dessa veckor informerades också elevernas målsmän om det skrivarbete som skett i skolan. Informationen till målsmän gavs genom en bilaga till klassernas veckobrev (bilaga 4). Vecka 15 avslutades vår empi- 23 -

riska studie med att eleverna fick skriva till bild 2 (bilaga 3). Därefter samlades det empiriska
materialet in. Pedagogerna hade nu valt ut vilka tre elevers texter i respektive klass som skulle
ingå i vår studie. I samband med detta ombads pedagogerna via mail att besvara två enkätfrågor (bilaga 2). Deras svar skulle vara oss tillhanda senast vecka 16.

Arbete i klassrummet, skola A
I denna åldersblandade klass (skolår 1-3) var det endast elever i skolår 3 som medverkade i
arbetet med Författarkortleken. Gruppen bestod av åtta elever där sju av eleverna har annat
modersmål än svenska. Eleverna har svårt med det svenska språket. Formen och även
ordförrådet är begränsat.

Bild 1 och bild 2
Bild 1 introducerades med hjälp av overhead. Pedagogen pratade lite runt bilden för att väcka
nyfikenhet hos eleverna. Introduktionen gjordes kort. Detta för att pedagogen av erfarenhet
visste att eleverna annars skulle börja samtala med varandra och därmed fanns risken att elevernas tankar kunde komma att färgas av varandras. Pedagogen delade ut var sitt lösblad till
eleverna och berättade att de skulle få skriva till bilden. Elevernas uppmanades att skriva direkt ur fantasin. De fick själv välja vad de ville skriva om (utifrån bilden) och pedagogen påtalade att det inte fanns några rätt eller fel. Pedagogen gav därefter eleverna en tidsram på 20
minuter. Då eleverna under vecka 15 skulle skriva till bild 2 upprepades ovanstående procedur.

Författarkortleken
Pedagogen valde att vid varje skrivtillfälle i förväg bestämma det kort som eleverna skulle
skriva till. Det utvalda kortet presenterades och skrevs på tavlan. Således arbetade alla elever
med ett och samma kort. Eleverna fick först själva fundera kring kortets innebörd och därefter
förklarades orden av pedagogen. Ibland gjordes detta med hjälp av föremål, ett pennskrin fick
till exempel representera en kista. Eleverna fick efter denna korta presentation skriva fritt på
lösblad. Eleverna skrev av textraden från kortet som överskrift på sina papper. Vid första
skrivtillfället med Författarkortleken fick eleverna skriva i 20 minuter. Tiden förkortades dock
vid varje efterföljande skrivtillfälle. Arbetet med Författarkortleken pågick under perioden
vecka 6 till vecka 10, då eleverna skrev författarkortstexter två gånger i veckan . Eleverna har
i genomsnitt skrivit utifrån tio kort var.

Arbete i klassrummet, skola B
I denna åldersblandade klass (skolår 3-4) medverkade alla elever i arbetet med Författarkortleken. Gruppen bestod av 21 elever med svenska som modersmål.

Bild 1 och bild 2
Bild 1 introducerades med hjälp av overhead. Pedagogen samtalade med eleverna om bilden
och en gemensam tankekarta växte fram. Pedagogen poängterade att ingenting var fel och att
det som stod i tankekartan endast var förslag. Pedagogen delade ut var sitt lösblad till eleverna
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och berättade att de skulle få skriva en berättelse, inspirerad av bilden. Eleverna fick veta att
de skulle skriva tills de kände sig nöjda, de hade 20 minuter till sitt förfogande. Då eleverna
ansåg sig vara färdiga bad pedagogen dem att läsa igenom berättelsen och fundera på om det
var något de ville lägga till eller förändra och därefter lämna in sin berättelse. Då eleverna
under vecka 15 skulle skriva till bild 2 upprepades ovanstående procedur.

Författarkortleken
Pedagogen i denna klass valde att presentera Författarkortleken vid namn för eleverna. Innan
det att eleverna fick tillgång till kortleken valde pedagogen bort ett fåtal kort som hon ansåg
var för svåra för eleverna, exempelvis revisorns resväska. Eleverna fick varsin ny skrivbok att
samla sina författarkortstexter i. Pedagogen sa att denna bok skulle de vara rädda om för i den
skulle det hamna många spännande texter. Pedagogen poängterade för eleverna att de skulle
skriva det första som kom upp i huvudet och att under kommande tre minuter kunde ingenting
bli fel och ingenting skulle rättas. ”Fundera inte på stavning utan bara skriv. Skriv som ordet
låter om ni inte vet hur det stavas”. Pedagogen tog ett kort och gick och satte sig på en ledig
plats för att själv delta i skrivandet. Hon bad eleverna att sätta sig bekvämt och ta några djupa
andetag och gjorde själv detsamma. Därefter tryckte hon igång timern med uppmaningen:
”skriv!” Då de tre minuterna var slut läste pedagogen upp sin text och frågade sedan om det
var någon annan som ville läsa sin. De allra flesta valde att läsa upp sina texter men fyra elever avstod.
Introduktionen vid de andra tillfällena var kortare än den första. Pedagogen sa helt kort att de
skulle skriva en ”tre-minutare” och bad eleverna att sätta sig till rätta och ta några djupa andetag. Efter de tre minuterna fick eleverna, precis som vid det första tillfället, välja om de
ville läsa upp eller inte. Vid alla uppläsningstillfällen, utom ett där alla valde att läsa upp, var
det mellan två och tre elever som valde att avstå. Det var inte samma elever som avstod vid
varje tillfälle och alla elever läste vid något skrivtillfälle upp sin text. Vid det fjärde tillfället
valde pedagogen att ingen fick läsa upp sin text. Eleverna skrev totalt vid sex tillfällen under
perioden vecka 6 till vecka 10. Pedagogen satt med dem och skrev vid tre av dessa tillfällen.

Arbete i klassrummet, skola C
I denna åldershomogena klass, skolår 6, medverkade alla elever i arbetet med Författarkortleken. Gruppen bestod av 24 elever med svenska som modersmål.

Bild 1 och bild 2
Bild 1 introducerades med hjälp av overhead. Pedagogen samtalade med eleverna om bilden
och dess innehåll. Hon bad dem tänka på vad som kunde ha hänt innan och efter den händelse
som utspelade sig på bilden. Pedagogen uppmärksammade eleverna på att det första som
kommer upp i tanken ofta är viktigt, och att det är tillåtet att skriva även utanför bildens innehåll. Pedagogen delade ut varsitt lösblad till eleverna och berättade att de skulle få skriva en
berättelse inspirerad av bilden. Pedagogen gav därefter eleverna en tidsram på 20 minuter. Då
eleverna under v 15 skulle skriva till bild 2 upprepades ovanstående procedur.
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Författarkortleken
Pedagogen i denna klass valde att presentera Författarkortleken vid namn för eleverna och
även Ann Westermark som kvinnan bakom skrivarverktyget. Eleverna fick varsitt lösblad att
skriva på. Pedagogen poängterade för eleverna att de skulle skriva det första som kom upp i
huvudet och ingenting kunde bli fel. Pedagogen bad eleverna att städa bort allt från bänkarna,
utom penna och suddgummi. Hon startade timern och eleverna skrev till varsitt kort och de
hade en skrivtid på tre minuter till sitt förfogande.
Introduktionen vid de andra skrivtillfällena var kortare än vid det första. Vid dessa tillfällen sa
pedagogen att ”nu är det dags att skriva till korten igen”. Pedagogen påminde varje gång om
att ingenting kunde bli fel. Om de inte kom på något att skriva skulle de börja med kortets
mening som rubrik eller skriva enstaka ord som dök upp i tanken. Eleverna skrev vid totalt
fem tillfällen under perioden vecka 6 till vecka 10.
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Resultat
Vi kommer att presentera vårt resultat under tre rubriker; Observation, Enkät och Textanalys.
Vidare kommer vi under dessa rubriker att redogöra för respektive skola för sig (skola A,
skola B och skola C. Se under rubriken Genomförande för utförligare information om skolorna).

Observation
Vi kommer under denna rubrik att presentera hur det gick i arbetet med bild 1 och bild 2 under våra observationer samt hur det gick i arbetet med Författarkortleken i respektive skola.
Det som har varit fokus under våra observationer är som ovan nämnts; hur eleverna responderade på pedagogernas introduktioner, hur pedagogerna förhöll sig till materialet, vilka anpassningar pedagogerna gjorde samt elevernas spontana reaktioner.

Skola A

Bild 1
Då eleverna inte var vana vid att skriva, eller snarare vid denna form av skrivande, blev det en
trög start. Eleverna satt mest och skruvade på sig och tittade lite frågande på varandra. Någon
elev skrev snabbt några rader men sedan tog det stopp. Pedagogen gick runt och viskade för
att inspirera eleverna var för sig och strax dök en efter en ner i sitt skrivande. En eller två elever frågade vid något tillfälle om stavningen till de ord som kom upp i fantasin. De elever
som till en början skrev ner några meningar var de elever som först stötte på hinder. De upprepade då gärna sina meningar och skrev samma mening om igen. De elever som istället tagit
sig en funderare i början var svåra att stoppa efter 20 minuter.

Författarkortleken
Vid introduktionen lyssnade eleverna med spänning på de textrader som kom från ”dagens
kort”. Pedagogen skrev av texten från kortet på tavlan och förklarade betydelsen av det som
stod. Ibland visade pedagogen med föremål, till exempel en ring eller en kista för att konkretisera de ord som skrevs på tavlan. Eleverna verkade inspireras av denna förklaring och skrev
snabbt textraden från kortet som överskrift på sina lösblad. För en del elever var det svårt att
komma vidare. För dessa elever räckte det dock ofta med en enkel puff i sidan och en påminnelse att ”det är okey att skriva precis det du tänker på”. Flera elever hade ofta en berättelse i
huvudet som gärna berättades för pedagogen då hon kom förbi, men dessa elever hade svårare
att få ned berättelsen i skriven text. Ofta släppte denna spärr när pedagogen sa ”vad du skriver
är bra”. Andra elever satt och funderade en stund men kom därefter i gång och skrev nonstop. När tiden var slut var dessa elever svåra att stoppa. De ville gärna få tid att skriva ett
avslut på sina berättelser, men då pedagogen hindrade dem i detta la eleverna gärna till ordet
”slut” för att markera avslutet.
Efter att eleverna skrivit till Författarkortleken ett antal gånger kom de flesta elever i gång
snabbare. Den snabba starten gjorde att många elever allt oftare hann skriva ett avslut på sina
berättelser. Koncentrationen var hög. Ingen av eleverna sprang till exempel på toaletten eller
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drack vatten. Vid alla skrivtillfällen var det alldeles tyst i klassrummet. Enda gången någon
yttrade sig var när eleverna frågade hur något ord stavades. Pedagogen hjälpte till med stavningen men var noga med att poängtera att stavningen inte var viktig. I slutet av arbetsperioden med Författarkortleken ville eleverna på egen begäran läsa upp texterna för varandra.
Detta blev dock aldrig av under den tid vår studie pågick.

Bild 2
Vid detta skrivtillfälle var eleverna mer vana vid arbetssättet och kom därför igång snabbare
än vid skrivandet till bild 1. Dock uppstod viss förvirring kring avsaknaden av ”rubrik”. Detta
för att eleverna vid arbetet med Författarkortleken använde kortens text som rubrik.

Skola B

Bild 1
Trots den ledande introduktionen (med tankekartan) hade en del elever svårt att komma igång.
Någon elev frågade om de fick skriva en skämthistoria, andra fastnade då de inte kunde
komma på ett namn till flickan på bild 1. Till slut skrev ändå alla.

Författarkortleken
Under hela introduktionen satt eleverna tysta och lyssnade med spända och förväntansfulla
uttryck i sitt ansikte. Pedagogen talade långsamt och med låg stämma som skapade en spänning inför det som komma skulle. En del fnissade lite nervöst och tittade på sin bordsgranne.
Det flesta eleverna vände på sina kort och började skriva direkt och släppte inte pennan från
pappret förrän de tre minuterna var över. En del räckte upp handen och sa att de ”fattade ingenting”. Till dessa sa pedagogen att de då kunde börja med att skriva av texten på kortet och
att de skulle försöka skriva om det de inte visste. En del räckte upp handen och frågade om
stavning av vissa ord. Dessa frågor viftade pedagogen bort med handen och satte fingret över
läpparna i ett ”sch- tecken”. Efter att de tre minuterna var förbi såg de flesta elever glada ut
medan andra inte röjde något av sin sinnestämning med en min.
Efter varje skrivtillfälle med Författarkortleken fick eleverna möjlighet att läsa upp sina texter. Pedagogen bekräftade elevernas texter med en nick, ett hm, eller kommentarer som ”vad
spännande” eller ”undra hur det kan sluta”. Vid det fjärde skrivtillfället valde pedagogen, som
ovan beskrivet, att ingen elev fick läsa upp sin text. Detta för att hon hos en elev upptäckt
tendenser till att hans texter enbart skrevs för att underhålla de andra i klassen, exempelvis en
rolig historia, och inte skrev enligt Författarkortlekens grundtanke.
Vid flera tillfällen möttes Författarkortleken av jubel och applåder från klassen. Inte vid något
tillfälle syntes en suck eller någon annan typ av motvilja mot att skriva hos någon av eleverna.
Kommentarer som ”yes” och ”Författarkortleken äger” hördes från olika håll. Vid övriga
skrivtillfällen var det endast en eller två elever som räckte upp handen och inte visste vad de
skulle skriva. Frågor kring stavning kom inte längre. Däremot var det vid något tillfälle en
utav eleverna som räckte upp handen och frågade vad det stod på kortet. I övrigt var det
knäpptyst vid dessa tillfällen och det enda som hördes var elevernas pennor mot pappret.
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Bild 2
Vid detta skrivtillfälle kände eleverna igen arbetsgången från skrivandet till bild 1 och det
uppstod därför inga frågor. Eleverna kom snabbare igång med denna skrivuppgift än de gjort
vid skrivandet till bild 1.

Skola C

Bild 1
Eleverna tog till sig pedagogens instruktioner utan att kommentera uppgiften. Ett fåtal elever
hade svårt att förstå uppgiften och ställde frågor kring ramarna, till exempel hur lång texten
skulle vara och vem som senare skulle komma att läsa den. Ett fåtal elever störde till en början andra elever genom att prata högt, men till slut kom alla elever i gång med sitt skrivande.

