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1  Bakgrund 
 

 

I min pågående mastersutbildning ”Miljö- och utomhuspedagogik 40 p” ingick bland annat ett 

kurstillfälle då kursdeltagarna träffade Svante Lagman som visade och pratade om runstenar i 

Östergötland, särskilt kring Omberg med omnejd. Han tog med oss till en ödekyrkogård där 

två nästan fallfärdiga runstenar står. Denna ödekyrkogård ligger 2 km från den skola där jag 

arbetar. När jag kom tillbaka till arbetet efter kurstillfället berättade jag om runstenarna och 

ödekyrkogården för mina elever, vilka är 11 – 12 år gamla. Under 2,5 års tid arbetade jag med 

dessa elever, som går i två klasser. Klasserna hade undervisning tillsammans en till två gånger 

i veckan. Eleverna nappade genast på idén att utforska ödekyrkogården mer ingående. Väl där 

hände något spännande med barnen, alla 43 eleverna var oerhört fängslade av vad de 

upplevde och de var helt koncentrerade på uppgiften de fått av mig. Tillbaka i skolan 

diskuterade jag det med min kollega som varit med oss. Min nyfikenhet på vad som 

egentligen hände på ödekyrkogården med de två runstenarna gav mig inspiration till min 

uppsats. Tillsammans med min kollega planerade jag ett arbetsområde om runor. Redan vid 

första tillfället upplevde jag ett helt annat engagemang hos eleverna för undervisningen än de 

tidigare visat för liknande arbetsområden. Detta engagemang infann sig även vid de två 

nästkommande tillfällena. När jag diskuterade detta med min kollega och mina kurskamrater 

blev jag intresserad av att försöka se vad det var som fick barnen intresserade. Är det något 

som jag kan göra om och dra nytta av i undervisningen inom andra arbetsområden? 

 

Jag ville veta mer om vad som påverkar undervisning. Dagens elever kräver mer variation än 

tidigare. Fler och fler elever har svårt att koncentrera sig längre stunder om arbetssättet inte 

stimulerar tillräckligt. De kan då inte ta till sig lika mycket kunskap vid inlärningstillfället 

som planerat. Lärarrollen kräver stor flexibilitet och en god förmåga att läsa av varje 

inlärningstillfälle hos eleverna. För att jag ska nå alla elever, både med tanke på nivå, 

utvecklingsfas och inlärningssätt, behöver undervisningen varieras och elevernas engagemang 

tas till vara på för olika uppgifter och arbetssätt. Att kunna studera gruppen ingående och se 

vad jag åstadkommit är intressant. Det är ett sätt för mig själv att bli medveten om mina starka 

sidor och mina brister vad beträffande min undervisning. Att sätta ord på vad jag egentligen 

gör dagligdags hjälper mig att bli en bättre lärare. Det är mycket utvecklande för min egen del 

att reflektera över vad som händer med eleverna och varför. 
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Jag är intresserad av utemiljö och hur den stimulerar elever till att söka ytterligare kunskap. 

Inspiration hittade jag i verkligheten när arbetet var på ett utomhuspedagogiskt sätt med mina 

elever. Det är något jag vill fortsätta med, då jag sett att eleverna får använda sina tidigare 

kunskaper, sitt intellekt och sin fantasi i undervisningen. Arbetssättet hjälper eleverna att tro 

på sin förmåga och kapacitet till skapande. Utomhuspedagogik har en stor vinst som metod. 

Flera av eleverna kommer till sin fulla rätt, vilket de inte alla gånger gör i klassrummet. 

Verkligheten prövar kunskaperna och en genuin förståelse utvecklas. 

 

Definitionen på utomhuspedagogik framtagen av Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 

2004 klargör vad jag menar med begreppet utomhuspedagogik: 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion 
grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt 
forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 
 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

 

I boken ”Utomhusdidaktik” tar Dahlgren & Szczepanski (2004) upp didaktikbegreppet i just 

utomhuspedagogik. Det handlar om lärandets frågor: vad, var, hur, när och varför. Jag fick 

redan första dagen på utbildningen dessa frågor inpräntade i mitt huvud. Dessa har jag sedan 

försökt att arbeta utifrån i min undervisning tillsammans med mina elever. 

 

 
 

 

 



 3

2  Syfte och problemformulering 
 

 

2.1  Syfte 
 

Syftet är att ta reda på varför projektet om runor för de flesta elever blev ett lustfyllt lärande. 

Min ambition med detta arbete är att få mer kunskap om min egen undervisning och vilka 

faktorer som påverkar elevers lärande. 

 

 

2.2  Problemformulering 
 

Utifrån syftet ställer jag följande frågor. 

 

• Vad bidrar till ett lustfyllt lärande för eleverna? 

 

• Vilka faktorer påverkar undervisningen så att elevernas lärande främjas? 

 

• Varför blev det ett lustfyllt och roligt lärande vid arbetet om runor? 
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3 Litteraturgenomgång 
 

I litteraturgenomgången belyses vad pedagogerna Key, Dewey, Tiller och Gardner anser 

kännetecknar en god inlärningssituation där det kan finnas möjlighet till engagemang att 

infinna sig bland eleverna. Ett kort stycke beskriver barns utvecklingsfas i 10 – 12-års ålder. 

Sedan görs en förklaring vad begreppet flow innebär. Valet att skriva om flow görs utifrån 

min undersökning, där detta eventuellt infann sig som ett tillstånd bland några elever. 

Litteraturen är vald utifrån undersökning av projektet runor kopplat till lustfyllt lärande och 

vad som kan påverka undersökning. 

 

 

3.1 Viktiga faktorer för inlärning 
 

Trygghet och kunskap är viktigt i allt vi gör. Att känna sig trygg och veta vad som väntas av 

en är en hörnpelare för ett bra inlärningstillfälle. Det goda livet går genom känslorna och utan 

ett gott liv stimuleras inte lärandet (Tiller, 2003). 

 

Om ett barn ska lära sig saker effektivt beror framför allt på hur motiverat och engagerat 

barnet är i uppgifterna. Nyfikenheten på nya saker och miljöer ska uppmuntras. Chansen att 

uppleva, fundera, experimentera och agera själv ska stimuleras. Det ska finnas en mening 

bakom upplevelserna och experimenten för att man ska kunna lära sig. Hjärnan får nytt 

inlärningsmaterial när det sker samarbete mellan kropp och huvud. Inlärningsmiljön ska vara 

stimulerande. Det ska finnas plats för personligt engagemang, det är då barn lär sig. Lärare 

och vuxna i allmänhet ska vara aktiva partner vid barnens sida, det är barnen själva som ska 

lära sig och inte matas med fakta av vuxna (Healy, 1999). Detta i sin tur leder till bättre 

förutsättningar för ett bra lärtillfälle för eleverna. Finns inte motivationen till att vilja lära, är 

det svårt att ta till sig information och göra den till egen lärdom. Att koppla samman orsak 

och verkan till varför en händelse blir som den blir är en grundläggande byggsten för att förstå 

vilka mentala processer som sker i våra hjärnor. Därefter kan vi använda den kunskapen till 

andra liknande tillfällen och aktiviteter. Vi lär oss att fokusera på det som är bra för oss vid en 

inlärningssituation (Csikszentmihalyi, 1999). 
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Kommunikation är viktigt för lärprocessen. Den gör att vi förstår varandra bättre. Enligt 

Dewey (1997) så sker en gemensam förståelse vid inlärning genom ett aktivt deltagande i 

form av diskussion och fysisk aktivitet. För att vi ska kunna vara sociala krävs en 

kommunikation och det är genom denna som vi blir utbildade. Vi kan därmed utvidga våra 

tankar och idéer och då eventuellt få en förändrad medvetenhet om saker och ting. Det krävs 

att skolan hjälper eleverna att bli kommunikativa, så att de kan göra sig förstådda och bli 

medvetna om sina egna tankar och sätt att arbeta på. Det är i samspel med gruppen, eleverna 

kan utvecklas vidare. I undervisning och fostran gäller det hela tiden att ta hänsyn till andra. 

Vi styrs av vår sociala miljö i vårt sätt att vara i denna. När vi är i olika sociala sammanhang, 

är det lätt att härma omgivningen. Det är inte utbildning att härma någon, men blir vi 

medvetna om själva innebörden av härmningen och vad beteendet leder till, är det utbildning 

(Dewey, 1997). Idrottsutövare lär sig av att träna och möjligtvis att gå någon kurs, men de 

måste utöva kunskapen eller aktiviteten själva. Det krävs en imitation och en identifikation 

från och till någon annan. Tiller menar att ”man kan lära av andra, men inte läras upp av 

andra” (Tiller, 2003, s. 96).  

 

När vi blir utbildade har platsens betydelse för lärandet en stor roll. Det är viktigt att vara på 

rätt ställe för att få ut maximalt av lärsituationen. Likaledes att utnyttja rätt sorts omgivning 

och plats. På så sätt blir det tydligt för dem som lär sig vad kunskapsbäraren, som sitter inne 

med kunskapen, har att erbjuda. Rätt undervisningsplats är viktigt att tänka på så att den ger 

en helhetsbild och koppling med verklighet och kunskap. Människor som utbildar och fostrar 

måste hela tiden tänka på hur de är som förebilder. Det är under barndomen människans 

förutsättningar skapas. Ursprungligen när vi föds är medvetande, förnuft och förståelse i 

princip samma för alla människor, men olika impulser och händelser utvecklar oss olika 

(Dewey, 1997).  

