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Att inöva och motivera fritt skrivande med hjälp av älvor 
och troll 
 
Utgående från den didaktisk-metodiska konceptionen förutsätter 
det fria skrivandet, att eleverna anser det betydelsefullt för sig 
själva (Björk & Liberg 2001). Skrivandet skall ge dem 
möjlighet att göra erfarenheter med sig själva framförallt i 
emotionellt hänseende och öppna möjligheter till självbekräftelse 
(Schuster 1999, Graves 1996). Ju mera utpräglat detta är 
fallet desto bättre kan barnet nyttja det fantastiska och sina 
fantasier till att utveckla konkreta utopier och till att finna 
lösning för sina praktiska problem (Hammarén 1995).  
Inom facklitteraturen väcks intrycket att förutsättningarna härför i 
allmänhet är givna. Man kunde här också förstå det så att 
skrivandets betydelse för erfarenheten av självet och 
självbekräftelse, lika så möjligheten att utveckla strategier till 
problemlösning inställer sig av sig självt när man låter eleverna 
skriva fritt. Detta är enligt min erfarenhet ännu inte fallet.  
Många elever kommer från familjer som är utan eller till och 
med fientligt sinnade mot bildning. Andra tvingas av sina 
föräldrar på ett kontraproduktivt sätt att läsa och skriva. Andra 
igen saknar tillräckligt med egna ideer eller är rädda för att 
göra rättskrivnings- eller grammatikfel. Sådana elever har 
svårigheter med fritt skrivande.  
Vad kan man göra? Helt enkelt fordra det? Börja läsa 
interessanta böcker?  
Jag har gjort den erfarenheten att åtta till nioåriga elever låter 
sig begeistras av en värld i miniatyr. I skolan kan en sådan 
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värld skapas med hjälp av teater, hand- och fingerdockor, 
bilder eller också sandlåda. En saga eller en berättelse kan 
på så sätt iscensättas.  
I vårt klassrum hade vi en dag ställt upp små pappersfigurer i 
penlådorna, blomkrukor och på fönsterbräden. Det var små 
älvor och troll, inte större än en barnhand.         

                     
                               © Anja Kraus 
 

Barnen gick omkring i klassrummet och letade efter alla 
pappersfigurer. Gemensamt försökte vi ta reda på de fina 
älvornas egenskaper (skickliga, sårbara, skygga o.s.v), lika 
så de klumpiga trollens (fula, elaka, godmodiga, nyckfulla 
o.s.v.). Varje elev fick välja en bild av ett troll eller en älva 
och skildra ett möte med dessa små varelser. De flesta 
barnen började genast skriva. De hämmades bara av sin 
osäkerhet i rättskrivningsfrågor. För att lätta stämmningen 
ställde jag mig till förfogande som en levande ordbok och 
skrev upp de ord de ville veta på tavlan, enklare ord slog 
barnen upp i ordboken. Så länge frågorna höll sig inom 
gränser kände sig klassen heller inte störd. Då orden mer 
eller minde hänförde sig till samma sammanhang bidrog 
frågorna snarare till en positiv arbetsatmosfär och inspirerade 
de andra barnen. För många barn var kontakten med en liten  

mailto:kraus@ph-ludwigsburg.de


ANJA  KRAUS                                                                                                                                   FAIRIES 

Juniorprofessorin für Erziehungswissenschaften (undervisnings- och skolutvecklingsforskning) 

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

Tel. +49/(0)7141/140-745 

Email: kraus@ph-ludwigsburg.de 

 

   

07.02.2018  Seite 3 von 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pappersfigur viktig, de lekte med den, visade den sin 
penlådan, sina häften o.s.v.. Också skrev dessa barn efteråt 
en berättelse.  
På grund av denna iakttagelse försökte jag locka ur dem mera 
genom att visa dem en teckning av en liten figur som sprattlar 
och syns genom en halvöppen dörr.  
 

                
 
                              © Anja Kraus 

 
Jag hoppades att de på grund av en sådan situation skulle bli 
motiverade att berätta om sina personliga upplevelser. Precis 
detta hände. Mamma eller pappa blev huvudperson i deras 

Det var en gång en liten 
älva. Hon hette vide. Hon 
bodde i ett träd. Om våren 
badade hon i sjön. Hon vad 
alltid ensam. En dag såg 
jag henne. Hon var mycket 
vacker. Hon sjöng en sång. 
Jag försökte tala till henne. 
Men då försvann hon. 
                                              
                        (Fabienne) 
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berättelse, också syskon och familjens bostad förekom. 
Vardagliga situationer med dess problem skildrades. Skrivandet 
uppfattades nu av varje barn tydligen personligt. Det skapade 
möjlighet till självbetraktelse och självkännedom. Vad som 
saknadesvar emellertid en lösning på de skildrade problemen. 
Bråk och avundsjuka styrde ofta handlingarna och verkade 
oundvikliga.  
Härefter förstärkte jag de fantastiska aspekterna av det fria 
skrivandet och gav barnen uppgiften att ge utkast till egna 
små figurer, måla dem och iscensätta dem i en liten ask. I 
asken hade jag lagt mossa och kallade den en trollskog. De 
texter som barnen skrev om sina egna små figurer innehöll 
mycket mera våld och förstörelse än det som de tidigare hade 
skrivit. De små figurerna blev så att säga små odjur som 
trakterade varandra illa. Det var tydligare än någonsin att det 
inte fanns någon utväg ur våldsspiralen. Jag gjorde eleverna 
uppmärksamma och visade dem bilder av en vänlig liten figurs 
förvandling till ett monster. Barnens fantasier och ängslan 
tematiserades. Nu gällde det att lära sig att umgås med detta.  
Jag avslutade därför referensen till de små figurerna, som 
potentiellt sett kunde ha fortsatt i det oändliga. Utan vidare 
koncipierade jag ett projekt till temat tolerans. Jag formulerade 
medvetet uppgifterna så att barnen kunde se att de kunde 
handla mera självmedvetet och fredligt om de först ordnade 
sina tankar på papper. De skulle välja mellan fem olika 
konfliktsituationer och omvandla dem till försonliga scener. Var 
och en skrev ned sitt förslag till en försonlig scen och visade 
det i sin grupp om tre eller fyra barn (sammansättningen var 
frivillig). Här diskuterades förslagen och en scen valdes ut, 
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som barnen iscensatte och spela in på band. På detta sätt 
kunde barnen lära sig att de genom att skriva kunde hitta en 
utväg att umgås med konflikter som verkade omöjliga att lösa. 
De hade kommit ett steg vidare i sin utveckling, sin 
självrealisering tack vare det fria skrivandet.    
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