Författarkortleken
Vid första introduktionen av Författarkortleken var eleverna förväntansfulla inför uppgiften.
Detta på grund av att de nu stod inför ett helt nytt arbetssätt och verkade tycka det var
spännande med tidtagning och en kortlek att skriva utifrån. Även det faktum att pedagogen
hade upplyst eleverna om att de inte skulle oroa sig för att stava fel verkade avdramatisera
skrivuppgiften för en del elever.
Pedagogen startade timern och eleverna vände på korten. Några elever förstod inte innebörden
av orden på korten och frågade därför pedagogen om hjälp. Revisor och butelj var två ord som
ställde till med problem för eleverna. Då pedagogen förklarat dessa ord bad hon eleverna fortsätta att skriva till sitt kort. För de elever som hade svårt att komma igång föreslog pedagogen
att de skulle börja med att skriva kortets mening som rubrik på pappret. Till slut kom alla elever i gång och skrev koncentrerat under tystnad. När de tre minuterna var till ända sa pedagogen att eleverna skulle släppa pennan. Texterna samlades sedan in av pedagogen. Vid detta
insamlande uppstod en del kommentarer från eleverna, de undrade vem som skulle rätta texterna och när de skulle få tillbaka sina texter. Pedagogen upplyste eleverna igen om att texterna inte skulle rättas och att hon inte kunde svara på när eller om de skulle få sina texter
tillbaka. Vid resterande skrivtillfällen med Författarkortleken återkom frågan om när de skulle
få tillbaka sina texter. Pedagogen berättade då att hon läst igenom alla texter och att dessa var
mycket fantasifulla och bra. Då eleverna var ovana vid att inte få tillbaka sina arbeten tyckte
en del elever att detta var mycket konstigt. Att många elever tyckte om att arbeta med Författarkortleken gick inte att ta miste på då de ofta frågade pedagogen ”när ska vi skriva till korten igen”.

Bild 2
Vid detta skrivtillfälle ställdes inga frågor kring ramar eller mottagare av texterna, vilket var
fallet vid skrivandet till bild 1. Alla elever kom fort igång med skrivandet.
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Anpassningar av Författarkortleken
För att tydliggöra vilka anpassningar pedagogerna gjort, i förhållande till Westermarks instruktioner, i arbetet med Författarkortleken sammanfattar vi här dessa anpassningar från respektive skola.

Skola A
Arbetet med Författarkortleken följde inte helt de instruktioner som medföljer skrivarverktyget. Då eleverna har ett bristande svenskt ordförråd, och därmed inte förstår alla ord som står
på författarkorten, valde pedagogen att vid varje skrivtillfälle i förväg bestämma ett kort som
samtliga elever skulle skriva till. Kort innehållande ord som revisor och butelj valdes bort.
Pedagogen såg dock att fler och fler kort gick att använda då eleverna efterhand blivit mer
vana vid uppgiften.
Istället för de tre minuter som står i Westermarks instruktioner fick eleverna till en början 20
minuter att skriva. Detta för att pedagogen ansåg att eleverna, bland annat på grund av
bristande ordförråd, i annat fall kunde känna sig pressade av tiden. Tiden förkortades dock vid
varje efterföljande skrivtillfälle då eleverna efter hand hade blivit mer vana vid denna form av
skrivande och hade lättare att komma igång. Pedagogen lät eleverna skriva sina texter på lösblad istället för i skrivbok.
De tillvägagångssätt som följde Westermarks instruktioner var att eleverna skrev minst ett
kort i veckan och endast ett kort åt gången, samt att texterna bevarades i sitt ursprungsskick
och inte rättades.

Skola B
I denna klass följde pedagogen i stort de instruktioner som medföljer Författarkortleken. Eleverna skrev minst ett kort i veckan och endast ett kort åt gången. Texterna bevarades i sitt
ursprungsskick och rättades inte. Skrivtiden var tre minuter och eleverna skrev utifrån varsitt
kort. Pedagogen uppmanade inför varje skrivtillfälle eleverna att ta några djupa andetag och
sätta sig tillrätta. Eleverna fick även varsin ny skrivbok att samla sina författarkortstexter i.
Den anpassning pedagogen gjorde var att hon valde bort de kort som hon ansåg var svåra för
eleverna att förstå, till exempel revisorns resväska. Utöver denna anpassning fick eleverna
även läsa upp sina författarkortstexter för varandra. Detta för att eleverna skulle upptäcka att
det till ett och samma kort kunde bli helt skilda texter.

Skola C
I denna klass följde pedagogen i stort de instruktioner som medföljer Författarkortleken. Eleverna skrev minst ett kort i veckan och endast ett kort åt gången. Texterna bevarades i sitt
ursprungsskick och rättades inte. Skrivtiden var tre minuter och eleverna skrev utifrån varsitt
kort.
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De anpassningar som pedagogen gjorde var att hon lät eleverna skriva sina texter på lösblad
istället för i skrivbok och att hon istället för att plocka bort kort med svåra ord valde att förklara dessa för eleverna då de uppkom.

Enkät
Vi kommer under denna rubrik att presentera valda delar ur pedagogernas svar på de två enkätfrågor vi skickade ut.
Hur tycker du att det har varit att arbeta med Författarkortleken?
Gemensamt för pedagogerna är att de till största del har upplevt arbetet med Författarkortleken positiv, dock med olika infallsvinklar.
Pedagog A upplevde arbetet roligt och inspirerande. Hon tyckte att idén var bra men trodde
att korten behövde omformuleras en del för att bli mer ”barnanpassade”. Pedagog A uttrycker
att denna tveksamhet senare skulle visa sig vara obefogad då eleverna kunde skriva till vilket
kort som helst.
Pedagog B ansåg att Författarkortleken var ett enkelt material att arbeta med och ett bra sätt
att komma åt flödet i skrivandet. Pedagogen ansåg också att ”tidspressen fungerade mer som
en sporre än ett stressmoment för de flesta”. Pedagogen upplevde skrivglädje hos eleverna.
Hon tänkte sig att denna kunde komma av att eleverna upplevde uppgiften som ”kravlös” då
den inte skulle bedömas.
Pedagog C upplevde arbetet med Författarkortleken ”lätt och positivt”. Även hon tar upp tidsbegränsningens positiva effekter då hon menar att ”eleverna inte hinner tröttna”. Tidsaspekten
kan enligt pedagogen dock vara en nackdel för de elever som har svårt att komma igång.
Tror du att ett fortsatt arbete med Författarkortleken kan gynna elevernas
skrivutveckling, i så fall på vilket sätt?
De tre tillfrågade pedagogerna är överens om att Författarkortleken på olika sätt kan gynna
elevernas skrivutveckling, främst genom att skrivglädje skapas.
Pedagog A anser att eleverna genom att arbeta med Författarkortleken får ett flyt i skrivandet
när detta inte omgärdas av en mängd regler. Pedagogen har under arbetet, enligt henne själv,
förmedlat känslan av ”vad du skriver är bra”. Pedagogen beskriver att eleverna har varit okritiska till sina texter och stolta över vad de har producerat och att Författarkortleken bygger
upp ett självförtroende hos eleverna som är viktigt för framtida skrivande. Vidare poängterar
pedagogen starkt att arbetet med Författarkortleken är ett sätt att motverka skrivkramp.
Pedagog B framhåller att Författarkortleken framför allt kan gynna elevernas skrivutveckling
genom att stimulera eleverna till att sätta ord på tankar, känslor och inre bilder. Genom detta
tränar sig eleverna i en mer reflekterande form av skrivning som de kan ta med sig i andra
skrivsituationer.
Pedagog C menar att arbetet med Författarkortleken kan motverka prestationsångest. Dock
anser hon att detta arbetssätt bör starta mycket tidigare än i skolår 6. Eleverna är då ofta redan
skolade i ett arbetssätt med fokus på rätt och fel och fast i ”hur det ska gå till” när man skriver
en berättelse. ”För att låta tankar och flöde ta över krävs faktiskt att man vågar släppa loss och
tänka kravlöst.” Hon menar att detta är något man övar i arbetet med Författarkortleken.
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Textanalys
Vi kommer i denna textanalys att presentera elevernas texter till bild 1 och bild 2 i sin helhet.
Vi kommer efter varje elevtext att kort sammanfatta resultatet av analysen och avslutningsvis
sammanfattar vi resultatet av samtliga analyser i en tabell. Under rubriken Analys av
elevtexter har vi skrivit ut analysen i sin helhet (bilaga 5).

Elevtexter
Elevernas texter är exakt återgivna. Eventuella stavfel är ej korrigerade, inte heller elevernas
användande av versaler, gemener och skiljetecken.

Skola A, mindre god skribent
Bild 1
(1) det är en app
det är en Pojke Han Skrater
Hon oks Skrater Hon i Skrater Menr Skratr
app Skriker app på Pojke
app stor på Siren Pojke
räv kolar på Pojke
mus Har en Hos räv Kolar på Pojken
Skratr På app
Nevs MaMMa Srik
Totalt: 46 ord varav 2 långa ord, 1 mening varav 1 lång mening.
Ovanliga/specifika ord och uttryck:

(1). räv

Bild 2
(1) 1. Filnas flickan är glad
(2) 2. Pojken är arjr Och pratar
Han Pratar sej HelF
(3) 3. Kanin är uner Hol
Kanin Kalar på Pojkan
(4) 4. flickan är glad Men
Flickan Kalar på Pojken
(5) 5. Pojken på pratar med
Kanin fiickan H8KV
Totalt: 41 ord varav 1 långt ord, 5 meningar varav 4 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(2). Han pratar sej helf (Han pratar med sig själv)
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Skola A, medelgod skribent
Bild 1
(1) Det var en gång en Flicka som va ine i en stor gråtta hon hade Med sig en korg sen kom en
gorlla Och en räv som va Arga På hene och Flickan va inte rädd hon va glad sen sen roPade
henes mamm För hon Skulle Gå hemm. (2) Det va en mus som va i en liten gråtta.
Totalt: 59 ord varav 1 långt ord, 2 meningar varav 2 långa meningar.
Ovanliga/specifika ord och uttryck:

(1). korg
(1). gorlla (gorilla)

Bild 2
Flickan och pojken I skogen
(1) Det var engång två syskon som ville gå till skogen i kväll dem gick och gick och gick sen
hittade dem en hare som var ine i sit håla sen sa pojken siv siv titta jag har hitat en hare den är
Fin sa jan Ska vi var här tills de blir morgon neej säger siv jag blir rädd anars kommer det
rävar och vargar vi går hemm säger siv neej bara tio minuter: ok Får jag ta hemm haren om
jag går hemm neej vi Får inte ta
Totalt: 94 ord varav 3 långa ord, 1 mening varav 1 lång mening.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). siv (Siv)
(1). jan (Jan)
(1). rävar
(1). vargar

Skola A, god skribent
Bild 1
(1) Det var en gång en gorila Han var arg och Hemsk och Där stog en räv och en mus som var
rädda musen jömDe sej i Hans hus och var jeteredd och Där stogen Flicka och skrataDe och
var inte redd Hon skrataDe och skrataDe Hon HaDe meDsej många saker Hon haDe moroter
och masor av FuruKt och räven var ganska reD men gorilan var inte reD Hanvar jete Arg
goriLan Hade tio tenDer och två arga Ögon
Totalt: 78 ord varav 4 långa ord, 1 mening varav 1 lång mening.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). gorila (gorilla)
(1). han var arg och hemsk
(1). tio tender och två arga ögon (tio tänder och två
arga ögon)

Bild 2
(1) Kaninnen gömer sej På en KoJa Kaninnen titar På en man manen siter BriViD en träD Där
Borta Stor en tJeJ hon titaDe På manen månen Luser manen PiLar BlaDet På en träD manen
siter På en Stor Sten sen titaDe Kaninnen På träDet och PÅ manen sen titade manen På Den
Där tJeJ sen PrataDe manen meD Den Där tJej månen är gul Kaninnen har stora öra. (2) SLut
Totalt: 70 ord varav 2 långa ord, 2 meningar varav 1 lång mening.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). koja
(1). pilar (pillar)
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Skola B, mindre god skribent
Bild 1
(1) Det var en gång en fatig familj. (2) Och en dag skulle barnt palla frukt från apan. (3) Men
äfter en stund så merkte apan. (4) Apan fick damp på hon. (5) Apan jagade hon och sen
gömde hon seg uden en liten grotta. (6) Och der var det en hund och en mus. (7) Hon var
kompisar med dom och sen så gick apan. (8) Slut!
Totalt: 60 ord varav 1 långt ord, 8 meningar varav 6 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(2). palla frukt
(4). damp

Bild 2
I AFRika
(1) En kväll var Akimbos kanin försvenen han leta och leta till slut såg han masor av bukler
på marken han såg ett hål i en en bukla han titta in i hålet där var kanenen Stuf. (2) Stuf har
hetat ett nyt bo tänkte Akimbo. (3) Nu kom hans mamma hon sa att klockan var mit i natten.
(4) Akimbo skulle snart gå hem sa han. (5) Akimbo skulle bara mata Stuf. (6) Slut!
Totalt: 71 ord varav 5 långa ord, 6 meningar varav 4 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). försvenen (försvunnen)
(1). bukla (buckla)
(3). klockan var mit i natten (klockan var mitt i
natten)

Skola B, medelgod skribent
Bild 1
Apans återkonst
(1) En gong skule Ambura gå utt och hemta ananaser till kvälsmat. (2) När hon skule ta en
ananas kom det en stor Babian. (3) Det var Babianens ananas. (4) Babianen jagade Ambura i
en hel natt. (5) Sen orkade inte Ambura mer så hon gömde sig i en sten. (6) Babianen gick
hem till sit trad. (7) Ambura gick hem till sit hus. (8) Där väntade henes mamma på hene.
Totalt: 65 ord varav 6 långa ord, 8 meningar varav 4 långa meningar.
Ovanliga/specifika ord och uttryck:

(rubrik). återkonst (återkomst)
(1). Ambura
(1). ananaser till kvälsmat (ananas till kvällsmat)
(2). babian

Bild 2
(1) Det var en pojke som hette Akimbo. (2) Han hade jagat en hare. (3) Han hörde sin mamma
ropa på honom. (4) Han satt på en sten det var nat månen stod långt up på himlen. (5) När han
hade jagat haren hade han sprungit vilse. (6) Han hörde sin mammas rop eka genom
bergsdalen. (7) Han horde nogot från ett litet hål, där inne satt haren. (8) Nu hörde han fotsteg
som närmade sig. (9) Han såg en gestalt som närmade sig. (10) Mamma och farmor Fransisco.
(11) Akimbo! Ropade mamma när hon såg honom. (12) Sedan gick dom hem. (13) Slut.
Totalt: 91 ord varav 6 långa ord, 13 meningar varav 9 långa meningar.
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Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(4). månen stod långt up på himlen (månen stod
långt upp på himlen)
(5). sprungit vilse
(6). hörde sin mammas rop eka genom bergsdalen
(8). fotsteg
(9). gestalt
(10). farmor Fransisco