 

Förr i tiden gick man inte i skolan varje dag utan stannade hemma och hjälpte till med arbetet 

på gården. Forskarna Tom och Rita Tiller (2003) har lanserat ett begrepp på den dag eller 

vecka, då barnen förr i tiden var lediga från skolan och dess undervisning. Den tiden kallas 

”den andra dagen”. Dagens skola är fokuserad på vad som händer på lektionerna när eleverna 

sitter i sina bänkar och läser, skriver och räknar. Lärare bör tänka på att eleverna har en 

vardag hemma där det finns oändliga lärtillfällen. Skolans personal borde lära sig att ta 

tillvara på lärtillfällen utanför skolan och binda samman dem med skolans undervisning. 

Elever måste lära sig själva (Tiller, 2003). Enligt Healy (1999, s. 267) är ”inlärning någonting 
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som barn själva gör, inte någonting som görs med dem”. Att vara lärare i dagens samhälle 

fordrar ett kunnande i att organisera lärandet på ett sätt, där elever känner lust att lära för livet. 

I Lpo 94 står att elever ska lära för livet. Då är det särskilt viktigt för läraren att känna sina 

elever, vad de sysslar med utanför skolans väggar, och att möta eleverna på deras nivå och 

efter deras behov (Utbildningsdepartementet, 1998). Skolan ska samarbeta med barnens 

vardag där skolan ska finnas i deras liv och att barnens verklighet ska ha en plats i skolan 

(Tiller, 2003). Ett sätt att förverkliga detta är att bedriva undervisningen i form av 

temaarbeten och i arbeten där eleverna själva har möjlighet att påverka sin undervisning 

(Utbildningsdepartementet, 1998). En lärares bästa verktyg för att klara av detta är att 

verklighetsanpassa undervisningen och konkretisera målen för eleverna. Skolan står för 

teoretisk kunskap och ”den andra dagen” som Tiller (2003) beskriver, står för kännedom och 

praktiskt handlande.  För att skapa en god lärmiljö i skolan behöver lärare bli bättre på att ta 

tillvara på elevers erfarenheter och intressen. Lärandet ökar graden av förundran och 

nyfikenhet efter mer teoretisk och praktisk kunskap hos eleverna (Tiller, 2003). 

Projektarbeten och temaarbeten där lärarens roll är att leda fram eleverna på lärandets stig är 

idag ett sätt att verklighetsanknyta undervisningen. Genom att arbeta tematiskt underlättar 

man för eleverna att bestämma själva vad de ska lära sig. Eleverna får på så sätt ett eget 

inflytande över det egna lärandet. Detta i sin tur leder till en större nyfikenhet för kunskapen, 

ett bättre sätt att ge utrymme för förmågan att skapa och att ge eleverna tid till egen reflektion 

över vad de gör och vill göra. Alla människor har en inre kraft som hela tiden driver oss att 

söka kunskap och ge oss nya intryck. Tiller (2003, s. 116) kallar kraften för ”lärenergi”. 

Fantasin är bland annat en källa att hämta kraft från. Den frodas i ett tematiskt arbete där 

eleverna själva får vara med att utarbeta ramarna och målen med arbetet (Tiller, 2003). 

 

Dewey talar om learning by doing. Det handlar om att öga och hand ska samarbeta. Lärare 

behöver ibland ha något som sätter igång viljan att lära sig, då är det lämpligt att hitta en 

gemensam startpunkt, beröringspunkt att binda upp undervisning på. Efter att ha tagit sig 

igenom skolan, menar Dewey, att den ska ha lett till olika förmågor vi ska kunna. Han skriver 

att barn ska ha lärt sig ”förmågan att uppfatta, att minnas, att erinra sig, att associera, att 

uppmärksamma, att vilja, känna, fantisera, tänka” (Dewey, 1997, s. 100). För att uppdraget 

ska genomföras, krävs verklighetsanknytning. Läraren måste hela tiden hitta beröringspunkter 

i sin undervisning och tillfredsställa intressen hos eleverna så att ständigt viljan att lära finns 

där. Ibland kan det uppfattas som att slå knut på sig själv, men det är viktigt att hitta alla 

elever där de befinner sig. Det handlar om att koppla samman tanken, känslan och utförandet 
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för att få så stor effekt hos eleverna som möjligt. Olika människor har olika erfarenheter och 

framför allt har de olika arvsanlag att ta hänsyn till (Dewey, 1997).  

 

Dewey menar att goda tankevanor ska grundas i skolan. Tänkandet ska finnas med i varje sak 

som görs. Barnen ska lära sig att reflektera och inte bara svälja allt som kommer från läraren. 

Därför bör läraren inte undervisa på ett sådant sätt att eleverna ska behöva ta reda på vad 

läraren vill med sin undervisning och vad som tillfredsställer läraren. Sådana saker ska vara 

självklara ansåg Dewey. Läraren ska se till att eleverna hela tiden får användning av vad de 

lär sig. Undervisningen kan gärna vara tematisk till sin karaktär, där verkligheten kanske kan 

få komma in och påvisa att allt hänger samman med varandra. Undervisningen ska ske på 

allas individuella nivå och läraren måste ha en känsla för vad han eller hon gör och vad det 

leder till. Som lärare krävs det att ha med sig eleverna när de ska lära sig något. När 

undervisningens mål och syfte presenteras, ska dessa vara tydliga och de ska innehålla 

flexibilitet. Det ska leda till en process som hela tiden är aktiv. Framför allt ska målen och 

syftet grundas på rätt behov hos eleverna. Precis som Dewey säger, så gäller det som lärare att 

tänka på att betraktaren och deltagaren har olika syn att se på olika saker och ting. Allt som 

läraren tycker är av värde är inte det för andra. Det gäller att beröra varje elev på något sätt. 

Undervisningen ska tilltala eleverna och ge en social aktivitet i skolan (Dewey, 1997). 

 

Vuxna ska försöka styra barnen i rätt riktning, de kan inte tvinga in kunskap i barnen. Barnen 

måste själva ha viljan att lära sig och bli medvetna om hur de ska ta in kunskapen och vad den 

kan leda till. Då handlar det om yttre retning och stimuli, vilket ska ge en respons på något 

som har en mening. Det människor utför måste ha en mening för dem. I samspel med 

varandra blir människor varse om sina inbyggda dispositioner, t ex vanor och handlingssätt 

vid olika situationer. Det är viktigt att hjälpa varandra att bli kritiska till egna och andras sätt. 

Dewey ifrågasätter ”korvstoppningsmetoden” som en undervisningsmetod och varför den 

fortfarande finns och används i praktiken som undervisning. Han menar att ”utbildning 

handlar inte om att tala om saker och att få saker berättade för sig utan det är en aktiv och 

konstruktiv process” (Dewey, 1997, s. 75).  

 

Ellen Key menar att bildning är ”det, som är kvar, sedan vi glömt allt, vad vi lärt” (Key, 1996, 

s. 191). Bildningen ska vara kunskap som berör hjärtat och förståndet och den ska vara 

vacker. Kunskapen ska påverka elevens personlighet och den ska vara individuellt anpassad. 

Enligt Key har alla människor anlag för bildning vid födseln. Får människan vistas i en bra 
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lärmiljö och ges rätt incitament för att skapa bildning kommer människan att bildas med 

kunskap. En skola som finns för barnen var en stark önskan från Key. Undervisningen ska 

vara sådan att den stärker individen och dennes sätt att hantera kunskapen. Framför allt ska 

undervisningen visa vördnad för människan och naturen. Naturen är vacker menade Key. Den 

är naturlig och känd för barnet och kan då ge associationer vid undervisning som utgår 

därifrån. Det är viktigt att barnet känner igen sig och att det finns någon slags förkunskap om 

det som ska läras in (Key, 1996). Det är lättare att lära in nytt om det finns en förförståelse för 

det nya. För att vi ska bli motiverade är tre faktorer nödvändiga. Dessa är att få en emotionell 

kontakt, en utmaning att anta och en belöning (Healy, 1999). Då det enligt Key ständigt ska 

finnas en samklang mellan liv och undervisning, menar hon, att det är livet självt som 

uppfostrar för livet. Kunskapen ska verklighetsanknytas och göras välkänd för barnen. Även 

rörelse för kropp och själ ska stå i centrum, där det ska råda harmoni mellan delarna (Key, 

1996). 

 

Vem som helst fick inte vara lärare om Key fick bestämma. Hon menade att en lärare ska ha 

god kännedom om och en insikt i de människor hon möter i sin undervisning. Läraren ska 

hjälpa eleverna till egenaktivitet, läraren ska inte delta i inlärningssituationerna utan hon ska 

stå bredvid och fungera som en hjälpare och förebild. Läraren ska vara det goda exemplet av 

människan för eleverna. Key ville att eleverna själva ska vara en aktiv sökare efter kunskap 

och förståelse. Undervisning ska ständigt vara ett levande möte mellan eleverna och 

kunskapen. Eleverna ska få hjälp att känna sig delaktiga i skolmiljön av läraren. Viktigt är 

också att läraren behärskar sitt ämne. Key tyckte att det är avgörande att ha undervisning i 

små klasser. Key menade att det inte går att ha meningsfull undervisning om klasserna 

innehåller fler än tolv elever. Det är lättare för eleverna att få sin individuella bildning, om 

läraren har ett litet antal elever att ansvara för (Key, 1996). 

 

Howard Gardner (2000) menar att människan har åtta olika intelligenser. Varje människa har 

mer eller mindre utvecklat sina olika intelligenser. De olika intelligenserna är; språklig 

(lingvistisk), logisk-matematisk, visuell-spatial, kroppslig-kinestetisk, musikalisk, social 

(interpersonell – att förstå andra människor), självkännedom (intrapersonell – kunskaper om 

det egna jaget, personlig filosofi) och naturintelligens (att iaktta, ordna och klassificera 

intryck från omgivningen). Skolan lägger tonvikt på den språkliga och den logisk-

matematiska intelligensen enligt Gardner. Han menar att man ska individualisera 

undervisningen så att man tillgodoser olika intelligenser. Då ska undervisningen ske så att 



 9

eleverna kan visa resultat på vad de lärt sig på ett sätt som passar dem bäst. Skolan ska inrikta 

sig på ”det sanna, det goda och det sköna” menar Gardner (2000, s. 14). Det ska vara en röd 

tråd i undervisningen.  