Skola B, god skribent
Bild 1
Tani och Apan
(1) Det var en gång en flicka som hette Tani. (2) Tani bodde i Afrika. (3) Tani var en glad
flicka med långt svart hår. (4) En morgon skulle Tani plocka bananer åt sin mamma. (5) Men
innan hon gick gav hon musen och shakalen mat. (6) Tani var bara tio år och var tvungen att
jobba. (7) Tani gick till ett stort fint bananträd. (8) Hon plockade korgen full och började gå
hem. (9) Plötsligt kom en jättearg apa. (10) Tani sprang så fort hon kunde. (11) Hon fick låna
shakalens gryte så hon kunde vara trygg. (12) Hennes mamma kom utspringande från huset
och var livrädd.
(13) Hjälp! (14) Tani mår du bra? skrek hon.
(15) Apan var jättestor. (16) Shakalen och musen skrämde apan så han sprang iväg. (17)
Tack, sa mamman till shakalen och musen. (18) Slut.
Totalt: 126 ord varav 14 långa ord, 18 meningar varav 11 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). Tani
(3). långt svart hår
(5). shakalen
(6). tvungen
(7). bananträd
(8). plockade korgen full
(11). shakalens gryte
(11). trygg
(12). utspringande
(12). livrädd

Bild 2
(1) Det var en gång en pojke som hette Akimbo. (2) Akimbo bor i Afrika. (3) En natt när det
var fullmåne och väldigt mörk himmel var Akimbo ute och letade efter sin hare som hade
sprungit bort kände han att det var ovanligt kyligt ute. (4) Han hämtade en filt och fortsatte
leta. (5) Han hittade haren några hundra meter ifrån huset. (6) Haren gömde sig i en håla vid
ett träd.
(7) Där är du ju, sa Akimbo och tog upp haren ur hålet.
(8) Hur kom du hit? sa Akimbo till haren fast han visste att haren inte kunde svara.
(9) Akimbo svepte filten om axlarna och småpratade med haren. (10) Akimbo tänkte på vad
hans mamma Amina skulle säga när han kom hem. (11) Just då hörde han någon ropa:
Akimbo! (12) Akimbo var är du?
(13) Akimbo höll ett hårt tag om haren och ropade:
Här! (14) Här vid trädet!
(15) Där är du ju! ropade hans mamma glatt. (16) Varför är du här?
(17) Jag letade efter haren, svarade Akimbo.
(18) Då får haren sova inne inatt, sa hans mamma.
(19) Tack mamma! sa Akimbo. (20) Nu går vi hem.
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(21) Slut.
Totalt: 177 ord varav 11 långa ord, 21 meningar varav 13 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(3). fullmåne
(3). mörk himmel
(3). ovanligt kyligt
(5). några hundra meter
(8). Hur kom du hit? sa Akimbo till haren fast han
visste att haren inte kunde svara.
(9). Akimbo svepte filten om axlarna och
småpratade med haren.
(10). Amina
(13). höll ett hårt tag om haren

Skola C, mindre god skribent
Bild 1
(1) Det var en gång en liten Pojke som va ute på Åkern och lekte. (2) Efter ett tag så såg han
den efterlysta Mördarapan Dr Mugg den lilla pojken sprang för livet men Dr mugg kände
lukten av ett mumsigt litet barn. (3) Apan Jagade barnet snabbt och efter ett tag så fick den
farliga Mördar apan fast det lilla barnet och åt upp honom Slut !!!!
Total: 64 ord varav 4 långa ord, 3 meningar varav 3 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(2). efterlysta
(2). mördarapan
(2). Dr Mugg
(2). sprang för livet
(2). kände lukten av ett mumsigt litet barn

Bild 2
Idol pojken
(1) Det var en gång en pojke som hette Hubbabubba hans skulle Försöka bli popstjärna i Idol
så han satt ute iskogen och sjöng på en säng som hette Holiboli den gick så här Holiboli
Holiboli !! om och om igen fast sen kom han på att idol gänget kommer aldrig till afrika men
sens såg han En av idoljuryn Hibo han blev jätte glad och började sjunga sin sång hon tyckte
hon tyckte han var makalöst bra så han gick vidare till staden Hito där han skulle försöka bli
känd. (2) Genom att vinna finalen men han trodde inte att han kunde vinna så han gav upp
(3) Slut !!
Totalt: 108 ord varav 7 långa ord, 3 meningar varav 2 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). Hubbabubba
(1). poppstjärna
(1). Holiboli
(1). gänget
(1). idoljuryn
(1). Hibo
(1). makalöst
(1). Hito
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Skola C, medelgod skribent
Bild 1
(1) Det var en gång en liten flicka som hette Maria. (2) Hon bodde i Afrika. (3) Med sin
mamma som hette Maria. (4) Maria och hennes mamma trivdes verkligen i Afrika men dom
var väldigt fattiga så Maria jobbade hela dagarna på ett jordbruk. (5) Tidigt en tisdag morgon
vaknade Maria som vanligt och hon väckte sin mamma för att börja göra frukost. (6) Efter
frukosten började hon gå mot sitt gamla vanliga tråkiga jobb. (7) Maria var lite sen så hon
sprang sista biten men då ramlade hon ner i ett hål täckt av lite sand och småsten. (8) När hon
slog i hålets botten tuppade hon av. (9) Långt senare vaknade hon av att hon hörde ett väldigt
konstigt ljud. (10) När hon blinkade till lite kunde hon se en enorm apa. (11) Maria blev jätte
rädd och försökte hitta en utväg. (12) Men apan var för stor för att komma ut så hon började
gräva en tunnel så fort hon kunde. (13) Efter att hon hade grävt för livet kom hon till slut upp
till några rötter som hon tog tag i och tryckte sig upp genom hålet och hon kunde se himlen.
(14) Hon låg i en liten sorts tunnelöppning då hon såg den enorma apan över henne. (15) Hon
skrek till då hörde hon sin mamma skrika: Bort från min dotter din gamla apa! (16) Apan blev
så rädd att den sprang iväg och gömde sig någonstans långt därifrån…
(17) Slut
Totalt: 230 ord varav 25 långa ord, 17 meningar varav 14 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(4). trivdes
(4). väldigt fattiga
(4). jordbruk
(6). gamla vanlig tråkiga jobb
(7). ett hål täckt av lite sand och småsten
(8). tuppa av
(9). långt senare
(10). enorm
(11). utväg
(13). grävt för livet
(14). tunnelöppning

Bild 2
(1) Det var en gång en man som val väldigt fattig. (2) Han hette Achmed. (3) Achmed hade en
liten bit odlad mark som han ägde och arbetade på varje dag. (4) En dag såg han en hare på
fältet som ropade på honom.
- (5) Snälla hjälp mig, om jag inte får mat snart dör jag och min familj. (6) Achmed förstod
ingenting. (7) En hare som pratar, tänkte han. (8) Han gnuggade sig i ögonen i några sekunder
men allt var som förut. (9) Achmed blev helt paff.
- (10) Kan du hjälpa mig idag kanske sa haren
(11) Achmed hämtade lite vatten och morötter till haren. (12) Haren tog maten ner i ett hål
snabbt som ögat. (13) Efter några minuter kom haren upp igen.
- (14) Tack så jätte mycket sa haren.
- (15) Det var inget sa Achmed.
- (16) Jo det var det så här får du i gengäld. (17) Haren gav Achmed ett litet frö.
- (18) Det är magiskt så plantera fröet så fort du kan annars dör det. (19) Sa haren, så Achmed
planterade det och tre minuter senare var det ett två meter högt träd. (20) På trädet växte
äpplen, citroner, päron allt fanns det på det lilla trädet.
- (21) Vad i hela världen är det här???, frågade Achmed.
- (22) Det är ett Mandado träd med alla goda frukter från varje hörn av världen och frukterna
är bara att äta sa haren.
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- (23) Tack så mycket, sa Achmed
- (24) Ingen orsak, du räddade min familj så det är i gengäld, sa haren.
(25) En månad senare kom världens rikaste person till öknen där Achmed bodde. (26) Hon
blev så förtjust i trädet så hon köpte det av Achmed för 15 miljoner kronor. (27) Och sedan
det hände bodde Achmed i ett av världens finaste hus och haren och hans familj bor hos
honom.
(28) Slut
Totalt: 281 ord varav 23 långa ord, 28 meningar varav 19 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(2). Achmed
(3). liten bit odlad mark
(8). gnuggade
(9). paff
(12). snabbt som ögat
(16). gengäld
(21). Vad i hela världen är det här?
(26). förtjust

Skola C, god skribent
Bild 1
(1) I ett torrt och hett land, rätt långt här ifrån, fanns det en gång en pojke som hette Yoshua.
(2) Han bodde med sin mamma i en lerhydda långt från civilisationen. (3) Hans bästa vänner
var smådjuren och de gillade honom lika mycket tillbaks. (4) Hans mamma, Fatima; var
specialist på växter, örter och sjukdomar. (5) Hans pappa vad död.
(6) En dag var Yoshua ute och letade mat till middagen med sina bästa vänner råttan och
räven. (7) I skogen runt om de brukade det finnas gott om mat, men just idag verkade alla djur
hålla sig undan. (8) Undrar varför, tänkte Yoshua.
(9) Plötsligt hörde han ett vrål. (10) Aha, tänkte han, här kommer dagens middag/ han sa åt
råttan och räven att springa och gömma sig, sen gav han till ett ylande och gömde sig han
med.
(11) Hans mamma, som satt inne i hyddan och väntade, sprang ut. (12) Hon fick syn på en
jätte apa som satt hukad över en håla. (13) Åh, våran middag tänkte hon och kastade ett
hemmagjort spjut på den.
(14) Slut!
Totalt: 168 ord varav 13 långa ord, 14 meningar varav 10 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). torrt och hett land
(1). Yoshua
(2). lerhydda
(2). civilisationen
(3). smådjur
(4). specialist
(10). gav han till ett ylande
(12). satt hukad över en håla
(13). hemmagjort spjut
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Bild 2
En spännande upptäckt
(1) Det var en gång två syskon som hette Mimmi och Karim. (2) De bodde i en liten by på 50
personer i norra Tchad. (3) De båda syskonens vardag var ganska enformig, så en dag sa
Mimmi:
- (4) Karim, ikväll vill jag gå på upptäcksfärd. (5) Ja vill hitta någon ny växt eller något nytt
djur att studera.
(6) Och så blev det. (7) När alla hade gått och lagt sig smög sig Karim och Mimmi ut i öknen.
(8) Det var kolmörkt, men de två ungdomarna vande sig snart. (9) Och efter ett tag sa Karim:
– (10) Tyst! (11) Jag tror jag hörde nåt. (12) Det kommer från väster. (13) Och det är nära.
(14) Kom, så går vi och tittar.
(15) Mimmi lyste med sin ljusstump.
– (16) Här finns ett hål, sa hon. (17) Det var nog en hare vi hörde. (18) Men titta här! (19) Det
ser ut som en kaktus, men jag har aldrig sett den förr. (20) Ska vi döpa den?
- (21) Okej… Den får heta trädkaktus, eftersom den har så många grenar.
- (22) Det låter bra. (23) Ska vi visa den för byn i morgon?
- (24) Nej, sa Karim. (25) Det får bli våran hemlighet.
Totalt: 178 ord varav 10 långa ord, 25 meningar varav 11 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(rubrik). spännande upptäckt
(1). Karim
(2). norra Tchad
(3). enformig
(4). upptäcksfärd
(5). studera
(8). Det var kolmörkt men de två ungdomarna
vande sig snart.
(15). ljusstump
(21). trädkaktus
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Sammanfattat resultat av textanalys
Specifika o ovanliga
Bild Totalt antal Långa ord Totalt antal Långa
ord
meningar
meningar ord och uttryck
Mindre god 1
46
2
1
1
1
Skola A
1
5
4
1
2
41
Medelgod
1
59
1
2
2
2
Skola A
2
94
3
1
1
4
God
1
78
4
1
1
3
Skola A
2
2
1
2
2
70
Mindre god 1
60
1
8
6
2
Skola B
2
71
5
6
4
3
Medelgod
1
65
6
8
4
4
Skola B
6
13
9
6
2
91
God
1
126
14
18
11
10
Skola B
2
177
11
21
13
8
Mindre god 1
64
4
3
3
5
Skola C
2
108
7
3
2
8
Medelgod
1
230
25
17
14
11
Skola C
2
281
23
28
19
8
God
1
168
13
14
10
9
Skola C
2
178
10
25
11
9
Skribent

Tabell 1.

I tabellen ovan kan utläsas att det går att se störst förändring i de texter som är skrivna av de
mindre goda samt medelgoda skribenterna. Resultatet diskuteras vidare under rubriken
Resultatdiskussion.
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Diskussion

Denna diskussion har vi delat in i två huvudrubriker; Metoddiskussion samt
Resultatdiskussion. I metoddiskussionen behandlar vi vårt val av metod och undersökningsgrupp och vad dessa val fått för konsekvenser för vårt resultat. Vidare, i resultatdiskussionen,
kopplar vi vårt empiriska material (vilket vi lagt fram i resultatet) till den teorianknytning vi
presenterat i litteraturgenomgången.