 

Gardner anser att utbildning inte bara sker i klassrummet utan ständigt i verkligheten. Barnen 

lär inte bara av skolan utan också av kunskapen de suger åt sig från bland annat massmedia 

och andra kanaler som påverkar. Människor behöver ett livslångt lärande. De ska uppfostras 

till ett fortsatt lärande under resten av livet. Platon menade att ”Syftet med en utbildning är att 

få individen att vilja göra det han måste göra” (Gardner, 2000, s. 51). Enligt det 

behavioristiska sättet att se kunskap och lärdom menar Gardner att nästan allt är möjligt att 

lära. Då är det lärarnas uppgift att hjälpa barn till deras rätta prestationsnivå och tillgodose 

deras olika intelligenser (Gardner, 2000).  

 

För att få en effektiv undervisning där perspektivet vilar på de olika intelligenserna, ska man 

enligt Gardner (2000) använda sig av tre sätt. Det första är att använda en stark startpunkt. Det 

ska göras så att eleverna snabbt blir engagerade eller för den delen även avskräckta för 

uppgiften. Förförståelse för uppgiften eller att använda sig av ett liknande ämne som eleven 

känner till är det andra sättet. Det kan vara en känd modell eller ett undervisningssätt som gör 

eleven trygg i det nya. Det sista och tredje sättet är att försöka förmedla en eller några 

kärnpunkter vilka eleverna ska kunna hantera i de nya situationerna. Dessa sätt ska göras i en 

följd efter varandra under en längre period. Lärarna uppmuntras i den här metoden att vara 

mångsidig i sitt undervisningssätt, så att flertalet av eleverna får en djup förståelse för ämnet 

(Gardner, 2000). 

 

 

3.2 Barns utveckling 10 – 12 år 
 

Åldern 7 – 12 år är barnens sociala år. De vill uppleva saker tillsammans, umgås och samtala 

med vuxna och kamrater. Barnen vill få uppskattning och känna att någon är intresserad av 

dem. Det är i den här åldern barn samlar på sig kunskaper för att hantera den kommande 

vuxenvärlden. Det finns en öppenhet till att lära. Barn lär sig att samarbeta och är 

arbetsvilliga. De har stor disciplin för vad de tar sig för. Under dessa år är det viktigt med 

regler, både sådana som är satta av vuxna och av barn själva. För att växa upp och bli en 
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ansvarsfull vuxen gäller det att ha en god förebild. Det är viktigt att barn får vara delaktiga i 

beslut som rör deras vardag och framtid. De behöver träna sig i att argumentera för vad de 

tycker och samtidigt lära sig lyssna på andras synpunkter för att sedan kunna ta beslut och 

eventuellt dra slutsatser av det. Vardagens rutiner är viktiga att följa liksom traditioner som 

ger glädje och skapar kontakt med andra (Eenfeldt, 1999). 

 

Leken är viktig för barn i den här åldern. I leken kan de vara barn och i den har de en given 

roll. Det är i leken barnen arbetar och bearbetar sådant de lär sig och är med om. Barn skaffar 

sig erfarenheter av omvärlden i sin egen takt. Leken är ett mänskligt behov som varar livet ut. 

Leken behöver inte alltid ge resultat och det är aldrig slöseri med tid om man har roligt. 

Glädjen och avslappningen i spontana aktiviteter i leken underlättar kreativt tänkande. 

Grupptillhörighet är ett stort behov för barn under den här åldern. De behöver känna att de 

duger och har en tillhörighet i någon grupp. Vuxna omkring barn respekteras inte helt utan 

vidare, utan barn accepterar de vuxna vilka förtjänar respekten. Som vuxen måste man visa att 

man kan vara tillförlitlig och står för sin sak vid en diskussion (Eenfeldt, 1999). 

 

Rörelsebehovet är stort. Många barn kan få utlopp för sin överskottsenergi i form av rörelse 

och muskelarbete. Skolundervisningen är mycket stillasittande. Barn måste få utlopp för sin 

energi och sitt stora behov av att röra sig (Eenfeldt, 1999). 

 

Vid 12-års ålder tycker barn om äventyr med spänning. Hemligheter, gåtor, mystik och 

hemliga meddelanden är sådant som intresserar barn i denna ålder. Experimenterande och 

spänningsinslag i undervisningen ger ett starkt engagemang för lärande och inhämtande av 

kunskap. Samlaråldern infinner sig under den här perioden. Barns nyfikenhet på naturens 

föremål gör att de gärna samlar på sig vid utevistelser (Eenfeldt, 1999).  

 

Att läsa böcker på löpande band kan vara något som barn ägnar sig åt under den här 

tidsperioden. Liksom att de vill ägna sig mycket åt att lyssna på högläsning eller läsa själv, 

särskilt serietidningar (Eenfeldt, 1999).  

 

För de allra flesta barn i 12-års ålder har det abstrakta tänkandet utvecklats. Det innebär bland 

annat att man klarare kan förstå symboler och se samband till en helhet. Skolans utformning 

förutsätter att det abstrakta tänkandet finns och är utvecklat för att ta till sig undervisningen.  
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Lärarna i skolan behöver tänka på att alla barn är olika när de möter barn i den här åldern. 

Alla har sin egen takt att utvecklas. Många barn behöver en lugn miljö att utvecklas i där det 

finns ett smörgåsbord av undervisningssätt att välja mellan. Barndomens harmoniska 

avslutningsfas sker i slutet av 11-års åldern. Då infinner sig en god balans mellan kropp och 

psyke, vilket skapar trygghet hos barnet. Denna trygghet kan vara en längre tid innan den 

omvälvande tonårstiden sätter igång (Eenfeldt, 1999). 

 

 

3.3 Definition på flow 
 

Människans drivkraft, såväl i det dagliga arbetet som på fritiden, är sökandet av att komma i 

ett så kallat flow–tillstånd. Att utföra meningsfulla uppgifter som är precis lagom svåra för vår 

kapacitet gör att vi ändrar vårt medvetande menar Csikszentmihalyi (1999). Vår koncentration 

blir inriktad på uppgiften så att vi glömmer både tid och rum. Flow kan även leda till att vi 

känner oss upprymda efter att ha klarat av en sådan uppgift. Alla människor kan uppleva 

flow–känslan om de bara får rätt incitament. Andra ord och liknelser som kan beskriva flow–

upplevelsen är ”andra andningen” som idrottsmännen kan uppleva, att ”komma i extas” som 

religiösa mystiker kan göra och att få inspiration som t ex konstnärer och musiker kan känna 

vid tillfällen i skapande. Det som kännetecknar att vi varit med om en flow–upplevelse, är att 

det ger direkt feedback på hur vi klarat av uppgiften. Vi är själva medvetna om hur bra vi 

presterar under tiden vi befinner oss i flow. Vi får reda på om vi gjort rätt eller fel. Ett tydligt 

resultat syns av aktiviteten framför allt efter att flow har infunnit sig. När uppgiften eller 

aktiviteten som lett till flow är avklarad, har vi tid att se tillbaka på händelsen. Inte förrän då 

kommer känslan av tacksamhet. Ett glädjerus infinner sig i kroppen över flow–upplevelsen. 

Uppgiftens svårighetsgrad för en person skall vara på en sådan nivå så att utmaningen nätt och 

jämt klaras av. Detta ska ske utifrån sina egna förutsättningar, vad gäller skicklighet och 

koncentration. Balansen mellan personens skicklighet och dennes incitament att handla är fint 

avvägd. När målen inför uppgiften är fastställda, balansen mellan skicklighet och 

förutsättningar att handla stämmer och rätt feedback ges, blir uppmärksamheten total. Den 

psykiska energin är så stor att personen blir helt fokuserad på uppgiften. Energin ger ingen 

plats för distraktion eller upphov till andra känslor som är irrelevanta. Vi känner oss starka, 

samtidigt som självupptagenheten minskar eller försvinner helt. Vår tidsuppfattning blir 

förändrad, det känns som om tiden står still (Csikszentmihalyi, 1999). 
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Genom att ha ett stort engagemang för att ta itu med olika utmaningar, att hantera ett problem 

på bästa sätt eller att upptäcka något nytt i skolan och på fritiden skapas rätt sorts 

förutsättningar för människan att må bra. Csikszentmihalyi hävdar, att under tiden och efteråt 

människor befinner sig i flow, mår vi som allra bäst. Vi har något att fästa kunskapen på, 

koncentrationen är stark och vår skicklighet utmanas (Csikszentmihalyi, 1999). 

 

I Csikszentmihalyi ”Finna flow” beskriver Mark Strand flow som att: 
 

Man är mitt i arbetet, man förlorar känslan för tid, man är hänryckt, man är helt uppslukad av det 
man gör … när man arbetar på någonting och man arbetar väl får man en känsla av att det inte 
finns något annat sätt att säga det man säger (Csikszentmihalyi, 1999, s.88). 

 

Skolan ska vara med att bidra till att stimulera elever ”att bilda sig och växa med sina 

uppgifter” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8) och till ”att inhämta kunskaper” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7). Då är det inte de yttre omständigheterna som avgör. 

Det handlar istället om på vilket sätt de får chans att arbeta och hur upplevelserna ser ut från 

mötet med de utmaningar, som ska finnas i skolans arbete (Csikszentmihalyi, 1999). 