Metoddiskussion
Enligt Stukát (2005) kan deltagande observation upplevas som begränsande genom att det i
första hand är yttre beteenden som studeras och det är därför svårt att studera känslor och
tankar hos individen (s.49). Denna svårighet har vi under hela vårt arbete varit medvetna om.
Dock ansåg vi att deltagande observationer ändå skulle ge oss mest kunskap om elevernas
attityd till arbetet med Författarkortleken. Vi diskuterade om vi skulle använda oss av
kompletterande intervjuer med eleverna men valde bort detta med tanke på elevernas låga
ålder. Vi kände oss säkra på att eleverna skulle ha svårt att sätta ord på sina känslor och att
reflektera över arbetet med Författarkortleken. Dessutom anser vi att vi fick en klar och tydlig
bild av elevernas attityder genom de deltagande observationerna.
Det är vanligt förekommande att en kvalitativ studie förändras allt eftersom man genom observationer får mer kunskaper och insikter om fältet. Detta utgör enligt Dysthe (1996) både en
styrka och en svaghet om man jämför med experimentella studier, där man ofta har större
kontroll redan från början av den process man ska studera. Något av det svåraste med denna
form av forskning är att veta vad man ska titta efter, vad som är viktigt och vad som är mindre
viktigt (s.24). Innan vi gick ut i verksamheten för att göra våra deltagande observationer hade
vi kriterier att hålla oss till. Men precis som Dysthe beskriver upptäckte vi att det var svårt att
strikt hålla sig till dessa. Då vi är tre olika personer som har befunnit oss i tre helt olika verksamheter är det svårt att avgöra om vi har tillskrivit eleverna samma reaktioner. Något som en
av oss har upplevt som ett tecken på glädje och lust hos en elev kanske en annan av oss inte
ens har sett eller reagerat på. Å andra sidan finns det en fördel med de relativt öppna kriterier
vi satte upp. Detta lämnade plats för oss att se sådant vi i förväg inte kunnat förutse som reaktioner av glädje. Som sagt finns det alltså både starka och svaga sidor med denna typ av studie. Det optimala hade varit att vi alla tre tillsammans hade kunnat göra en pilotstudie där vi
kunde jämföra våra resultat av observationerna för att se om eller på vilka punkter dessa
skilde sig åt. Alternativet att vi alla tre deltog vid samtliga observationstillfällen på samtliga
skolor fanns också. Tyvärr fanns inte tid till detta.
Vad gäller våra enkätfrågor fick vi den kompletterande informationen av pedagogernas attityd
till arbetet med Författarkortleken som vi önskade. Vi fick genom pedagogernas svar även
bekräftelse på att de slutsatser vi dragit av våra observationer stämde väl med pedagogernas
uppfattning kring elevernas inställning till Författarkortleken.
Angående analysen av elevernas texter vill vi poängtera att det är en tolkningsfråga hur man
bedömer dessa texter. Exempelvis är det en tolkningsfråga vad som är ett specifikt respektive
allmänt ord. Vi har självfallet varit tvungna att utgå från ett barns ordförråd i våra textanalyser. Vad som kan anses vara ett barns ordförråd är i sig en tolkningsfråga. Detta är alltså vår
bedömning av elevernas texter. Någon annan kanske hade gjort en annorlunda bedömning än
vi. Vi har därför ansett det viktigt att noggrant redogöra för våra kriterier för analys som vi
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arbetat utefter. Vi har även presenterat elevtexterna i sin helhet för att ge läsaren en chans att
själv avgöra om vår bedömning av elevernas texter är tillförlitlig eller ej.
Vi kan dock, så här i efterhand, ifrågasätta om själva metoden i sig var ett bra sätt att få reda
på om eleverna utvecklats i sitt skrivande. För det första kan man diskutera om eleverna fick
för kort period (5 veckor) till att arbeta med Författarkortleken för att en utveckling skulle
hinna ske. Enligt Bjar (2006) krävs det en rejäl mängd av tid för att utveckla skriftspråklig
kompetens av olika slag (s.319). Därför kan det vara svårt att ”mäta” elevernas utveckling
genom bild 1 och bild 2. Vi har likafullt sett en utveckling, vilket vi i resultatdiskussionen
närmare kommer att redogöra för. Frågan är om detta beror på att eleverna har arbetat med
just Författarkortleken eller på att de helt enkelt har skrivit mer än de brukar. Bilderna (bild 1
och bild 2) fick därför inte riktigt den funktion som vi från början hade tänkt oss, alltså att
vara en tydlig för- och efterreferens av elevernas skrivförmåga. Däremot har vi kunnat följa
elevernas utveckling, det vill säga processen, genom att se på elevernas författarkortstexter
vilket vi under resultatdiskussionen kommer att redogöra för.
Vad gäller urvalet av elevtexter ställer vi oss kritiska till den relativt subjektiva bedömning
som ligger till grund för vilka elever som valdes ut av pedagogerna. Kriterierna mindre god,
medelgod och god, får anses vara godtyckliga och högst personliga för den pedagog som
utsåg dessa elever. Alternativet hade varit att vi själva valde ut tre elever, eller att eleverna
valdes ut slumpmässigt. Ett slumpmässigt urval hade kunnat resultera i att vi endast fått exempelvis mycket goda skribenter och detta ville vi undvika då vi föredrog en större spridning
mellan elevernas kunskapsnivå. Vi ansåg inte att vi själva hade den kunskap om elevernas
skrivförmåga som krävdes för att bedöma vem som var mindre god, medelgod och god och
förlitade oss istället på pedagogernas erfarenheter av eleverna. Vi anser därför att vårt urval
ändå motsvarar vår önskan om spridda kunskapsnivåer bland eleverna.
Vårt bortfall är mycket litet. Vad gäller elevernas texter till bild 1 och bild 2 har vi inget bortfall; samtliga utvalda elever närvarade vid båda skrivtillfällena. Emellertid fick vi ett visst
bortfall vad gäller författarkortstexterna. Två utav de utvalda eleverna på skola C var sjuka
vid varsitt tillfälle. Vi anser detta bortfall som obetydligt.
Vi har under arbetets gång valt att inte ta hänsyn till genus. Vi kan dock upplysa läsaren om
att fördelningen mellan pojkar och flickor i undersökningsgruppen var jämn (fem pojkar och
fyra flickor).

Resultatdiskussion
Mycket har hänt sedan 1980! Inte minst inom den skrivpedagogiska forskningen. Då den processorienterade skrivpedagogiken gjorde intåg i de svenska klassrummen flyttades fokus till
stor del från produkten till processen och språkets formella delar fick lämna plats åt språkets
mer kreativa sidor (Strömquist, 1993 s.7). Såväl läroplaner och kursplaner som läromedel har
utvidgat språksynen och textbegreppet till att gälla mer än enbart de formella funktionerna
(som traditionellt sett varit dominerande) kring språkandet (Myndigheten för skolutveckling,
2003 s.7). Vi frågar oss om Författarkortleken har en plats i denna vidgade språksyn och
knyter återigen an till vårt syfte.
Vi kommer därför att presentera våra slutsatser under rubriker direkt hämtade ur vårt syfte. Vi
vill på detta sätt ”knyta ihop säcken” och återkoppla vår studie till den ursprungliga frågan vi
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fick av Ann Westermark: Kan Författarkortleken fungera som ett läromedel i svenskundervisningen i grundskolans tidigare år? Våra huvudrubriker är; Elevers inställning till skrivande
med författarkortleken, Författarkortlekens påverkan på elevers skrivprocess och
skrivutveckling samt Författarkortleken i den pedagogiska verksamheten.

Elevers inställning till skrivande med Författarkortleken
Vi upplever att arbetet med Författarkortleken har givit mycket positiva resultat. Vi har sett att
den har bringat glädje och kreativitet till skrivandet. Vi har under våra observationer upplevt
att eleverna på ett lustfyllt sätt tagit till sig och använt sig av författarkorten. Denna insikt
kommer av elevernas glada tillrop och deras efterfrågan efter att hela tiden få skriva till
Författarkortleken. Ett uttalande som ”Författarkortleken äger”, som en utav eleverna
uttryckte det, talar för sig själv och sammanfattar ganska bra det stora flertalet elevers
inställning till materialet. Enligt Rodari (2001) bör inte glädjen i skrivandet försummas.
Allmänt sett anser han att denna glädje skattas för lågt inom skolan (s.25).
Vi anser att elevernas positiva inställning till Författarkortleken till stor del kommer av pedagogernas positiva inställning till materialet. Pedagogerna ansträngde sig under introduktionerna för att skapa en spänning kring det nya arbetssättet vilket medförde en förväntansfull
inställning hos eleverna. Pedagogens roll är att vara en igångsättare av kreativiteten – inte att
förmedla färdigpackat vetande (Rodari, 2001 s.172). Björk och Liberg (2004) menar att skolans huvudmål inom läs- och skrivundervisningen är att pedagogen ska motivera eleverna till
att skriva (s.10), vilket vi anser att pedagogerna gjorde enligt ovanstående. Genom att pedagog B under de flesta tillfällena med Författarkortleken satte sig ner och skrev tillsammans
med eleverna visade hon att detta arbete var något viktigt. Denna handling stärks av
Strömquist (1993) som menar att pedagogen så ofta som möjligt ska skriva i klassrummet
tillsammans med sina elever. På detta sätt utgör pedagogen en förebild, något som framförallt
är viktigt i grundskolans tidigare år (s.43). Enligt Längsjö och Nilsson (2005) behöver eleverna just förebilder i sitt skrivande och deras skrivande behöver tas på allvar, uppmärksammas och uppmuntras (s.19).
Ju starkare och självsäkrare eleven känner sig i sitt språk desto mer vågar de utmana sig
själva. Här kan pedagogen hjälpa eleven (Längsjö & Nilsson, 2005 s.19). Pedagog A menar
att användandet av Författarkortleken kan vara en hjälp i stärkandet av elevernas självbild.
Hon uttrycker vidare att eleverna har varit stolta över sina författarkortsalster och ofta bett att
få läsa högt vad de har skrivit. Detta ser vi som ett okritiskt förhållningssätt från elevernas
sida då texterna vid detta stadie endast är tanketexter och inte är några färdiga kommunikativa
texter. Vi ser detta som ett tecken på att eleverna är trygga och har en känsla av att de lyckats.
De har ett självförtroende som är viktigt för framtida skrivande.
Detta okritiska förhållningssätt till författarkortstexterna blir tydligt även vid elevernas uppläsning av texterna i pedagog B:s klass. Eleverna tyckte det var spännande att dela med sig av
sina egna texter och lyssna på kamraternas tanketexter. I kursplanen för svenskämnet
(Skolverket, 2000) kan man läsa att ämnet bland annat ska syfta till att ge eleverna förståelse
för och respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. Genom ovanstående arbetssätt
anser vi att eleverna övar sig i detta. Vidare står i förslagen till de nya målen i skolår 3 bland
annat att eleverna i dialog ska kunna ta del av andras, och uttrycka egna, upplevelser, kunskaper och tankar (Skolverket, 2007). Detta mål lyfter fram förmågan att i samtal kunna förmedla
sina texter och tankar. Målet uttrycker också förmåga att lyssna, ställa frågor, relatera etcetera.
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Vi tycker även att detta mål går att relatera till Pedagog B:s arbetssätt vid elevernas uppläsning av texterna.

Författarkortlekens påverkan på elevers skrivprocess och
skrivutveckling
En stor förändring vi såg genom observationerna under arbetets gång var hur eleverna efterhand snabbare kom igång i sitt skrivande. Vid de första tillfällena med Författarkortleken gick
det ibland trögt och många funderade. Men efterhand när eleverna blev mer vana vid arbetssättet och klara över vad som förväntades av dem såg vi hur spärrarna släppte. De flesta eleverna skrev non-stop och släppte inte pennan förrän skrivtiden var slut. Då eleverna senare
skulle skriva till bild 2 såg vi att de tog med sig detta flyt och således även här hade lättare för
att komma igång. Westermark (2007) anser att en utav Författarkortlekens funktioner är att
vara just ett startskott för eleverna att komma igång och vi såg att den fungerade bra på detta
område. Flera utav eleverna i vår undersökningsgrupp behövde detta startskott.
Enligt Mehlum (1995) har alla barn något att berätta men däremot kan det vara svårt för dem
att aktivera det som finns i deras lager (s.100). Vi anser att Författarkortleken kan vara ett sätt
att aktivera elevernas berättarlust. Enligt Westermark (2007) handlar det om att följa och
bejaka den allra första impulsen, bejaka den form som uppstår spontant med ett
förhållningssätt som säger; tillåt, tillåt, tillåt. Molloy (1996) menar att pedagogen har en viktig
uppgift i att påpeka att det inte är bra och riktiga tankar som ska skrivas ner utan det är de
första, spontana tankarna (s.85). Mehlum (1995) menar att eleverna inte kan engagera sig i
vad som helst när som helst. Men han anser att pedagogen genom en mer processorienterad
skrivpedagogik oftare kan väcka skrivlust hos fler elever än om pedagogen skulle ha använt
sig av en traditionell skrivpedagogik (s.161). ”Att skriva är en mentalt sett aktiverande sysselsättning – under förutsättning att vi har något att skriva om ” (s.19). Att leta efter något att
skriva om kan vara svårt både för pedagoger och för elever. Vi menar att även om eleverna
inte vid skrivtillfället har något på hjärtat kan man inspirera dem till att skriva genom författarkortens texter. Mehlum menar att introduktionsbanker där eleverna kan samla på sig väl
fungerande och spänningsskapande introduktioner kan hjälpa dem som har svårt med inledningen (s.116).
Westermark (2007) menar att en faktor som är betydande i arbetet med Författarkortleken är
ramarnas funktion, bland annat tidsramar. Hennes erfarenhet från skrivarkurser säger att om
deltagarna får tre gånger tre timmar för att skriva tre berättelser har de ibland fått mindre gjort
än om de fått tre gånger tre minuter. Denna erfarenhet får stöd i Strömquist (1993) som anser
att tidspress är positivt ur kreativitetssynpunkt (s.90f.). Våra erfarenheter från observationerna
och de pedagogsvar vi inhämtat genom enkäterna säger oss detsamma. Pedagog A berättar att
det faktum att eleverna har vetat att de inte ska skriva så länge har bidragit till att de varit fokuserade. Vi har genom observationerna sett att just tidsfaktorn har varit en ”räddning” för de
elever som har svårt att hitta fokus under en längre stund. De elever som hade svårt att
komma igång eller kände sig färdiga innan skrivtiden var slut fann sig i att lugnt vänta ut tiden, istället för att störa övriga elever i sitt arbete. Även pedagog C anser att tidsbegränsningen är bra då eleverna inte hinner tröttna, men uttrycker att en del elever dock kan känna
press och därför ha svårt att komma igång. Även Strömquist diskuterar huruvida tidspressen
kan upplevas blockerande av enskilda skribenter (s.50). Vidare menar Pedagog C att detta
egentligen handlar mer om att komma in i och vänja sig vid arbetssättet, och då blir inte
längre tiden en press på samma sätt. Pedagog B vänder på resonemanget kring tidsfaktorn och
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anser att tiden kan fungera mer som en sporre än som ett stressmoment för de flesta elever.
Under observationen på denna skola kunde vi se att eleverna ”satt och laddade” med pennan i
hand då pedagogen var redo att trycka igång timern och att de sedan dök ner i sin skrivbok.
Westermark (2007) betraktar även tidsramen som en trygghet att ge sig hän. Detta tolkar vi
som att den begränsade tiden omöjliggör en kontroll av att författarkortstexterna ska följa en
berättelses konventioner, det vill säga ha en viss disposition med början, mitt och slut. Detta
medför att eleverna blir mycket friare i sitt skrivande och inte begränsas av yttre faktorer.
Utöver tidsramen handlar arbetet med Författarkortleken, enligt Westermark (2007), även om
ramar för vad som är uppgiften. Uppgiften är inte att skriva en perfekt berättelse. Uppgiften är
inte att träna disposition och formalia. Uppgiften är att skapa med pennan i handen, att följa
den första impulsen och att komma igång i skrivandet och våga ge sig hän i skapandet. I och
med detta måste fokus flyttas från tänkande i termer av rätt och fel. I likhet med Björk och
Liberg (2004) anser vi att detta är en förutsättning för att hålla uppe glädjen i skrivandet
(s.16).
Mehlum (1995) menar att nybörjarskrivare ofta kämpar med rättstavning och handstil vilket
leder till att textreduktion i skrivna texter ofta uppstår (s.139). Detta hindrar dem från att vara
kreativa i sitt skrivande. Enligt pedagog A fick eleverna ett helt annat flyt då skrivandet inte
omgärdades av en mängd regler. Detta var något som vi särskilt uppmärksammade under våra
observationer då de elever som har stora svårigheter med stavning och formalia under
skrivstunderna med Författarkortleken kunde andas ut. Vi såg att dessa elever gav tecken på
skrivglädje och en ny sorts självsäkerhet i sitt skrivande. Texterna de skrev blev både längre
och mer innehållsrika än de texter eleverna i vanliga fall producerar. Hoel (2001) menar att
upplevelsen av att lyckas eller misslyckas är särskilt avgörande i början av en ny läroprocess
(s.188). Med dessa tankar som stöd anser vi att det vore fördelaktigt att ge Författarkortleken
en plats i svenskundervisningen redan under de tidigare åren i grundskolan, då mindre fokus
på rätt och fel minskar risken att få uppleva känslan av misslyckande. Även pedagog C, som
idag undervisar i skolår 6, framhåller att det vore bättre att starta arbetet med
Författarkortleken redan i de tidigare åren. Enligt pedagog C har eleverna i skolår 6 hunnit få
prestationsångest och är fast i hur det ska gå till när man skriver berättelser och är därför inte
lika mottagliga för Författarkortlekens skrivsätt. Vi tror dock att det inte är för sent att
introducera Författarkortleken i till exempel skolår 6 även om eleverna är vana vid ett
arbetssätt där formalia står i centrum. Vid ett mer kontinuerligt användande av Författarkortleken anser vi att även dessa elever kan ta till sig tankarna om ett kreativt skrivande fritt
från bedömning i termer av rätt och fel. Även Westermarks (2007) erfarenheter från skrivarkurser med vuxna deltagare visar att det kanske aldrig är för sent att lära om.