 

Att skapa en balans mellan arbete i ensamhet och tillsammans med någon, är en viktig detalj 

för människan att förbättra möjligheten till att komma i flow. Vid samarbete med andra 

fokuseras uppmärksamheten på de yttre kraven som ställs av andra människor. Det leder till 

positiva upplevelser att vara tillsammans med någon. Närvaron tvingar till olika målsättningar 

som ska sammanlänkas och vävas ihop för att ge direkt feedback. Elever känner sig lyckliga, 

positiva och har en stor motivation till arbetet när de får arbeta tillsammans med vänner, eller 

likväl med sådana som de inte känner. Samspelet som uppstår mellan eleverna i t ex ett 

grupparbete är bland annat ett kännetecken för aktiviteter som leder till flow 

(Csikszentmihalyi, 1999). 

 

Begreppet flow är ett sinnestillstånd vilket barn instinktivt söker. Ju äldre de blir, desto fler 

strategier lär de sig av vuxna för att rikta sina aktiviteter och utmaningar mot praktiska mål. 

De praktiska målen som de lär sig, kan även de alstra flow–upplevelser men inte alls i samma 

utsträckning. Att befinna sig i ett flow–tillstånd är att få en belöning som bottnar i dess eufori. 

Belöningen, som kommer inifrån flow–tillståndet, är klart starkare och mer bestående än en 

belöning utifrån sett (Csikszentmihalyi, 1999). Är det belöningen i sig, barnen är ute efter, 

kan de lätt hamna i en ond cirkel. Belöningen ska vara av det slag, så att man kan känna 
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tillfredsställelse av att ha klarat av utmaningen. Den ska rikta sig till den personliga 

självkänslan (Healy, 1999). Då belöningen alltid är av en yttre karaktär, kan koncentrationen 

bli bristfällig och en känsla av meningslöshet att utföra uppgiften kan infinna sig istället. Det 

blir ett tillstånd som står som motsatt förhållande till flow–upplevelsen (Csikszentmihalyi, 

1999). 

 

Csikszentmihalyi menar även att vi människor kan vara lyckliga utan att komma i ett enda 

flow–tillstånd. Det är många ögonblick i livet som ger oss lycka, ett leende från en annan 

människa kan ge oss ett lyckorus utöver det vanliga. Den lycka vi kan känna efter ett tillstånd 

av flow är något vi skapat själva. De yttre faktorerna som styr flow–aktiviteten är något vi sett 

till innan ska infinna sig. Lyckan vi kan känna till följd av flow gör att vårt medvetande kan 

växa och därmed bli mer komplext och utvecklat än tidigare (Csikszentmihalyi, 1999).  
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4 Metod 
 

I detta kapitel redogörs för val av metod. 

 

 

4.1 Uppläggning och genomförande 
 

Uppsatsen bygger på en dokumentation av ett projekt om runor och en enkät efter att projektet 

hade avslutats. Uppsatsens ämne bestämdes efter två undervisningstillfällen i projektet om 

runor. Jag fann det intressant att undersöka vad som hände med eleverna under projektets 

genomförande, vilket avslutades med en enkät vad eleverna tyckte om runarbetet. 

 

Under sex veckors tid i början av vårterminen 2005 undervisade jag och min kollega i 

arbetsområdet runor. Vi bedrev undervisning tillsammans i våra två klasser, en åldersblandad 

klass i år 5 och 6 och en homogen klass i år 5. Antalet elever i klasserna var tillsammans 43 

stycken, där alla var delaktiga i alla arbetsuppgifter på något sätt. Eleverna arbetade med 

projektet ett till två tillfällen i veckan. Under den tid som var avsatt för eget planeringsarbete 

på schemat, valde några elever som kände stort engagemang för projektet att arbeta vidare 

med uppgifterna. Min uppgift var att planera undervisningen. Utifrån det detaljplanerade min 

kollega och jag sedan tillsammans. Min kollega har haft en biroll i själva undervisningen, men 

samtidigt varit helt insatt i allt som skett. Varje lektionstillfälle har dokumenterats (se nedan). 

 

Metoden som använts är en blandning av kvalitativ och kvantitativ och av hermeneutisk 

karaktär. Den kvalitativa delen är dokumentationen av projektet. Enkäten med det mätbara 

resultatet är den kvantitativa delen och det hermeneutiska är tolkningen av resultatet i enkäten 

och av dokumentationen. Det är lämpligt att använda den kvalitativa metoden, när man i 

förväg inte kan veta vilket svar jag får på mina frågeställningar. I den kvalitativa forskningen 

utförs undersökningen i sin verklighet. Det som undersöks analyseras ur ett helhetsperspektiv 

där kontexten i undersökningen och verkligheten är densamma. Förståelsen sätts i centrum för 

undersökningen. Deltagarna i undersökningen har en avgörande roll där deras beskrivning av 

det undersökta är det som ska lyftas fram i resultatet (Tiller, 2002). Den kvantitativa 

forskningen används vid undersökningar då mätbara resultat kan beskrivas Den 

hermeneutiska karaktären kan liknas vid en spiral där kunskapen ändras och omvandlas till 
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förståelse. Väl inne i spiralen tillkommer hela tiden ny kunskap, som reflekteras och 

analyseras av ”forskaren”, vilket i sin tur leder till omvandlad kunskap och ny förståelse 

(förståelse – förförståelse – förståelse… osv.). Hermeneutiken kallas med ett annat ord för 

tolkningslära. Det innebär att ny kunskap tolkas med hjälp av ständigt nya infallsvinklar som 

gör att spiralen snurrar. Dialog måste finnas med för att skapa kunskap och förståelse i 

hermeneutiken. Det ska vara en ständig återkoppling till redan inlärd kunskap och en 

reflektion (Gustavsson, 2000). 

 

Jag har själv deltagit i undersökningen då det är jag som lärare som lett projektet om runor 

med mina elever. 

 

Analysen av resultatet har gjorts genom att studera och reflektera över dokumentationen av 

arbetet om runor. 

 

 

4.1.1  Dokumentation av projektet runor 

En grå och blåsig dag klädde vi på oss ordentligt och gick en promenad från skolan till 

ödekyrkogården. Vi hade inte pratat så mycket om studiebesöket tidigare, utan ville att 

eleverna själva skulle få en bild av platsen och vad som kunde göras av det i undervisningen. 

Strax innan vi kommit till platsen, stannade vi och pratade om just runor. Jag berättade lite 

allmänt om runstenar och varför två stenar står där. Med mig hade jag en liten runsten gjord 

av glas med rödmålade runtecken som jag visade. Hembygdsföreningen på orten hade tidigare 

tagit fram en liten skrift om kyrkan och gett feltryckta exemplar till skolan. Jag demonstrerade 

ritningarna på kyrkan som legat här på ödekyrkogården tidigare och hur runstenarna sett ut 

ursprungligen. Därefter beskrev jag hur man skulle försöka tyda runskriften. Tanken var att 

väcka intresset av vad som stod på stenarna och hur stället sett ut för ca 1500 år sedan.  

 

När vi kom fram till ödekyrkogården var det elever som sprang fram till stenarna och 

undersökte dem. Det var spännande att se deras engagemang och viljan av att undersöka 

platsen. Vi lärare hade med oss en borste och vita tavelkritor. Under tiden barnen stod 

samlade runt omkring oss, fyllde vi i skriften så gott vi kunde med tavelkritan med hjälp av 

barnens engagemang och lust att se vad som stod på stenen. Efter ett tag syntes det några 

runor och ett kors i mitten av stenen. Vi pratade om platsen där stenen funnits tidigare och 

varför den flyttats hit, vad texten egentligen betydde och varför det inte fanns kvar någon 
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kyrka längre. Efter att ha stått still en stund var det dags för barnen att utforska området. De 

skulle försöka tänka efter hur det sett ut med en kyrka och om de kunde se några rester från 

den. Några började nyfiket gå och stampa på marken och upptäckte snart att marken kändes 

ihålig på vissa ställen! Vi diskuterade vad som kunde göra den sådan. Andra sprang runt och 

tittade på stenrösen och försökte tänka efter i vilka väderstreck kyrkan låg. Några av barnen 

utforskade den andra runstenen och några gick runt och pratade om andra runstenar som de 

kände till. Alla barnen var engagerade, ingen gjorde något annat än uppgiften.  

 

Vid återsamlingen diskuterades barnens tankar och funderingar. Det var många av barnen som 

hade hittat rätt tecken i naturen. Fastän det var kallt och blåsigt var eleverna som trollbundna 

under hela tiden vi var där. På hemvägen var det några av pojkarna som upptäckte en milsten 

vid sidan av vägen, de hade tack vare sin nya kunskap om runor fått nya glasögon och såg 

andra saker på hemvägen än på vägen dit. Det var spännande att uppleva och se detta hos 

eleverna! Vi tog upp skillnaden på en milsten (ett minnesmärke som förr i tiden markerade 

avstånd) och en runsten. Tillbaka i skolan fick eleverna fundera på hur de ville arbeta vidare 

med detta. 

 

Min kollega och jag diskuterade själva vad vi tyckte var viktigt att ta upp i arbetet om runor. 

Bland annat kom vi fram till att barnen skulle lära sig att skriva sitt eget namn i runskrift. Vi 

ville även att vägar, färdsätt, hur man levde på den tiden skulle finnas med. Men framförallt 

hur och varför det gjordes runor. Vi ville inte själva lägga upp arbetet innan vi fått barnens 

idéer om arbetsgången. Senare på eftermiddagen bad vi om elevernas förslag. Deras idéer var 

att lära sig alfabetet i runskrift, läsa runskrift, att göra egna runstenar, skriva meddelanden till 

varandra, ta reda på hur folket levde på den tiden, lära sig hur inristningen gjordes och varför 

man satte upp runstenar vid kyrkor. Diskussionen tillsammans med eleverna var rolig då det 

tydligt märktes att de ville lära sig om runor. Inspirationen på förmiddagen hade varit lyckad 

och eleverna var entusiastiska inför de kommande arbetsuppgifterna. 

 

Inför första tillfället i klassrummet var tanken att eleverna skulle få en liten introduktion i 

runalfabetet samt lite allmän information om runor. Jag hade sökt information och fakta på 

bland annat Internet (riksantikvarieämbetets sida innehöll mycket fakta) och i historieböcker 

som finns på skolan. Vi två lärare fördjupade oss om runor för att kunna berätta fritt för 

eleverna. Jag satte ihop ett litet informationshäfte med korta texter om runstenar, en liten kort 

förteckning på namn som ofta förekom på den tiden, hur man läser en runsten, en jämförelse 
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av moderna svenska ord och hur dessa ser ut skrivna som runor på stenarna och vilka färger 

som ofta förekom på runstenarna. 

 

Första arbetstillfället i klassrummet ledde jag och min kollega arbetet tillsammans. Då 

berättade vi om runor och vad som skulle göras på de kommande lektionspassen framöver. 

Halva tiden av tillfället var undervisning av oss lärare och andra halvan var praktiskt arbete av 

eleverna. Uppgifterna var att läsa ett häfte om runor där mer information fanns och 

naturligtvis även den information vi berättat tidigare. Eleverna fick också ett ”runalfabet” på 

en remsa. Då det finns flera ”varianter” av runalfabet, valde vi att koncentrera oss på den 

urnordiska runraden (äldre futharken, 200 – 700 e Kr) till en början. När de läst häftet och 

skrivit sitt eget namn med runor, skulle de tänka sig hur de ville att deras runskrift skulle vara 

på en runsten. Alla hade fått ett vitt papper att skissa en text på och ev. en runsten där texten 

skulle få plats. Någon slags bild skulle också vara med på skissen. Barnen skrev meddelanden 

till varandra att tyda med hjälp av runalfabetet. Alla elever satt vid sina platser i klassrummet 

och det var full koncentration på arbetet. De elever jag sällan får till att läsa ett häfte ingående, 

satt och läste och bläddrade och testade med runskrift på sitt eget namn, det var en fröjd för 

ögat. Allt prat som hördes i klassrummet var relaterat till runor. 

 

Vid nästa arbetstillfälle, berättade och visade vi lärare olika stenar, bergarter, som runstenarna 

är gjorda av. Vi pratade om bergartsbildning och lite jordbävning (kopplade till tsunamin som 

precis varit i Sydostasien), vulkanutbrott och plattförflyttning. Sättet att visa detta var med 

overhead-blad som vi ritat själva och stora kartan över världen hängande i taket. Då vi 

vanligtvis inte har en overhead i klassrummen, var detta något spännande att titta gemensamt 

på. Alla tittar på samma bild och vi som lärare har en ögonkontakt med barnen när vi står vid 

den vita duken.  

 

När vi pratat färdigt arbetade barnen praktiskt med sina skisser till runstenarna som skulle 

tillverkas i lera vid ett senare tillfälle. Skissen skulle vara noggrann och gjord på ett vitt 

papper. Vi krävde att skissen skulle vara anpassad efter storleken på lerklumpen de skulle få 

som arbetsmaterial. Här fick barnen själva tänka ut egna mått så att lerklumpen skulle vara 

stående och ganska stabil. Skissen behövde vara så stor att hela texten i runskrift gick att rista 

in och framförallt att läsa efteråt. Vi tipsade om att runstenen inte skulle vara större än ett A5-

papper och inte mindre än ett halvt A5-papper. Eleverna skulle på liknande sätt göra en skiss 

till en märklapp. (En märklapp är en liten träbit med ett inristat namn. Den ska ha ett borrat 
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hål där ett snöre ska dras igenom för att sedan hängas på t ex en väska eller liknande och visa 

vem ägaren är.) Till det här tillfället hade vi lärare sågat ut små träbitar av träslöjdens 

spillmaterial. Vi drog namn från knapplådan i den tur eleverna fick gå fram och välja sin träbit 

till märklappen. (Knapplådan innehåller alla elevers namn på en träknapp, ett mycket bra sätt 

att utföra lottning till olika saker i skolans vardag.) Även märklappsskissen skulle vara 

skalenlig. Tipset där var att rita av träbiten på skisspapperet och skriva runskriften i.  

 

Innan lektionen var slut, samlade vi alla barnen och min kollega berättade en saga om Sigurd 

Fafnesbahne, som ofta finns att läsa på runstenar och bergshällar. Vi fick sedan en diskussion 

om de gamla asagudarna och vad som egentligen ritades på runstenarna och bergshällarna. 

Mellan förra och detta arbetstillfälle hade två elever gått till två runstenar (en och en halv) 

som ligger nära deras hem. Efter skolan gick de och skrev av runorna och läste på en skylt 

intill vad som stod. De bad om att få sitta på rasten och tyda runskriften och naturligtvis 

uppmuntrade vi detta. Dessa barn vill aldrig annars vara inne på rasten. I skolan försökte de 

tyda runskriften och såg att det stämde med texten de läst på skylten. En pojke frågade om 

han fick ta med sig arbetet om runor hem och visa hemma. 

 

Nästa arbetstillfälle innebar att arbeta med ett nytt runhäfte. Där fanns frågor om det vi 

berättat tidigare och övningar med runskrift. Vi introducerade häftet och lösa arbetsblad på 

A3-format. Häftet innehöll bland annat en sida med frågor om bergarterna, en sida med frågor 

om sagan ”Sigurd Fafnesbahne”, uppgifter som handlade om runstenar i allmänhet, att göra 

egna meddelanden till kompisar, att tyda runstensskrift och att skriva om varför runstenar 

restes osv. De lösa A3-bladen var texter ur böcker skrivet i runskrift. Till ett av A3-pappren 

var texten tagen från en faktabok om apor. Ett annat papper var en text om Asagudarna, en 

annan text var tagen från högläsningsboken i den ena klassen och en text var påhittad av mig 

där jag bland annat berömde elevernas arbete. Vi gjorde upp en arbetsordning på A3-bladen 

så att det svårare pappret skulle ligga sist. Efter den lektionen kunde en del elever runalfabetet 

utantill. En del av eleverna frågade efter något av de två andra runalfabeten, den vikingatida 

och den medeltida runraden. De fick varsin remsa på runraderna och började om att skriva 

och läsa meddelanden till och från varandra. 

 

Därnäst kom dagen då vi arbetade med lera. Nu skulle skissen vara helt klar, eleverna fick ett 

halvt kilo var av leran. Eleverna formade denna till en sten och ”ristade” in sin runtext på 

stenen. Verktygen till inristningen var knivar, spetsiga pennor, tandpetare, sylar och gamla 
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stålstift som användes förr i tiden när eleverna skrev med bläck. Vi var väldigt noga med 

säkerhetsföreskrifterna på de ”farliga” verktygen. Såg vi att verktygen användes för fel 

ändamål, skulle vi ta verktyget ifrån dem och de skulle endast få fortsätta att rista med hjälp 

av sin egen blyertspenna. Till vår lättnad var detta inte något vi behövde göra. Alla var 

koncentrerade på rätt sak, ingen sprang omkring och lekte med verktygen. Kravet från oss 

lärare var att runstenen skulle kunna stå stadigt själv utan hjälpmedel och att runtexten skulle 

vara läslig. Fördelen att arbeta med lera är att man kan ”sudda” om det blir fel. Nackdelen är 

att ju mer man suddar desto hårdare blir leran och när den sedan torkar kan den lättare 

spricka. Många arbetade med stor precision när de ristade in sin text och bilden eller bilderna.  

 

När runstenen godkänts hos någon av de två runstenscheferna (lärarna), ställdes den till 

torkning på en bricka. De som hann klart innan lektionen var slut, fick börja rista sitt namn på 

märklappen. Där använde eleverna riktiga verktyg, små stämjärn, vilka är avsedda att arbeta 

med i trä. De vassa spetsarna kan göra stora hål i barnens händer om de används fel, vilket vi 

påpekade innan arbetets start. Resultatet blev att vi slapp att sätta plåster på någon. Eleverna 

skulle rista in sitt namn på ena sidan och det var valfritt att göra något på den andra. 

Runskriften fylldes i med röd färg eller röd penna. Alla de närvarande eleverna hann med att 

bli färdiga med sin runsten så att den kunde torka till nästa gång.  