Elevtexter
Då vi i detta stycke diskuterar författarkortstexterna vill vi för läsaren betona att vi endast ger
exempel från författarkortstexterna och att vi alltså inte har analyserat dessa texter mer detaljerat.
Till att börja med anser vi att det är viktigt att poängtera distinktionen mellan kommunikativt
och kognitivt skrivande. Enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) är inte allt skrivande
i skolan kommunikativt (det vill säga skrivet för en mottagare), eller bör åtminstone inte vara
det. Ibland är det främst kognitivt. Elever skriver för att tänka och lära, de ”tänker med pennan i hand”, exempelvis då de gör ett första utkast inför mer kommunikativa texter. Sådant
skrivande är skribentorienterat och mottagaren kan vara eleven själv. Språkligt kan sådant
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skrivande vara mer personligt och ofullständigt. Det främsta syftet kan vara att förklara något
för sig själv snarare än att presentera eller förklara för andra. Den här typen av skrivande resulterar inte i färdiga texter och brukar inte heller bedömas och betygssättas på samma sätt
som kommunikativt skrivande (s.12). Det är denna typ av kognitiva texter som växer fram i
arbetet med Författarkortleken. Det som Palmér och Östlund-Stjärnegårdh kallar kognitivt
skrivande benämner Liberg (1993) som expressivt skrivande och menar att målet för expressivt skrivande är att ge uttryck för sina egna känslor och tankar (s.47).
Det sätt att skriva på som Författarkortleken innebär, alltså att få en textrad och utifrån denna
(utan pedagogens hjälp) själv utveckla ett innehåll, har mött kritik. Mehlum (1995) ger ett
exempel från en skrivövning där en elev fick i uppgift att utveckla en text under rubriken
”djuren i skogen”. Utan någon vidare hjälp från pedagogen blev texten mest en uppräkning av
de djur eleven kände till och ibland något mer om dem, som att ”tjuren har stora horn”. Eleven fick ingen hjälp med genre eller ämne i förväg, ingen hjälp med att avgränsa eller kategorisera olika ämnesdelar och dessutom dåligt med tid (s.88f.). Vi tolkar detta som att Mehlum
efterlyser tydligare instruktioner och mer ”hjälp på vägen” till den färdiga produkten. Frågan
vi ställer oss är vad pedagogen i ovanstående exempel haft för mål med skrivuppgiften. Var
målet att eleven helt på egen hand skulle skriva en färdig och slutgiltig text anser vi, i enlighet
med Mehlum, att detta arbetssätt inte var lämpligt. Var målet å andra sidan att skriva ett utkast
anser vi att detta val av arbetssätt kan vara befogat men att pedagogen på ett tydligare sätt
borde ha klargjort målet för eleven.
Rodari (2001) menar att man kan associera fritt utifrån vilka ord som helst och hitta sin egen
betydelse (s.18). Han finner dock att det inte uppstår någon gnista ur ett ensamt ord förrän det
möter ett annat. Han menar att ett ordpar som hund och garderob tillsammans kan skapa en
oväntad idé. För att skapa ett förhållande dem emellan kan man binda samman dem med en
preposition, till exempel ”hundens garderob”, ”hunden på/med/i garderoben”, etcetera. Rodari
menar att var och en av dessa formuleringar ger oss ett utkast till en fantastisk situation. Historierna som kommer av dessa är till en början bara råmaterial – och nonsensinnehållet kan
få förbli ett sådant. Vi tycker detta arbetssätt liknar arbetet med Författarkortleken. Rodaris
erfarenhet säger att detta är ett arbetssätt som elever lyckas mycket väl med och som de använder med stort nöje (s.24f.).
Vi har med stort nöje läst elevernas författarkortstexter och funnit dem mycket intressanta. Vi
ser att var och en av dessa texter är i sig ett uppslag till vad som kan bli en mycket god kommunikativ text, efter det att eleverna arbetat vidare med dem.
Eleverna på skola A har under det senaste halvåret främst arbetat med läsutveckling. I och
med Författarkortlekens intåg i klassen hamnade skrivutveckling i fokus. Det kreativa skrivandet klev in i klassrummet. Eleverna på skola A har alla ganska svårt med det svenska
språket, formen och även ordförrådet är begränsat. Enligt Mehlum (1995) motsvarar inte alltid
elevernas språkförråd de kognitiva (tänkandet) och affektiva (känslorna och fantasin) kunskaper de sitter inne med. Den språkliga utvecklingen kan således släpa efter och är inte alltid
parallell med den övriga utvecklingen (s.28ff.). Detta faktum menar vi kan försvåra för elever
med bristande kunskaper i svenska språket. Svårigheten ligger i att de inte kan översätta tankarna i skrift. Detta blir en spärr i elevernas skrivande då de inte helt kan ge sig hän; elevernas
”flödestankar” blir inte detsamma som flödesskrivning. Ovanstående resonemang använde vi
till en början som en förklaring till varför elevernas första texter till författarkorten var av
upprepande karaktär. Längre fram, då eleverna fått skriva till ett antal författarkort, insåg vi
att detta inte var hela sanningen. Elevernas ordförråd var visserligen begränsande men då ele-
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verna insåg att ingenting var fel kom orden av sig själv. Alla ord blev inte rätt stavade och för
en utomstående läsare kan texterna ibland vara omöjliga att förstå. Men elevernas stolthet då
de producerade längre och längre texter gick inte att ta miste på. Vi anser att elever som vågar
skriva ord som de egentligen inte kan stava till har kommit långt i sin skrivutveckling. Formen är då inte längre ett hinder för flödet. Utifrån denna erfarenhet anser vi att Författarkortleken är ett användbart arbetssätt för elever med bristande ordförråd.
Klassen på skola B består, till skillnad från klass A, enbart av elever med svenska som modersmål. Dessa elevers författarkortstexter blir naturligt nog av mer sammanhängande art och
är ofta mer berättartekniskt korrekta. Den medelgoda och den goda skribenten på denna skola
hade under arbetet med Författarkortleken inga svårigheter att komma igång och skrev utan
uppehåll under de tre författarkortsminuterna. Något som vi ser som intressant att lyfta fram
från denna skola är den mindre goda skribentens författarkortlekstexter. Detta var en elev som
vi under observationen såg hade svårigheter att komma i gång vid de första tillfällena med
Författarkortleken. Detta går också att utläsa ur elevens första två författarkortstexter (bilaga
6). Vidare har texterna efter hand vuxit och blivit mer innehållsrika. Vi har sett att eleven har
tagit till sig Författarkortlekens arbetssätt och med det lyft sitt skrivande. Från att ha saknat en
inre drivkraft i sitt skrivande har eleven genom detta arbetssätt fått en nytändning och börjat
skriva med ny energi. Detta bekräftas av pedagog B som förvånas över den funna skrivglädjen
hos eleven. Vi tror att denna elev är i behov av inspiration utifrån och på detta sätt har Författarkortlekens ramar varit till hjälp för eleven. Eleven har fått en bestämd textrad att skriva till
men med en frihet att utforma texten på det sätt han önskar. Sammantaget menar vi att ramarna för vad som är uppgiften, och de inspirerande orden på kortet, är vad eleven behöver
för att kunna samla sig kring ett innehåll och komma igång i sitt skrivande.
I likhet med klass B består klass C av elever med svenska som modersmål, men klass C representeras av äldre elever. Ålderskillnaden blir synlig genom att dessa elevers texter är längre
och ibland mer avancerade än övriga i studien medverkande elevers texter. Hos den mindre
goda skribenten på skola C kan man, i likhet med den mindre goda skribenten på skola B, se
att författarkortstexternas omfång ökar efter hand. Det vi anser vara särskilt intressant att uppmärksamma från skola C är den goda skribentens författarkortstexter. Dessa texter skiljer sig
från övriga elevers genom att de enbart består av ord och är alltså ingen sammanhängande
text. Vi tycker oss bakom dessa ord se en redan genomtänkt berättelse och att orden för denna
skribent utgör stolpar för fortsatt skrivande. Dessa tankar grundar vi på det faktum att de ord
eleven skrivit är sådana som man inte direkt, utan en inre bild, associerar till. Ett utav Författarkortlekens syften är att hos skribenten skapa inre bilder – vi tror att detta är vad som skett
hos denna elev.
Vad gäller texterna till bild 1 och bild 2 har de flesta elever, vid det andra skrivtillfället, skrivit både längre texter och fler långa meningar, vilket tyder på ett flöde i elevernas skrivande.
Om vi ser till de elever som pedagogerna bedömt som mindre goda och medelgoda skribenter
har omfattningen på deras texter i regel ökat, ibland markant. Exempelvis har den mindre
goda skribenten på skola C ökat sin textlängd till nästan det dubbla. Ett annat exempel på
flöde kan vi se hos den mindre goda skribent på skola B. Denna elev skrev en första text som
innehöll 60 ord bestående av 8 meningar. Vid nästa tillfälle skrev samma elev en text på 71
ord men bestående av endast 6 meningar. Elever som har ett skrivflöde glömmer just allt som
oftast bort att markera var meningarna börjar och slutar, vilket vi kan se att denna elev har
gjort. Vad gäller de goda skribenternas texter har endast en utav dessa texter ökat betydligt i
omfattning. Trots att denna ökning kan ses som relativt stor (51 ord) tror vi inte att denna
elev, i likhet med de övriga goda skribenterna, har gynnats speciellt mycket vad gäller
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flödesskrivning. Vi anser att dessa elever redan vid det första skrivtillfället hade ett gott flöde
i sitt skrivande och heller inga svårigheter att komma igång. Slutsatsen vi kan dra utifrån
ovanstående fakta är att de mindre och medelgoda skribenterna har gynnats mer än de goda
skribenterna i fråga om flöde. Med detta vill vi inte säga att de goda skribenterna lika gärna
kunde ha varit utan arbetet med Författarkortleken. Vi har i våra observationer sett att dessa
elever på annat sätt har gynnats. De goda skribenterna, har i likhet med andra upplevt glädjen
i skrivandet då de arbetat med Författarkortleken. Men för att dessa elever ska komma vidare i
sin skrivutveckling tror vi att de måste utmanas på andra sätt, till exempel genom att läsa upp
sina författarkorttexter för andra och få respons på det skrivna.
Sammanfattningsvis, vad gäller elevernas alla texter, får vi en mycket positiv bild angående
de egenskaper Författarkortleken syftar till att utveckla (flöde, fantasi, och kreativitet). Väl
medvetna om att det är svårt att ändra beteende på fem veckor, har vi ändå sett att elevernas
texter förändras och utvecklas. Frågan är om detta beror på Författarkortleken eller det faktum
att eleverna har skrivit mer än vanligt.