 

Nästa gång fick de som varit borta vid förra tillfället göra sin runsten, det var sju elever som 

var sysselsatta med denna uppgift, de andra fyllde i sin runtext och bild eller bilder med färg 

och gjorde klart eller började på sin märklapp. Färgen vi använde var flaskfärg i akryl. I 

början av lektionen pratade vi om de riktiga runstenarna som finns runt om i Sverige, hur 

stenarna ser ut och framförallt vilka färger forskare sett spår av på själva runskriften. Jag 

berättade att det var vanligt att forskarna hittade många olika färger på runstenen. Vi hade en 

givande diskussion om varför vi idag bara kan se en färg på skriften, den röda färgen. Många 

av eleverna använde sig av två eller flera färger, lika många valde den röda färgen för att få 

det så verklighetstroget som möjligt. Runstenarna var väldigt lika en riktig sten med sprickor i 

fasaden som blivit av väder och ålderdom. Det blev automatiskt så då leran torkade. Liksom 

vid inristningen användes här samma verktyg för att lägga färg i den inristade texten. Vi hade 

samma verktyg framme som vid förra gången eftersom de sju eleverna som inte varit med den 

gången skulle göra sin runsten. Därmed behövde vi vuxna inte säga något om verktygen till 

färgen. Eleverna förstod att det var svårt att fylla i med pensel. 
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Gången därefter målades runstenarna klara och märklapparna skulle bli klara. Barnen fick 

borra hål i märklappen på slöjden själva och tvinna ett snöre att hänga märklappen i. När 

runstenen och märklappen var klara, arbetade eleverna med antingen häftet, runstenspapper 

(att tyda olika texter i runskrift på A3-format) eller gjorde egna texter i runskrift. Hade 

runstenen i lera torkat fick de ta ett kort på den med skolans digitala kamera. Därefter valde 

barnen mellan att ta hem eller att spara runstenen i skolan till en utställning i matsalen för hela 

skolan att beskåda. En del av runstenarna och märklapparna finns att beskåda på skolans 

hemsida. Där är det barnen själva som har skrivit text till sina bilder. 

 

Eftersom jag lärt mig att försöka fånga tillfällen när det ges under min tid i 

utomhuspedagogiksutbildningen, försökte jag ta till vara på en snöig förmiddag. Snön låg 

alldeles orörd i ett av skolgårdens ytterområde. Jag tog med båda klasserna ut dit med 

arbetsuppgiften att göra snörunor i solskenet. En del skrev endast meddelanden i snön, andra 

gjorde en hel runsten med bilder och långa ormar med runskrift. I slutet av lektionen 

beskådade vi alla elevers runverk. Under tiden de arbetade och när de var klara fotograferade 

jag runverken för att kunna lägga ut dem på skolans hemsida. Barnen själva skrev text till 

bilderna. 

 

 

4.1.2  Enkäten 

Samma dag som projektet avslutades fick eleverna besvara en enkät om arbetet med runor 

(bilaga 3). Enkäten bygger på vad vi arbetat med i projektet. De 28 frågorna utformades som 

påståenden som skulle besvaras med alternativen ”Instämmer helt, instämmer delvis, 

instämmer med viss tvekan och instämmer inte alls”. Jag ville ha svar från barnen på hur de 

upplevt projektet. För att barnen skulle känna igen sig och ta ställning till vad de egentligen 

tyckte och tänkte efter det avslutade projektet, utformades enkätfrågorna som påståenden, så 

kallade skalfrågor. Påståenden berör dem personligen (Bell, 2000). Jag hade därmed 

förhoppningen att det skulle bli lättare att svara på enkäten på ett så sanningsenligt sätt som 

möjligt. Jag läste alla påståenden högt för klassen samtidigt som eleverna skulle svara. Detta 

gjorde jag för att förhindra missförstånd. Barnen hade lättare att fråga, om de inte förstod 

innebörden av påståendet, och jag trodde mig kunna utveckla påståendet mer, när jag 

genomförde enkäten på det här viset. Alla 43 stycken svarade på enkäten, vilken omfattade 

två A4-sidor. Till vissa påståenden valdes att koppla frågor för att få reda på mer om varför 

eleverna tyckte på det sättet. Några av påståendena var av frågande karaktär, dessa var 
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följdfrågor på föregående påstående som skulle utvecklas mer av eleverna. Då skulle eleverna 

svara med egna ord på frågan. Enligt etiska normer inhämtade jag målsmans/målsmäns 

godkännande för att deras barn skulle få delta i projektet som skulle utmynna i en uppsats 

(bilaga 4).  

 

 

4.2 Metodens pålitlighet och tillförlitlighet 
 

En av begränsningarna med arbetet är att jag själv är en del av studien. Jag som observatör 

studerar min roll som lärare. Det kan ibland vara svårt att vara kritisk och objektiv vid en 

sådan studie, men jag har gjort ett försök att studera min lärarroll. Studien omfattar endast ett 

arbetsområde, då det annars kan vara svårt att dra slutsatser att alla arbetsområden fungerar på 

samma sätt. En annan begränsning är att jag känner elevgruppen och därmed kan ha 

förutfattade meningar om eleverna. Jag har byggt upp en social kontakt med alla elever vilket 

andra som eventuellt vill göra om mitt projekt kommer att ha svårt att efterlikna. Det kommer 

även för mig att vara omöjligt att göra om samma projekt då eleverna kommer ha helt andra 

förutsättningar vad gäller förförståelse, intresse och kunskap. Jag kan heller aldrig få reda på 

om jag väglett eleverna till att svara på ett visst sätt i enkäten, då jag läste upp frågorna 

muntligt för att minska och förhindra eventuella missförstånd. Mitt tonfall eller mina ord kan 

ha gjort att eleverna tolkade in vad de trodde jag ville ha för svar. Förmodligen är det så att 

eleverna ville göra sitt bästa vad gäller att svara på påståendena. De känner mig personligen 

och vid enkättillfället visste barnen att jag ville använda deras resultat i min undersökning för 

uppsatsen. Däremot visste de inte när vi arbetade med projektet att det skulle bli material för 

min uppsats. 
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5 Resultat 
 

I resultatet av enkäten med en analys, har svaren som eleverna skrivit delgivits ordagrant. 

Eventuella stavfel eller felskrivningar är elevernas egna. Resultaten är angivna i % . 

 

 

Fråga 1 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker om att 

arbeta om runor. 

42 49 7 2 

 

91 % av eleverna tycker att det varit roligt att arbeta om runor. Endast 2 % har inte tyckt om 

det alls. 

 

 

Fråga 2 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag har längtat 

till lektionerna 

med arbetet om 

runor. 

12 49 37 2 

 

Fråga 3 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker att vi 

arbetar för ofta 

om runor. 

5 9 37 49 

 

Fråga 2 och 3 visar att 60 % av eleverna har längtat till lektionerna samtidigt som 86 % inte 

tyckt att de arbetat för ofta om runor under perioden. 
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Fråga 4 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag har lärt mig 

mycket om 

runor. 

65 33 2  

 

Alla elever har lärt sig något enligt dem själva. 

 

 

Fråga 5 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker att allt 

har varit roligt att 

arbeta om runor. 

19 53 16 12 

 

Fråga 6. Om du svarat instämmer inte alls, vad har inte varit roligt? 

 

Elevernas svar blev följande: 

runor är bara tråkigt. gammalt. 

Run skrifften var trokig. 

Det var inget kul. 

att man hade så lite tid på sig när man gjorde ler-stenarna 

Runhäftet 

 

Elever som svarat instämmer delvis på förra frågan gav följande svar: 

Att lösa runskrift 

När vi hållde på med en massor av papper 

Jag tycker inte att vi inte har arbeta mycket med runor 

häften 

 

Elever som svarat instämmer med viss tvekan på förra frågan gav följande svar: 

Tråkigt att arbbeta med 5:an 

Rrun Heftet och att gå ditt 
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Fråga 6 är en följdfråga av fråga 5 där en del av eleverna har svarat på fråga 6 även om det 

inte står att de ska göra det. De som svarat instämmer inte alls på fråga 5 har olika svar på vad 

som varit tråkigt. 72 % har tyckt att det mesta inom projektet om runor varit roligt att arbeta 

med. 

 

 

Fråga 7 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tyckte om att 

göra en runsten i 

lera. 

72 21 5 2 

Här saknas ett svar då en elev inte gjorde någon runsten. 

 

Fråga 8 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tyckte om att 

göra en märklapp 

i trä. 

62 24 12 2 

Här saknas ett svar då en elev inte gjorde någon märklapp. 

 

Att arbeta praktiskt med ett synligt resultat och med samma sorts verktyg anser 98 % av 

eleverna tycka om. 

 

 

Fråga 9 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tyckte om att 

lösa texter i 

runskrift. 

55 34 11  

Här saknas fem svar, då fem elever inte löste de stora papperna med runskrift. 

 

Ingen av eleverna har ansett att lösa ut hemliga meddelanden i runskrift varit tråkigt. 
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Fråga 10 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tyckte om att 

arbeta med häftet 

om runor. 

13 42 28 17 

Här saknas tre svar då tre elever har svarat med frågetecken på frågan. En kommentar har 

lämnats om frågan; har inte hunnit göra klart häftet. 

 

Häftet om runor har varit mer likt ett arbetsblad eller en arbetsbok där elever själva söker 

fakta. Då anser 55 % av eleverna att de tyckt om arbetet i häftet. 

 

 

Fråga 11 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tyckte om att 

skriva egna 

meddelanden i 

runskrift. 

63 27 10  

Här saknas tre svar då tre elever inte hunnit göra denna uppgift. 

 

Ingen av eleverna har ansett att skriva hemliga meddelanden i runskrift varit tråkigt, samma 

resultat som vid fråga 9. Uppgiften har varit att göra båda sakerna och samma intresse har 

visat sig för de två olika sätten. 

 

Fråga 12 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tyckte det var 

kul att arbeta 

praktiskt med 

runor. 

73 27   

Tre svar saknas på grund av att tre elever har svarat med frågetecken på frågan. 

 

Eleverna är eniga om att det är kul att arbeta praktiskt med händerna i verkligt material. 
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Fråga 13 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tyckte om att 

besöka den 

gamla 

ödekyrkogården. 

39 29 25 7 

Här saknas två svar då två av eleverna inte hade börjat i klassen vid tillfället vi besökte 

ödekyrkogården. 

 

Flertalet, 93 %, av eleverna tyckte om den spännande starten på projektet. 