Författarkortleken i den pedagogiska verksamheten
Vi kan inte bortse från att texternas utveckling kan bero på ett mer kontinuerligt skrivande i
klasserna. Å andra sidan beror det mer kontinuerliga skrivandet just på Författarkortleken.
Följdfrågan blir då varför man behöver använda sig av just Författarkortleken och således
varför man inte kan använda sig av vilken skrivning som helst. Precis som vi beskrivit i litteraturgenomgången finns det flera alternativa metoder som fyller samma funktion i skrivandet
som Författarkortleken.
Författarkortlekens upplägg, som endast kräver tre minuters lektionstid, inbjuder till att uppehålla kontinuiteten i skrivningen. ”För att bli en bra skribent krävs skrivning och åter skrivning” (s.39), som Strömquist (1993) uttrycker det. Pedagog A har en liknande inställning till
skrivande och utrycker i enkäten ”Låt barnen skriva så löser sig mycket av sig självt. Detta
tycker jag att jag fått bekräftat genom arbetet med Författarkortleken”.
För att uppehålla kontinuiteten utan att eleverna ska uppleva den som tråkig krävs en fri form
av skrivning som ger eleverna stort utrymme att skriva om det de har på hjärtat. Och har man
för tillfället ingenting på hjärtat får man inspirationen från författarkorten. Förlorar man som
pedagog elevernas intresse för skrivning mister man ”hela stycket”. Enligt Liberg (1993)
växer skrivandet i situationer där barnet genom en inre drivkraft vill skriva. Det är sådana
sammanhang som pedagogen måste skapa för att upprätthålla elevernas intresse för skrivandet
(s.53).
Ett annat argument för Författarkortlekens vara i den pedagogiska verksamheten är att eleven,
även i skolan, måste få tillfälle att skriva för sig själv. De allra flesta texter som skrivs i skolan
är av kommunikativ art. Dessa texter är naturligtvis viktiga men precis som Elbow (1998)
anser vi det vara svårt att koncentrera sig på dessa om något helt annat upptar ens tankar
(s.15). Att då få tre minuter till att skriva av sig, för att sedan kunna lägga det man har i tankarna åt sidan, kan vara ett sätt att samla fokus till de uppgifter som står på skolans dagordning.
Men vi får inte än en gång begå det misstag som entusiasterna bakom den processorienterade
skrivpedagogiken begick då den kom till Sverige i mitten av 1980- talet, och utgå ifrån att
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kompetensen kring de formella färdigheterna ska komma av sig själv i och med det kreativa
skrivandet (Mehlum, 1995 s.118). Precis som Strömquist (1993) anser vi att det är viktigt att
elevernas skrivglädje och skaparlust får tillfälle att utvecklas. Men för att bibehålla denna lust
att skapa med skriftspråket krävs det även att eleverna upplever att deras skrivförmåga utvecklas (s.92f.). Pedagog A berättar i enkäten att elevernas texter har blivit allt bättre utan att
hon kommenterat dem. Hon framhåller dock att man naturligtvis, vid ett senare skede, behöver samla ihop eleverna då och då för att jobba igenom en text och ge eleverna tankar kring
hur en text bör vara för att vara exempelvis rolig och fängslande att läsa.
Den främsta kritiken mot den processorienterade synen på skrivning har rört sig kring den
oproportionerligt stora vikt som lagts vid den spontana fria skrivningen (Hertzberg, 2006
s.305). Vi anser i enlighet med Mehlum (1995) att det är riskfyllt att försöka rangordna de
olika delarna i skriftspråksutvecklingen. Man bör varken överbetona språkets formella eller
kreativa sida (s.119). Eleverna måste erbjudas olika arbetssätt och uttrycksformer för att deras
varierande behov och skilda förutsättningar ska tillgodoses (Björk & Liberg, 2004 s.12). Som
pedagog måste man ge eleverna en repertoar av strategier som de kan ta till när de ska skriva;
detta är vad skrivprocessen handlar om, menar Calkins (1995 s.10). Vi anser att Författarkortleken har en roll att fylla i grundskolans undervisning som en utav elevernas strategier för
skrivande. Vi vill dock understryka att Författarkortleken inte ska ersätta all annan skrivundervisning. Den ska ses som ett komplement till, eller en del utav, skrivundervisningen i
svenskämnet i grundskolan. Detta är även något som alla tre pedagogerna framhållit i sina
enkätsvar.

Fortsatt arbete med Författarkortleken
De författarkortstexter som eleverna hitintills har skrivit har pedagogerna läst igenom och
sedan lagt åt sidan. Westermark föreslår i instruktionerna till Författarkortleken att man, efter
det att man samlat på sig några texter, kan välja ut en text att arbeta vidare med. ”Skrivning är
omskrivning”, lyder en grundsats inom den processorienterade skrivpedagogiken (Hoel, 2001
s.216). Pedagog A skriver i sitt enkätsvar att hon har detta i åtanke och att eleverna i det fortsatta arbetet ska få välja en utav texterna. ”Denna text kan man sedan arbeta vidare med på
olika sätt exempelvis läsa högt, prata om, kanske helt skriva om och så vidare”, skriver pedagog A.
Författarkortstexterna kan således ses som den första fasen i enlighet med den processinriktade skrivpedagogiken. Då man sedan arbetar vidare med texterna går man vidare i processen,
och då ställs språkets mer formella sida i fokus. I denna fas blir mottagaren viktig då det är
dags att diskutera berättartekniska drag, läsa upp för att få respons på det skrivna, skriva och
skriva om. I kursplanen för ämnet svenska kan man i mål att sträva mot läsa att eleven ska
utveckla sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
(Skolverket, 2000). Så långt i processen har klasserna i vår undersökningsgrupp inte kommit
ännu. Dock har alla pedagoger efter det att vår studie avslutats fortsatt arbeta med Författarkortleken och vi ser fram emot att så småningom se hur elevernas första utkast har förändrats
och vad som hänt med deras texter då de gått in i denna nästa fas.
Vi anser dock att nästa steg i arbetet med Författarkortleken inte enbart innebär att arbeta vidare med de, enligt oss, fantastiska utkast eleverna hitintills har skrivit. Vi anser att pedagogens uppgift är att försöka få eleverna att ta med sig den skrivglädje de funnit i arbetet med
Författarkortleken även till andra skrivsituationer. Vår förhoppning är att eleverna genom
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arbetet, och även fortsatt arbete, med Författarkortleken tillägnar sig en mer positiv inställning
till skrivande i allmänhet.

Författarkortlekens anpassning till den pedagogiska verksamheten
Författarkortleken är i nuläget ett skrivarverktyg riktat till vuxna för att komma igång i sitt
skrivande. För att materialet ska kunna fungera som ett läromedel i den pedagogiska verksamheten anser vi att vissa förändringar bör göras.
För det första anser vi att Författarkortleken behöver tydlig teorianknytning för att accepteras
som ett läromedel i den pedagogiska verksamheten. Vi ser en tydlig koppling till processorienterad skrivforskning och tycker att det är viktigt att i materialet lyfta fram och tydliggöra
denna.
För det andra anser vi att vissa förändringar av kortens innehåll skulle vara fördelaktiga om
Författarkortleken ska användas som ett läromedel i grundskolan. Som vi har sett under våra
observationer går det ofta bra för eleverna att skriva utifrån alla kort, vilket även pedagog A
berättat om i enkäten. Men vi anser att eleverna ibland kan missa själva överraskningsmomentet, och möjligheten att följa den första impulsen, om man först måste förklara det som
står på korten. Dessutom är innehållet på många kort väldigt abstrakt vilket i sig kan skapa
skrivkramp hos vissa elever istället för att motverka skrivkramp, så som det är tänkt. Pedagog
B uttrycker i enkäten att det skulle behövas fler konkreta kort, speciellt till de elever som har
svårt att sätta ord på känslor och tankar. Om vi tittar på elevernas författarkortstexter (bilaga
6) kan vi se att den mindre goda skribenten på skola B, efter det att han börjat få flyt i sina
författarkortstexter, i text 4 än en gång har svårigheter att få ner något på pappret. Vi kan,
precis som pedagog B, hänvisa till att detta kan bero på att den text som stod på det författarkort eleven fick var alltför abstrakt i sitt innehåll (hon som ropar från stranden). Om man
jämför med elevens författarkortstext 3 eller 5 som handlar om en huggorm respektive en
sportbil och alltså är mer konkreta, har dessa texter ett innehåll och är dessutom längre. Alltså:
fler konkreta kort skulle behövas för de elever som har svårigheter att få ner tankar och känslor i ord för att de i sitt skrivande inte ska hållas tillbaka av att författarkortets innehåll är alltför abstrakt. Vi anser dock att de abstrakta korten fyller sin funktion genom att utmana de
säkrare skribenterna, och de skribenter som inte har svårigheter att ge sig hän i sitt skrivande.
Det blir utifrån ovanstående resonemang därför pedagogens uppgift att välja ut ett kort till
varje elev utifrån dennes förutsättningar. Enligt Hoel (2001) är upplevelsen av att lyckas eller
misslyckas särskilt avgörande i början av en ny läroprocess. Mot denna bakgrund blir det särskilt viktigt att i början ge eleverna uppgifter som de behärskar (s.188f.). Därefter har pedagogen möjlighet att utmana eleverna i valet av författarkort då hon anser att de är mogna för
detta.
Författarkortleken är i nuläget inte anpassad för en hel klass utan varje Författarkortlek är
snarare tänkt att användas av en person. Då de 52 korten används av en klass på exempelvis
tjugo personer kan detta innebära att eleverna efter ett par gånger får samma kort som de skrivit till tidigare eftersom det är omöjligt för en pedagog att minnas vilken elev som skrivit till
vilket kort. Det är inget bekymmer att vid något tillfälle få samma kort som man använt sig av
tidigare eftersom texterna sällan blir desamma. Men att gång på gång få skriva utifrån samma
kort anser vi kan bli lite enformigt för eleverna. Vi tror därför att Författarkortleken skulle
gynnas av att pedagogen har möjlighet att komplettera materialet med nya kortlekar då den
tidigare använda kortleken börjar kännas ”färdigarbetad”.
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Avslutningsvis
Finally, and perhaps most important, freewriting improves your writing. It doesn’t always produce
powerful writing itself, but it leads to powerful writing. The process by which it does so is a mysterious
underground one (Elbow, 1998 s.15f.).

Alltså: viktigast av allt, menar Elbow, är att fri skrivning och fritt skapande förbättrar skrivförmågan. Varje utkast blir kanske inte en perfekt text i sig men det leder till allt bättre texter
och en större säkerhet i skrivandet. Vi anser att det är just dessa tankar som arbetet med Författarkortleken grundar sig i.
Processen måste självklart lyftas fram och beaktas. Men man får för den skull inte glömma
bort produkten, den färdiga texten och dess kvaliteter. Men på produktens bekostnad får
insikten om skrivandets betydelse för tanke och inlärning inte leda till att det personliga, fria
skapandet sätts på undantag i skolan. Som pedagog måste man se till helheten (Strömquist,
1993 s.7).
Likt Edisons skrivande, vilket vi berättade om inledningsvis, måste skrivutvecklingen befrämjas av att man i idéfasen får möjlighet att utveckla och utforska kreativa tankar, men
samtidigt måste man behärska det presenterande, informativa skrivandet. Vi menar att Författarkortleken, i den första produktiva idéfasen av processen, kan vara ett verktyg som väcker
och skapar en tanke på vägen mot den mer kommunikativa texten. Vi har genom vår studie
sett hur Författarkortleken påverkat elevers inställning till skrivande i skolan på ett odelat
positivt sätt. Vi har även sett hur Författarkortleken påverkat elevers skrivprocess och skrivutveckling, främst genom att den medfört ett mer kontinuerligt skrivande. Ett kontinuerligt skrivande kräver ett verktyg som upprätthåller elevernas intresse för att skriva, vilket vi anser att
Författarkortleken gör. Vår slutsats är således att Författarkortleken kan fungera som ett läromedel i svenskundervisningen i grundskolans tidigare år.
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Slutord
Vi anser att detta har varit en intressant studie som berikat oss på många olika sätt. Vi har
genom arbetets gång fått möjlighet att fördjupa oss i den processorienterade synen på skrivpedagogik, vilket vi kommer att ha stor glädje av i vår framtida lärarroll. Vi har under vår samvaro med eleverna fått djupare förståelse för glädjens och lustens betydelse för lärande. Vi har
sett att mycket är vunnet om man som pedagog kan locka fram denna glädje och lust hos eleverna.
Slutligen känner vi oss nöjda med att, tillsammans med Ann Westermark, ha öppnat vägen för
Författarkortleken som ett verktyg för skrivande i den pedagogiska verksamheten. Vi hoppas
och tror att fler än vi i framtiden kommer ha stor nytta och glädje av Författarkortleken undervisningen.
Fortsatt forskning
Vi har under vår studie inte haft möjlighet att fördjupa oss i Författarkortlekens inverkan på
elevers skrivande utifrån ett längre perspektiv. Vi ser gärna att någon tar sig an denna uppgift.
Vi blev under arbetets gång även intresserade av Författarkortlekens betydelse för elever med
annat modersmål än svenska. Då vi endast fick ett smakprov av detta under vår egen studie
skulle det vara intressant om någon ville utforska detta vidare. Även Författarkortlekens påverkan på elevers skrivande i grundskolans senare år skulle vara intressant att få följa.
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Bilaga 1: Tankar från Westermark.

”Var i all världen fick jag detta ifrån?”
Jag upphör aldrig att förvånas över hur mycket fantasi, kreativitet och kraft som finns inom
oss människor. För mig blev det som tydligast när jag började leda grupper i kreativt
skrivande för vuxna. De mest fantasifulla och mest oväntade berättelserna kom till i det
spontana berättandet, utan chans till förberedelser, censur och tillrättalägganden. De som hade
berättat, skriftligt eller muntligt, blev många gånger lika förvånade som de som hade lyssnat.
”Var i alla världen fick jag detta ifrån?” undrade de.
Det som krävdes för att deltagarna skulle våga sig in i skapandet var löftet att i denna stund
inte kunna göra ”fel”, hur mycket de än försökte. Hur ska vi våga skriva spontana berättelser
direkt från fantasins källa om vi samtidigt oroar oss för resultatet? Se på de stora uppfinnarna
och formgivarna; inte sällan är det tack vare ”felen” som de fått hjälp att bryta ny mark. Jag
uppmuntrar därför att se skapandets första fas som en upptäcktsfärd, ett utforskande, bortom
färdiga mallar för vad som kan anses rätt och fel, bra och dåligt. ”Vad ni än gör i denna stund
blir det rätt och riktigt”, säger jag. Det brukar följas av ett befriande skratt. När vi befinner oss
i denna process, i det utforskande, glädjefyllda flödet, menar jag att vi är mitt i den vuxnes
lek.
En annan faktor är ramarnas funktion, när det gäller att komma till skott, fokusera och förtäta.
Om jag ger deltagarna tre gånger tre timmar för att skriva tre berättelser får de ibland mindre
gjort än om de får tre gånger tre minuter. De spontana berättelserna blir dessutom nästan alltid
intressantare. Det handlar om tidsramar. Det handlar om ramar för vad som är uppgiften (att
följa och bejaka den allra första impulsen). Det handlar om ramar för allt från form (bejaka
den form som uppstår spontant) till förhållningssätt (tillåt, tillåt, tillåt!). Tidsramen utgör även
en broms, som ger trygghet att ge sig hän. En deltagare liknade processen vid en snorklingstur
i fantasins fascinerande värld. Författarkortet, och ramarna kring det, kan då kanske liknas
vid cyklopögat.
Författarkortleken var från början tänkt som en bok i kreativt skrivande, med tillägg för 52
författarkort med litterära rubriker, som skulle kunna klippas ur (från en separat inlaga i
boken). Syftet var att förmedla inspirationen och dynamiken från mina skrivarkurser, så att
var och en på egen hand kunde få fart på skrivandet hemma på sin kammare. Det var fokus på
att komma igång; att våga ge sig hän i skapandet. Eftersom man slutar när det är som roligast,
och inte ”får” skriva fler berättelser efter varandra (när man är ensam) väcks en längtan efter
att skriva igen. När tillräckligt många berättelser är skrivna kan man, om man vill, jobba
”baklänges” genom att betrakta sin skrivprocess – och lägga ett pussel med det som är skrivet.
Man har ett material att forma och bearbeta. Under produktutvecklingen, som tog sin tid,
förvandlades dock boken till en författarlåda med cd-skiva, trycksak med lathund, elektronisk
tidtagare och författarkort med litterära rubriker. Varje del i sig är inte ny, men kombinationen
är det. Så tror jag att det är även med min pedagogik.Jag har aldrig arbetat med barn. Väl
medveten om att denna examensuppsats riktar sig till skolans lägre klasser, kan jag tyvärr bara
ge exempel från min erfarenhet av vuxnas skrivprocess. Några spridda positiva kommentarer,
från pedagoger som på eget initiativ testat Författarkortleken i skolan, väckte dock min
nyfikenhet. Kan ett verktyg för ”barnet inom den vuxne” fungera även på barn och ungdomar;
som läromedel i skolan?

I skrivande stund vet jag ingenting om resultatet, eftersom studien inte är slutförd. Spontant
finns dock en tilltro till förmågan hos skolans pedagoger att finna egna kreativa vägar att
arbeta med verktyget i klasserna.
Det finns mer att berätta, men jag väljer att sluta här. Det centrala är vad studenterna har
kommit fram till i sin rapport. Jag vill avslutningsvis rikta ett varmt och innerligt tack till
blivande lärarna Annica Torstensson, Frida Sjögren och Ann-Charlotte Andersson Kroon som
med entusiasm i kombination med hårt arbete tagit sig an detta arbete. Jag hoppas att ni inte
drömmer mardrömmar om Författarkortleken på nätterna efter allt ert jobb med den!

Bilaga 2: Enkät till pedagog.

Hej!
Vi vill börja med att tacka för er medverkan och ert engagemang i arbetet
med Författarkortleken. Med er hjälp har vi nu fått material i form av
elevtexter att arbeta vidare med. Vi skriver nu för fulla muggar men
behöver som en sista del i insamlandet av material även få höra era
tankar kring Författarkortleken.
För att kunna utvärdera Författarkortleken och dess funktion i den
pedagogiska verksamheten ber vi er att besvara följande frågor. Vi vore
tacksamma om ni noggrant vill tänka igenom era svar och svara utförligt.
Givetvis kommer ni att vara anonyma i vårt examensarbete.
Vi ber er att besvara följande frågor:
• Hur tycker du att
Författarkortleken?

det

har

varit

att

arbeta

med

• Tror du att ett fortsatt arbete med Författarkortleken kan
gynna elevernas skrivutveckling, i så fall på vilket sätt?

På återseende!
Annica, Frida och Lotta

Bilaga 3: Bild 1 och bild 2

Bilaga 4: Brev till målsman.

Till Målsman
Hej!
Vi är tre studenter, Annica Torstensson, Frida Sjögren och Lotta
Andersson Kroon, som läser vår sista termin på
lärarutbildningen.
Vi ska under våren skriva vårt examensarbete om elevers
skrivutveckling. Under veckorna 5- 10 var vi i respektive klass
och i samband med detta arbetade vi med en del skrivövningar.
Genom dessa skrivövningar har vi arbetat med att nå glädjen,
flödet och flytet i skrivandet med mindre fokus på rätt och fel.
Fantasin har stått i centrum.
Skrivövningarna har resulterat i ett antal texter som vi skulle
vilja använda oss av i vårt examensarbete. Alla elever och
texter kommer att vara anonyma. Skolan kommer inte att kunna
identifieras.
Om Ni eller Era barn har några frågor eller synpunkter är Ni
välkomna att kontakta elevernas lärare.

Med vänliga hälsningar
Annica, Frida och Lotta

Bilaga 5: Elevtextanalyser.

Analys av elevtexter
Skola A
Mindre god skribent
Bild 1
(1). 46 ord

Långa ord
(1). skrater (skrattar)
(1). skriker

Totalt: 46 ord varav 2 långa ord, 1 mening varav 1 lång mening.
Ovanliga/specifika ord och uttryck:

(1). räv

Bild 2
(1). 5 ord
(2). 10 ord
(3). 9 ord
(4). 9 ord
(5). 8 ord

Långa ord
(4) flickan

Totalt: 41 ord varav 1 långt ord, 5 meningar varav 4 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:
(2). Han pratar sej helf (Han pratar med sig själv)
___________________________________________________________________________
Medelgod skribent
Bild 1
(1). 49 ord
(2). 10 ord

Långa ord
(7). flickan

Totalt: 59 ord varav 1 långt ord, 2 meningar varav 2 långa meningar.
Ovanliga/specifika ord och uttryck:

(1). korg
(1). gorilla

Bild 2
rubrik. 5 ord
(1). 89 ord

Långa ord
(1). flickan
(1). hittade
(1). minuter

Totalt: 94 ord varav tre långa ord, 1 mening varav 1 lång mening.
(1). siv (Siv)
(1). jan (Jan)
(1). rävar
(1). vargar
__________________________________________________________________________
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

God skribent
Bild 1
(1). 78 ord

Långa ord
(1). jeteredd (jätterädd)
(1). skratade (skrattade)
(1). moroter (morötter)
(1). gorllan (gorilla

Totalt: 78 ord varav 4 långa ord, 1 mening varav 1 lång mening.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). gorlla (gorilla)
(1). han var arg och hemsk
(1). tio tender och två arga ögon (tio tänder och två
arga ögon)

Bild 2
(1). 69 ord
(2). 1 ord

Långa ord
(1). kaninnen (kaninen)
(1). pratade

Totalt: 70 ord varav 2 långa ord, 2 meningar varav 1 lång mening.
(1). koja
(1). pilar (pillar)
________________________________________________________________
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

Skola B
Mindre god skribent
Bild 1
(1). 7 ord
(2). 9 ord
(3). 7 ord
(4). 5 ord
(5). 12 ord
(6). 9 ord
(7). 10 ord
(8). 1 ord

Långa ord
(7). Kompisar

Totalt: 60 ord varav 1 långt ord, 8 meningar varav 6 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(2). palla frukt
(4). damp

Bild 2
(rubrik). 2 ord
(1). 36 ord
(2). 8 ord
(3). 12 ord
(4). 7 ord
(5). 5 ord
(6). 1 ord

Långa ord
(rubrik). Afrika
(1). Akimbos
(1). försvenen (försvunnen)
(1). kanenen (kaninen)
(3). klockan

Totalt: 71 ord varav 5 långa ord, 6 meningar varav 4 långa meningar.
(1). försvenen (försvunnen)
(1). bukla (buckla)
(3). klockan var mit i natten (klockan var mitt i
natten)
___________________________________________________________________________
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

Medelgod skribent
Bild 1
(rubrik). 2 ord
(1). 11 ord
(2). 11 ord
(3). 4 ord

Långa ord
(rubrik). återkonst (återkomst)
(1). ananaser (ananas)
(1). kvälsmat (kvällsmat)
(3). Babianens

(4). 7 ord
(5). 12 ord
(6). 6 ord
(7). 6 ord
(8). 6 ord

(4). babianen
(8). väntade

Totalt: 65 ord varav 6 långa ord, 8 meningar varav 4 långa meningar.
Ovanliga/specifika ord och uttryck:
(rubrik). återkonst (återkomst)
(1). Ambura
(1). ananaser till kvälsmat (ananas till kvällsmat)
(2). babian
Bild 2
(1). 7 ord
(2). 5 ord
(3). 7 ord
(4). 14 ord
(5). 9 ord
(6). 8 ord
(7). 11 ord
(8). 7 ord
(9). 7 ord
(10). 4 ord
(11). 7 ord
(12). 4 ord
(13). 1 ord

Långa ord
(5). sprungit
(6). bergsdalen
(8). fotsteg
(8). närmade
(9).gestalt
(10). Fransisco

Totalt: 91 ord varav 6 långa ord, 13 meningar varav 9 långa meningar.
(4). månen stod långt up på himlen (månen stod
långt upp på himlen)
(5). sprungit vilse
(6). hörde sin mammas rop eka genom bergsdalen
(8). fotsteg
(9). gestalt
(10). farmor Fransisco
___________________________________________________________________________

Ovanliga och specifika ord och uttryck:

God skribent
Bild 1
(rubrik). 3 ord
(1). 9 ord
(2). 4 ord
(3). 9 ord
(4). 9 ord
(5). 10 ord
(6). 10 ord
(7). 7 ord
(8). 8 ord
(9). 5 ord
(10). 6 ord
(11). 10 ord
(12). 9 ord
(13). 1 ord
(14). 6 ord
(15). 3 ord
(16). 9 ord
(17). 7 ord

Långa ord
(2). Afrika
(4). bananer
(5). shakalen
(6). tvungen
(7). bananträd
(8). plockade
(8). började
(9). plötsligt
(9). jättearg
(11). shakalens
(12). utspringande
(12). livrädd
(15). jättestor
(16). skrämde

(18). 1 ord
Totalt: 126 ord varav 14 långa ord, 18 meningar varav 11 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). Tani
(3). långt svart hår
(5). shakalen
(6). tvungen
(7). bananträd
(8). plockade korgen full
(11). shakalens gryte
(11). trygg
(12). utspringande
(12). livrädd

Bild 2
(1). 9 ord
(2). 4 ord
(3). 30 ord
(4). 7 ord
(5). 8 ord
(6). 9 ord
(7). 12 ord
(8). 16 ord
(9). 9 ord
(10). 13 ord
(11). 7 ord
(12). 4 ord
(13). 10 ord
(14). 3 ord
(15). 8 ord
(16). 4 ord
(17). 6 ord
(18). 9 ord
(19). 4 ord
(20). 4 ord
(21). 1 ord

Långa ord
(2). Afrika
(3). fullmåne
(3). väldigt
(3). sprungit
(3). ovanligt
(4). hämtade
(4). fortsatte
(5). hittade
(9). axlarna
(9). småpratade
(17). svarade

Totalt: 177 ord varav 11 långa ord, 21 meningar varav 13 långa meningar.
(3). fullmåne
(3). mörk himmel
(3). ovanligt kyligt
(5). några hundra meter
(8). Hur kom du hit? sa Akimbo till haren fast han
visste att haren inte kunde svara.
(9). Akimbo svepte filten om axlarna och
småpratade med haren.
(10). Amina
(13). höll ett hårt tag om haren
___________________________________________________________________________
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

Skola C
Mindre god skribent
Bild 1
(1). 14 ord
(2). 27 ord
(3). 23 ord

Långa ord
(2). efterlysta
(2). mördarapan
(2). mumsigt

(3). farliga
Total: 64 ord varav 4 långa ord, 3 meningar varav tre långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(2). efterlysta
(2). mördarapan
(2). Dr Mugg
(2). sprang för livet
(2). kände lukten av ett mumsigt barn

Bild 2
(rubrik). 2 ord
(1). 89 ord
(2). 16 ord
(3). 1 ord

Långa ord
(1). Hubbabubba
(1). försöka
(1). poppstjärna
(1). Holiboli
(1). idoljuryn
(1). makalöst
(2). Finalen

Totalt: 108 ord varav 7 långa ord, tre meningar varav 2 långa meningar.
(1). Hubbabubba
(1). poppstjärna
(1). Holiboli
(1). gänget
(1). idoljuryn
(1). Hibo
(1). makalöst
(1). Hito
___________________________________________________________________________
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

Medelgod skribent
Bild 1
(1). 10 ord
(2). 4 ord
(3). 6 ord
(4). 21 ord
(5). 18 ord
(6). 11 ord
(7). 23 ord
(8). 9 ord
(9). 12 ord
(10). 11 ord
(11). 9 ord
(12). 19 ord
(13). 31 ord
(14). 15 ord
(15). 16 ord
(16). 14 ord
(17). 1 ord

Långa ord
(2). Afrika
(4). trivdes
(4). verkligen
(4). väldigt
(4). fattiga
(4). jobbade
(4). dagarna
(4). jordbruk
(5). vaknade
(5). vanligt
(5). frukost
(6). frukosten
(6). började
(6). vanliga
(6). tråkiga
(7). ramlade
(7). småsten
(8). tappade
(9). konstigt
(10). blinkade
(11). försökte
(13). tryckte
(14). tunnelöppning
(16). någonstans
(16). därifrån

Totalt: 230 ord varav 25 långa ord, 17 meningar varav 14 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(4). trivdes
(4). väldigt fattiga
(4). jordbruk
(6). gamla vanlig tråkiga jobb
(7). ett hål täckt av lite sand och småsten
(8). tuppa av
(8). långt senare
(10). enorm
(11). utväg
(13). grävt för livet
(14). tunnelöppning

Bild 2
(1). 10 ord
(2). 3 ord
(3). 15 ord
(4). 12 ord
(5). 14 ord
(6). 3 ord
(7). 6 ord
(8). 13 ord
(9). 4 ord
(10). 8 ord
(11). 8 ord
(12). 10 ord
(13). 7 ord
(14). 6 ord
(15). 5 ord
(16). 10 ord
(17). 6 ord
(18). 13 ord
(19). 17 ord
(20). 13 ord
(21). 9 ord
(22). 22 ord
(23). 5 ord
(24). 13 ord
(25). 12 ord
(26). 16 ord
(27). 20 ord
(28). 1 ord

Långa ord
(1). väldigt
(3). arbetade
(6). ingenting
(6). förstod
(8). gnuggade
(8). sekunder
(11). hämtade
(11). morötter
(13). minuter
(16). gengäld
(18). magiskt
(18). plantera
(19). planterade
(20). citroner
(21). världen
(22). Mandado
(22). frukterna
(24). räddande
(25). världens
(25). rikaste
(26). förtjust
(26). miljoner
(27). finaste

Totalt: 281 ord varav 23 långa ord, 28 meningar varav 19 långa meningar.
(2). Achmed
(3). liten bit odlad mark
(8). gnuggade
(9). paff
(12). snabbt som ögat
(16). gengäld
(21). Vad i hela världen är det här?
(26). förtjust
___________________________________________________________________________
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

God skribent
Bild 1
(1). 19 ord

Långa ord
(2). lerhydda

(2). 11 ord
(3). 12 ord
(4). 10 ord
(5). 4 ord
(6). 17 ord
(7). 20 ord
(8). 4 ord
(9). 5 ord
(10). 29 ord
(11). 11 ord
(12). 13 ord
(13). 12 ord
(14). 1 ord

(2). civilisationen
(3). smådjuren
(3). gillade
(3). tillbaks
(4). specialist
(4). sjukdomar
(6). middagen
(7). brukade
(7). verkade
(9). plötsligt
(13). hemmagjort
(13). kastade

Totalt: 168 ord varav 13 långa ord, 14 meningar varav 10 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(1). torrt och hett land
(1). Yoshua
(2). lerhydda
(2). civilisationen
(3). smådjur
(4). specialist
(10). gav han till ett ylande
(12). satt hukad över en håla
(13). hemmagjort spjut

Bild 2
(rubrik). 3 ord
(1). 11 ord
(2). 12 ord
(3). 12 ord
(4).7 ord
(5). 12 ord
(6). 4 ord
(7). 15 ord
(8). 10 ord
(9). 6 ord
(10). 1 ord
(11). 5 ord
(12). 4 ord
(13). 4 ord
(14). 6 ord
(15). 5 ord
(16). 6 ord
(17). 7 ord
(18). 3 ord
(19). 13 ord
(20). 4 ord
(21). 11 ord
(22). 3 ord
(23). 9 ord
(24). 3 ord
(25). 5 ord

Långa ord
(rubrik). spännande
(rubrik). upptäckt
(2). personer
(3). syskonens
(3). enformig
(4). upptäcksfärd (upptäcktsfärd)
(8). kolmörkt
(15). ljusstump
(21). trädkaktus
(21). eftersom
(24). hemlighet

Totalt: 178 ord varav 10 långa ord, 25 meningar varav 11 långa meningar.
Ovanliga och specifika ord och uttryck:

(rubrik). spännande upptäckt
(1). Karim
(2). norra Tchad
(3). enformig

(4). upptäcksfärd
(5). studera
(8). Det var kolmörkt men de två ungdomarna
vande sig snart.
(15). ljusstump
(21). trädkaktus
___________________________________________________________________________

Bilaga 6: Författarkortstexter.