 

 

Fråga 14. Jag har tyckt bäst om att arbeta med/om___________________ 

 

Elevernas svar blev följande uppdelat i kategorier: 

Göra 

runsten 

Göra 

märklapp 

Lösa texter i 

runskrift 

(A3-papper) 

Skriva 

meddelande i 

runskrift 

Besöka 

ödekyrkogården 

Arbeta med 

runhäftet 

67 21 26 9 2 2 

 

Elevernas fullständiga svar går att läsa i bilaga 2. 

 

Att göra en runsten i lera och att lösa texter i runskrift på de stora A3-papperna har varit det 

eleverna tyckt om bäst. 67 % av eleverna tyckte bäst om runstenen i lera, 26 % tyckte bäst om 

att lösa runskrift på stora papper och 21 % ansåg märklappen vara det bästa av arbetet. 9 % 

hade som sitt bästa arbetssätt att skriva meddelanden och 2 % på vardera att besöka 

ödekyrkogården och att arbeta med runhäftet. Många har svarat mer än ett alternativ, därför 

blir resultatet mer än 100 %. 
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Fråga 15 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker att 

lärarna berättar 

bra om runor. 

81 19   

 

Fråga 16 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker att 

lärarna kan 

mycket om 

runor. 

72 28   

 

Fråga 17 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker att 

lärarna är 

intresserade av 

runor. 

65 35   

 

Fråga 18 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker att 

lärarna gör bra 

arbeten om 

runor. 

86 12 2  

 

Lärarna i projektet får ett enhälligt svar av eleverna, de har engagerat och haft ett eget starkt 

intresse för projektet. Lärarna har kunnat förmedla fakta och information om runor på ett bra 

sätt enligt eleverna. 
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Fråga 19 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker att 

tiden har gått fort 

när vi arbetar om 

runor. 

26 53 14 7 

 

Fråga 20 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag känner mig 

stressad att inte 

hinna med mitt 

arbete om runor 

på lektionerna.. 

9 21 23 47 

 

Många av eleverna, 79 %, har tyckt tiden gått snabbt under lektionspassen om runor. Några 

elever, 30 %, har svarat att de känt sig stressade av att inte hinna med att arbeta med allt om 

runor under lektionspassen. 

 

 

Fråga 21 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker om att 

sitta gemensamt 

som vi gjorde på 

lektionerna om 

runor. 

79 15 5 2 

Ett svar saknas då en elev svarat med ett frågetecken på frågan. 
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Fråga 22 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag tycker det 

fungerar bra att 

arbeta med den 

andra klassen på 

lektionerna. 

53 33 12 2 

 

Samarbetet mellan klasserna har fungerat bra anser merparten av eleverna, 86 %. 

 

 

Fråga 23 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag har berättat 

om att jag arbetat 

om runor för 

någon hemma. 

58 28 9 5 

 

Viljan att berätta vad de arbetar med i skolan för någon hemma är stor, 58 % av eleverna har 

gjort det. 28 % har på något sätt förmedlat hemma vad de arbetat med om runor. 

 

 

Fråga 24 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag har saknat att 

ha en bok att läsa 

om runor. 

7 25 19 49 

 

Den muntliga förmedlingen och de texter eleverna fått i undervisningen har räckt för 

inhämtning av kunskap anser 93 % av eleverna. 
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Fråga 25 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag vill lära mig 

mer om runor. 

35 37 21 7 

 

Flertalet av eleverna, 93 %, har önskan att lära sig mera om runor. Intresset och nyfikenheten 

är ännu inte stillad. 

 

 

Fråga 26. Om du svarat instämmer helt på förra frågan, vad vill du lära dig mer? 

 

Elevernas svar blev följande: 

Andra alfabet. Om det bara var vikingar som gjorde runstenar. 

Jag vill veta exakt hur dom ristade. 

mennikor o dom bode 

Jag tycker det är kul med runskrift och jag vill lära mig mer om det. 

allt 

bokstäver jag kan inte alla 

andra alfaBet 

Vet ej 

Vem som börgade Med runor 

Jag vill lära mig alla run alfabeten 

om alla runalfabet. 

om hur man risdadini Skriften 

mer om runstenen 

Jag vill lära mig alfabetet.  

 

Några elever som svarade instämmer delvis har också svarat på frågan, deras svar är 

följande: 

Jag vet inte 

Lära mig väm som kom på runer. 

Jag skulle gärna veta hur man läser ett annat alfabet. 
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En elev som svarade instämmer med viss tvekan svarade följande: 

inte så mycket mer!!!! 

 

 

Fråga 27 Instämmer helt Instämmer 

delvis 

Instämmer med 

viss tvekan 

Instämmer inte 

alls 

Jag är nöjd med 

mitt arbete om 

runor. 

76 17 7  

Svar från en elev saknas, vilken däremot har svarat på nästa fråga (se fråga 28). En elev som 

svarade instämmer med viss tvekan har skrivit en kommentar i kanten: Jag har inte varit med 

så mycket. 

 

Många av eleverna anser sig själva vara nöjda med sin arbetsinsats om runor. 

 

Fråga 28. Om du svarat instämmer inte alls, vad och varför är du inte nöjd?  

 

Ingen av eleverna svarade ”instämmer inte alls” på förra frågan, dock fick jag två svar på 

denna fråga. 

 

En elev som inte svarat alls på förra frågan, svarade följande: 

Ja gilar inte runor så mycket. 

 

En elev som svarat instämmer helt på förra frågan har svarat med följande svar: 

Då Blir DeT BARA DåLigT 
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6 Analys och resultatdiskussion 
 

I litteraturen har funnits mycket som styrker resultaten i undersökningen. I diskussionen 

kopplas samman resultat från litteratur med resultat och analys av projektet. 

 

 

I undersökningen har jag funnit många tecken som tyder på ett starkt engagemang bland 

eleverna för runarbetet. När ett arbete innehåller många olika arbetssätt och metoder samtidigt 

som det är knutet till verkligheten som finns runt eleverna, visar det sig att de utvecklar ett 

stort intresse för uppgiften. Genom att analysera dokumentationen av projektet har jag 

fokuserat på de olika metoderna och arbetssätten jag använt samt vilka behov hos eleverna jag 

tillgodosett (bilaga 1). Det visade sig att 91 % av eleverna var positiva till arbetet med runor 

vilket skulle kunna bero på variationen i arbetssätt och metoder samtidigt som de använt alla 

sinnen under tiden de arbetat. Eleverna har arbetat både teoretiskt (55 % positiva) och 

praktiskt (98 % positiva). Detta visar att deras behov, avseende sin individuella intelligens 

som Gardner (2000) menar varje människa har, har tillgodosetts. 

 

En av frågeställningarna utifrån syftet var att få veta vad som bidrar till ett lustfyllt lärande. 

Med utgångspunkt från resultatet och genomgången litteratur kan jag hitta ett svar på frågan. 

Varierande arbetssätt och användande av flera olika arbetsmetoder i undervisningen kan leda 

till ett lustfyllt lärande. Läraren ska också möta eleverna på den nivå där de befinner sig 

kunskapsmässigt och ta fokus på rätt utvecklingsfas. Något som ger trygghet hos eleverna är 

att läraren känner eleverna och har skapat en djupare kontakt med dem. Detta i sin tur kan 

leda till ett lustfyllt lärande. Jag har sett hur bland annat Dewey (1997), Key (1996), Tiller 

(2003) och Gardner (2000) förespråkar mycket rörelse och aktivitet kopplat till verkligheten i 

undervisningen. Jag anser att det i mitt projekt om runor gjorts vad ovan nämnda pedagoger 

anser är viktigt att göra vid undervisning av barn. 

 

Vid skrivandet av denna uppsats, har jag som lärare fått upp ögonen för min egen 

undervisning vilket var ett av syftena. Det har varit spännande och givande att studera 

ingående vad jag har gjort och vilken effekt mitt handlande har haft. Det är inte ofta jag har 

tid att analysera och följa upp min egen undervisning på det sätt jag kunnat göra här. Det 

framgår av resultatet att det är viktigt att jag som lärare stannar upp och tänker efter och 
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reflekterar över undervisningens vad, hur, varför, när och var. Resultatet på fråga 27 visar att 

eleverna har varit väldigt nöjda med undervisningen. Det ser jag som ett gott tecken på att jag 

som lärare lyckats entusiasmera och engagera mina elever till att söka efter kunskap själva. 

Min förhoppning är att jag sått en del frön som kan gro hos eleverna. Jag vill att de själva i 

större utsträckning än idag ska ta eget ansvar för sitt lärande. Entusiasmen och engagemanget 

ska föras över från läraren till eleverna. Läraren ska tydligt visa att den tycker om det som 

görs. Det är, enligt Brügge (1999), vad man gör och inte vad man säger som eleverna tar efter. 

 

Undervisningen ska gärna utföras med hjälp av olika steg enligt Gardner (2000). Stegen är; en 

gemensam startpunkt, använda förförståelse och ange kärnpunkt av ämnet. Startpunkten var 

att ta med eleverna till ödekyrkogården. Detta gjorde eleverna engagerade direkt och väckte 

lusten hos dem att lära mer om runor. Förförståelsen hade eleverna sedan tidigare, då de 

arbetat med vikingatiden. De har även besökt den kända, närliggande runstenen, Rökstenen, 

under sin skolgång i år 2 – 3. Kärnpunkten tog eleverna fram själva vid planerandet, att kunna 

läsa och skriva med runor. Genom det sätt som vi arbetat med arbetsområdet runor, har vi fått 

det verifierat hur viktigt det är att få eleverna engagerade och motiverade. 