Mindre god skribent, skola A
Författarkortstext 1
De Stora Mjuka tassarna
De kan Fara en katt Stora Mjuka tassarna. De kan Katt i maKas Fil De är Fil jag Fil en näkatt
Dam tar masar kycklingar och tar mer kycklingar mär kycklingar så Får Katt tar kycklingar.
Författarkortstext 2
PojKe på Klippan
PojKen har gård Till Klipan
Jar har set en Pojke på Klippan
Det är Der PojKe går Till På Klippan
PoJKe har set en grej sa Besme
Författarkortstext 3
Ringen av guld.
Det en Ringen
Som Den Ringen är en guld Fit är Ringen av gulden
BeFer Ringen är Fit
Nog taDam vi Blek resen DeFer gerane Jag år taBer i ner Jar är lesen
Men är en På men På min Pekfinger Jag är i Hen ner Jag är grad tak sa Besme
Författarkortstext 4
Ljuset i natten
Det är Ljuset i natten
Den är en ntten
Jag har set en månen
Jag SåFer i segen
pojKen är teret Jag är uger möjKen han går senFer i naten
Jag går i naten Jag är uger Jag är ager sa pojKen Jag är nu esam saPojKen
Författarkortstext 5
De svarta Molnen
1 Det är svarta Molnen
2 molnen är intte svarta
3 molnen är en blå
4 Molmen är svarta BeFer
5 är den är svata
6 Jag har set en
7 molnen Den är svata
8 Jag har Set inte sem
9 är svata jag har inete

10 svata ni är blå

Medelgod skribent, skola A
Författarkortstext 1
De Stora mjuka tassarna.
har en Katt och lejon och tiger lejopard och puma och vag och röv och björn och kanin och
mus och hönor och tupp och Kycklingoch eKori ochaPaoch
Författarkortstext 2
PojKen På KliPPan
Det var engång en Pojke som va i skolan Fröknana sa: idag så ska vi utFlukt till KliPPan så va
Pojken mä en Flicka Så sa: Flickan det är hemsk i kliPPan så blev Pojken rädd så sa: Pojken
jag vill inte gå till KliPPan du sa: att det är hemskt nej jag skojar.
Författarkortstext 3
ringen av guld.
Det var engång en Fru som va i en liten stygg hon hade två Flickor som va snäla och en dag
gick Frun till skogen För att Plocka kukbär till sina barn För dem älskar kukbär sen när hon
plocka kukbär sen ramlade av guldringe och hon hade en hund han går till skogen enda tills
han komme klockan tolv För han har sina väner För att leka med men sen när Frun Plockade
Klar gick hem så sog hon sin ring var borta så blev hon ledsen sen klockan tolv På natten så
va hens rin iborden så blev hon glag snip snAP saga är Slut
Författarkortstext 4
Ljuset i natten
Det var engång en Fru som heter lindgren som hade två barn som va snälla mot sina vänner en
dag va dem ute och lekte med sina vänner sen gick dem hem men det var bara dem två
tjejerna ute sen såg dem två kattungar sen sa dem sKa vi leka med dem sen började bli mörk
sen börjad ögonen Lus Från kattungarna sen blev dem räda sen Kom stjärnorna och Monen
börja Ljusa sen blev kattung-arna rädda sen sprang hem med kattungarna och sa till sin
mamm-a att jag och min sYster hittade två kattungar så blev dem rädda så blev också vi rädda
och tog hem dem.
Författarkortstext 5
De svarta molnen.
Det var engång en moln den var vit och blå sen blev den svart sen blev den igen vit och blå så
blev alla människorna rädda och sPrang hem så blixtradet och det blev oscar och det började
rengna en snab sen bledet sommar och alla människorna blev glada och gick till stranden och
simmade och solade sig hälsningar molnen

God skribent, skola A
Författarkortstext 1
De Stora mjuka tassarna
Det var en gång en räv som var snel Han Hade fem stuken Kommpisar Den första räven heter
GokaDen2Dje heter jamaKa och Den treDJe heter gurin och Den fJäDe heter vegeta och Den
sista heter goHan Dom var sneLa mot varanDra och inte var eLaK Dom LeKte meD varaDra
och Dom Hade JeteroLig osen gick Dom hem räven HaDe också roLig hema Han ot mat och
LeKte meD sin LiLeBror och store Bror Dom LeKte Data och titade på FiLm och LeKte
nitenDå Dåm HaDe enuroligare Dåm LeKte 3 roLiga saker Dåm LeKte och LeKte sen soDe
Dåm sovDe eLva timar sen vaknaDe Dåm och gick till skoLan
Författarkortstext 2
POJKen på KLiPan
Det var en gång en PojkKe som var På en BärJ POJKen var riK För när ine i BärJen vans Det
göLD På BärJen Fans en stor sten så ingen Kan ta göLDe POJKen gick BriViD stenen sen sa
POJKen BärJens sten öppna DeJ sen ruLaDe stenen till Höger sen gick han in Det STogen
PaPPer Där Det STog att Det Fans tusen gÖLD ingen KunDe go Dit
Författarkortstext 3
Ringen av guld
Det var en gång en ring Den var gulD och Fin ringen Den var På golvet en gång kom en
Kvina och sog gÖLDen sen tog han gÖLDen och bLev sogLaD Kvinan Blev JetegLaD en
gong gick Kvinan hem och sovde sen Blev Den ringen Borta sen sog hon att Den är i sin
LODa Sen gick hon till stan och KOPte en ring som är LiKt sen tog hon På SeJ Den som hon
hitaDe sen gich hon till sin Kusin och haDe roLig sen giCK hon hem sen sog hon en Kvina
som var Lesen sen sa honDär kvinan att hon har tapat sin ring
Författarkortstext 4
LJuset I natten
Det var en gång en PojKe som var hema och Det var natt sen gick han tiLL BarLKOLge och
sog en LJUS sen gich han ut och tog LJUSen och tog Den hem han äLsKaDe Ljusen sen
sovDe han sen vaKnaDe han tiLL Ljusen och sog att hans Pappa LnaKaDe dören sen giFte
han Ljusen han PaPPA giLar inte ha nån Ljus hema hun hatar Ljus men POJKen äLsKar
LJUS sen ÖPPnaDe han Dören Och hans PaPPA sa tiLL POJKen har Du nån Ljus mäd Dej
neJ sa POJKen
Författarkortstext 5
De svarta molnen
Det var en gång en POJKe som sat På en SOFa OCh titaDe På en molnen ssen gick han ut och
LrKte FotBOLL OCh BasKet OCh KÖreJÖma OCh King sen gick han hem han FÖLer år På
APriL På aPriL FÖLer han tio år en gång gick han tiLL stan meD sin mamma OCh PaPPa
OCh LiLasuster Dåm gick tiLL gODisäFären OCh KÖPte goDis sen gick Dåm till SKriSKOr
OCh HaDe roLig sen gick Dåm hem OCh sovde sen vaKnade dåm och gick Dåm heås Abdi
OCh LeKte OCh ritade OCh sen gick hon hem sen titaDe han På molnen igen. Slut

Mindre god skribent, skola B
Författarkortstext 1
Vet ej hur den ser ut
Författarkortstext 2
brevet är svart. Det är ett kul brev. Det är till mig. Jag blev lite
Författarkortstext 3
Det är en hugorm som är bakom huset. Och en gång åt den upp min hamster. Och huset är röt
och är som en sommar stuga. Ormen kallar jag för Calle
Författarkortstext 4
jag vet inte
Författarkortstext 5
Det va en tjej som hade en firrari och idag skulle hon köra räs hon möte en Porch 911 och nu
lyser det Grönt hon fick en bra start. Porchen tar i gen porchen i
Författarkortstext 6
Det låsta skrinet
de va ett skrin det var låst men en gång vile jag ha upp det men det gick inte så bra! Det är I
mit rum

Medelgod skribent, skola B
Författarkortstext 1
Målaren har en vit tv och huset har fyra fönster med en fågel i varge fönster. och skosten
Författarkortstext 2
Huggormen äter mösen bakom huset. Guben i huset är jäte glad för huggormen. Men
huggormen äter up hela huset
Författarkortstext 3
Hunden vid den gamla gubens grind. Hunden äter vad som hälst, timer stål. Hunden äter timer
mäniskor. Staten har
Författarkortstext 4
Flickan kliper gräset. Men sen ser flickan en Anakonda. flickan blir slukad på en sikund. I
magen hittar flickan en

Författarkortstext 5
Mamma har bakat kanelbullar. Dom är jäte gorda. Men mamma hade råkat släpa ner ett
monsterpulver i kanelbularna nu komer det up ett stort monster. mamma
Författarkortstext 6
Hon med silvertofflorna kunde få allt till silver. En dag kom två sjuvar in till flickans hus. när
hon såg det s

God skribent, skola B
Författarkortstext 1
Jag ser en hund. Hunden står vid en grind. Hunden är svart och vit. Den skäller. Den ser
någon. Det är en annan hund. Nu slutar
Författarkortstext 2
Jag ser en blå kökssoffa. Det knarrar när man sitter i den. Den står vid ett gammalt bord.
Kökssoffan står i en liten stuga i skogen.
Författarkortstext 3
Vid en sjö finns en fin brygga. Man kan bada i sjön. Alla hoppar från bryggan. Det är varmt
men i vattnet är det svalt och skönt.
Författarkortstext 4
Morfar har en gammal koffert. Jag brukar hitta spännande saker i den. En gång hittade jag en
jättegammal bok och det visade sig att det var kungens gamla dagbok.
Författarkortstext 5
Det är en pojke med ansiktet i händerna. Han är ute och leker i snön. Han fick en hård snöboll
på sig så han är jätteledsen. Det är därför han har ansiktet i händerna. Han heter Anton och är
Författarkortstext 6
Det finns en grotta med ett jättebra gömställe. Dit brukar jag och mina kompisar gå. En gång
hittade inte de andra mig och så blev det vårat hemliga gömställe. Där är jätteroligt att vara

Mindre god skribent, skola C
Författarkortstext 1

Han med ansiktet i händerna

Författarkortstext 2
brevet till dig
en person som ska skicka ett brev
en tjej som ska skicka sitt brev till Någon
Författarkortstext 3
en liten flicka i 7 års åldern som leker i gräset
Som hoppar
Rullar sig i gräset
Springa
leka
Högt ock Härligt Gräs
Författarkortstext 4
De Nybakade Kanelbullarna
Det var en gång en kanelbullarkock som skulle baka ett par bullar. med sina nya magiska
ingridienser som gjorde att bullarna blev gigantiska och kunde prata och hjälpa kocken i
bullbakarhuset men en dag fick dem en förbannelse som gorde dom ondskefulla. Och
härskade över bullbakarhuset.

Medelgod skribent, skola C
Författarkortstext 1
Flickan med sandslottet
Det var en flicka som älskade sand. Hon var nere vid stranden varje dag. Hon älskade också
att göra sandslott. Varje gång hon byggde ett var det förstört. Hon orkade inte att göra ett nytt
varje dag. En dag kom hon på en sak, om jag tar hem en massa sand och kan bygga ett där
hemma. och antagligen sitter hon och bygger sandslott än i dag.
Författarkortstext 2
Han som hänger tvätt
Det var en man som bodde på en herrgård. Han han tvättade alla kläder åt sin herre. Han var
han väldigt intresserad av kläder. En dag slutade han jobba som klädtvättare och började
jobba som en skräddare.
Det var en gång en man som ägde en sidentygs affär. Han sålde gardiner, soffdynor, med
mera. En dag blev hans affär rånad. Då flyttade han till Indien och började om sin affär i
indien.
Författarkortstext 3
Hon med tulpan tapeterna
Det var en gång en dam som älskade tulpaner. Hon hade många hemma. En dag ville hon byta
hobby men hon älskade fortfarande tulpaner. Så då köpte hon en tapetaffär och där började
hon göra tulpantapeter.

Författarkortstext 4
Pojken på klippan
Det var en pojke som älskade berg och klippor. Han älskade att bara sitta och titta ut över
havet på sin favorit klippa. Klippan var tre meter hög men väldigt platt. Det var därför han
älskade sin klippa

God skribent, skola C
Författarkortstext 1
Den röda stegen mot äppleträdet
Sensommar
Igenvuxen trädgård
Skog
Bina surrar
Det sitter nån i trädet
Det är en flicka
Nån ska klättra upp för stegen
Det är pappan som ska göra det
Författarkortstext 2
Huggormen bakom huset
Risigt hus
Högt gräs
Pump
Sten
Dag
Trädgård
Ormen iaktar någon
Sommar
Författarkortstext 3
Pojken i berget
Grotta
Regn
Eftermiddag
Pojken skyddar sig för nåt
Han har trasiga kläder
Han har svart hår
Han ser rädd ut
Han har armarna runt knäna
Marstrand
Han är asiatisk

Författarkortstext 4
Bryggan ner mot sjön
Sommar
Norrland
Kväll
Vattnet glittrar
Någon som badar näck
Skog
Sjö
Inlandet
Finland
Sen kväll
Vindstilla
Tjärn
Eka
Mossa
Författarkortstext 5
Brun
Kissar, markerar sitt revir
Vitt
Skäller
Väntar
Hus
Fint hus
gräsmatta
blomor
Gata
England
Tecknad serie
Pool
Ensam
Glad
Viftar på svansen