 

Studiebesöket på ödekyrkogården väckte elevernas nyfikenhet för nya saker och viljan att lära 

sig mer om detta. Flera frågeställningar uppenbarades; Vad är runor? Varför skrev man 

meddelanden på detta sätt? Varför använde man detta material? och så vidare. Dessa leder i 

sin tur till goda förutsättningar för ett bra lärtillfälle, och det var tydligt att detta avspeglades i 

sättet att arbeta i klassrummet, då eleverna skulle söka mer kunskap om runorna. Det var 

också viktigt att vi valt rätt undervisningsplats. Till följd av att först besöka ödekyrkogården 

fick eleverna en helhetsbild och en koppling till verkligheten. Det i sin tur satte igång viljan 

hos eleverna att lära. Genom att eleverna sedan fick vara med att utforma den fortsatta 

arbetsgången med studierna, och vi lärare var väldigt lyhörda för deras idéer, dämpades inte 

deras intresse. Tvärtom ledde det till större nyfikenhet för kunskapen, förmågan att skapa och 

tid till egen reflektion över vad de gjorde och ville göra. 

 

Undervisningen bedrevs till största del med kommunikation genom talet och kroppen. 

Avsaknaden av läsning som inlärningsmetod gjorde det möjligt för eleverna att uttrycka sig 

med hjälp av språket. Tankarna formas till ord som i sin tur ska förmedlas så att omgivningen 

förstår vad som menas. Dewey (1997) menar att kommunikationen är viktig vid inlärning. 

Samspelet som fanns i klassrummet stärkte gruppen.  
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Naturligtvis måste jag påpeka att vi lärare under projektarbetet var engagerade och 

entusiastiska över det sätt som eleverna arbetade på. Detta påverkade givetvis eleverna och 

gav dem extra stimulans. Arbetet flöt, så gott som alla trivdes och det stora flertalet var nöjda. 

Lärarna agerade som förebilder på det sätt Key (1996) och Dewey (1997) förespråkar att en 

lärare ska bedriva sin undervisning på. 

 

Alla elever tyckte inte om arbetet med runor. Det antar jag beror på att arbetssättet inte passar 

alla. Vi är alla olika, har olika intressen och lär oss på olika sätt. Vid lärarledd undervisning är 

det svårt att tillgodose allas intressen och önskemål om undervisningen så att alla är nöjda 

med arbetet samtidigt. Det är mycket som spelar in, till exempel humöret hos läraren och 

eleverna, arbetssätten och eller arbetsmetoden. Även vilka sinnen eleverna använder för bästa 

möjliga mottagande av kunskap och trygghet och kännedom om varandra i gruppen där 

undervisningen sker, påverkar också. Key (1996) hade synpunkter om hur en god lärare ska 

vara. Den goda läraren ska finnas bredvid eleven och agera som en förebild. Det är också 

viktigt att läraren behärskar sitt ämne och att den har god kännedom om och kontakt med 

eleverna. 

 

Det som är viktigt, enligt Dewey (1997), är att få förståelsen i lärandet och inte bara kunna 

utföra något mekaniskt. Varje elev är unik och har rätt till tillrättalagd utbildning. Det innebär 

individualisering och variation. Skolan ska lära och uppfostra för den nuvarande statusen i 

världen. Om en skola ska kallas demokratisk, är det viktigt att eleverna får känna delaktighet 

och ha ett medbestämmande i undervisningen. Eleverna fick den möjligheten i projektet. De 

fick redan från början vara med och arbeta fram en arbetsgång av projektet. Detta gav 

eleverna en känsla av lyhördhet från lärarnas sida. Elevernas röster, synpunkter och viljor blev 

hörda och accepterades med avseende på hur projektet skulle genomföras. Redan innan 

starten av arbetet har eleverna fått ett ansvar för vad de ska arbeta med. Genom elevernas 

delaktighet i arbetet och dess planering, tror jag också att vi lärare som effekt fick en form av 

individualisering av undervisningen. Arbetsmetoderna har bland annat varit att arbeta enskilt 

och i grupp. Barnen har sökt egna kunskaper, lärarna har berättat, givit klara direktiv och varit 

positiva till elevernas engagemang och egna initiativ. Eleverna fick möjlighet att visa resultat 

på vad de lärt sig på ett sätt, som passar dem bäst, detta bidrog naturligtvis till det goda 

arbetsklimat som rådde under arbetet med runorna. 
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Lärenergi, som Tiller (2003) beskriver hos eleverna, är som en glöd som ligger och pyr i 

kroppen och som kan bli till en brinnande eld om vi ger elever rätt verktyg att hantera glöden. 

Det kan vara en energi som liknar flow där eleverna försvinner i tid och rum när de hamnar i 

den brinnande elden (Csikszentmihalyi, 1999). Kunskap behöver stimulera sinnena i kroppen 

för att ge långvarigt utfall. Om sinnena får retning, finns chansen till ett livslångt lärande. 

Som bilaga 1 visar, ville barnen stanna kvar inne på rasten och arbeta om runor. Två elever 

tog själva reda på vad som var inristat på runstenen, vilken står intill en kyrka i närheten av 

deras bostad. Detta kan tyda på en lärenergi som satts igång hos eleverna. 
 

Att vara kreativ är att klara av att skapa och uppfinna nya arbetsmetoder utifrån gamla 

erfarenheter. När elever får chansen till kreativitet i skolans arbete, är det många elever som 

kan ta till sig undervisningen på sin egen nivå. 

 

Efter att ha läst in mig på utvecklingsfasen i åldern 10 – 12 år, ser jag, att jag haft en tyst 

kunskap om vad mina elever fångas av. När jag läste litteraturen fick jag en aha-upplevelse, 

då jag såg att jag tillgodosett många av elevernas intressen och behov i den här åldern i mitt 

projekt. Eleverna arbetade med det hemliga språket, vilket gav dem möjlighet till att uppleva 

spänning och mystik på ödekyrkogården. De fick även söka kunskap om verkliga ting i 

naturen. 

 

De praktiska momenten i projektet har framför allt bidragit till att eleverna tyckte att det var 

roligt med arbetet om runor. Handen, hjärtat och huvudet ska vara ihopkopplat för ett 

stimulerande arbete, precis som Dewey (1997) förordar. Elever har ett behov av fysisk 

aktivitet vid inlärning. Undervisningen ska kombineras med praktiska moment, 

upptäcktslärande och arbetet ska sättas in i sitt sammanhang samt knytas an till verkligheten. 

 

Jag anser att man kan fundera på vad ödekyrkogården i sig själv betydde för projektet. Hur 

mycket satte den fantasin i rörelse över hur vikingarna levde? Ökades föreställningen över 

levnadssättet på denna tid? Inspirerade det till aktiviteter på fritiden, som eleverna inte tänkt 

på tidigare? Dewey (1997) skriver att sysselsättningen ska tilltala eleverna och ge en social 

aktivitet i skolan. Detta tycker jag att vi lyckades skapa. Två klasser arbetade tillsammans, 

elever lärde känna varandra på ett annorlunda sätt, vilket i sin tur ledde till ökat socialt 

umgänge mellan eleverna både på skolgård och på fritid. Detta skapar även en trygghet och 

samhörighet i gruppen, vilken Eenfeldt (1999) menar ska finnas för att tillgodose barnens 
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utvecklingsfas. Csikszentmihalyi (1999) skriver att det ska finnas en balans mellan enskilt 

arbete och arbete i grupp för att möjligheten till flow ska infinna sig. Att vara tillsammans 

med andra som arbetar med liknande saker och som fångas på samma sätt i arbetet, tror jag 

kan vara en hjälp för eleverna att hamna i ett tillstånd av flow. 

 

Påverkades resultatet något av att jag väntade med arbetet om runor efter studiebesöket vid 

ödekyrkogården? Jag såg tydligt att alla elever var engagerade och en nyfikenhet till att lära 

mer om runor fanns. Skulle jag tagit tillvara på tillfället direkt och satt igång med arbetet 

istället för att vänta ett helt jullov och inte starta någon vecka in på vårterminen? 

Utomhuspedagogiken handlar om att fånga tillfället när det ges, var det en miss ifrån min 

sida? Detta är aspekter som jag inte kan svara på här och nu. Aspekterna kan vara framtida 

frågeställningar för vidare undersökning. 

 

I min studie om begreppet flow, anförde jag, att genom att ha ett stort engagemang för att ta 

itu med olika utmaningar, att hantera ett problem på bästa sätt eller att upptäcka något nytt i 

skolan eller på fritiden skapas rätts sorts förutsättningar för människan att må bra. Just detta, 

menar jag, hände med vissa av eleverna under den period vi arbetade med arbetsområdet 

runor. Dahlgren & Szczepanski (1999) menar att det ska finnas en lagom spänning i 

inlärningen för att skapa ett så optimalt lärtillfälle som möjligt. De skriver, liksom 

Csikszentmihalyi (1999), att ha en uppgift som är rätt anpassad för varje elev, varken för svår 

eller för lätt, där det finns möjlighet med direkt feedback och ett spänningsmoment, kan leda 

till att eleverna lättare hamnar i ett flow–tillstånd. 

 

Ellen Key (1996) hävdade att läraren inte ska undervisa grupper som består av fler än tolv 

elever. Enligt Key ska det vara små klasser för att eleverna ska få meningsfull undervisning. 

Med mitt projekt, tycker jag, att jag påvisat att antalet elever inte är avgörande för resultatet. 

Gruppen bestod av nästan fyra gånger så många elever som Key menar ska finnas i en grupp, 

och ändå fann jag att det stora flertalet av eleverna upplevde lärandet som intressant och 

meningsfullt. Där tror jag mitt eget intresse för runor och min entusiasm spelade stor roll för 

resultatet. Jag som lärare måste vara positiv positivt inställd till ämnet för att eleverna ska 

tycka det är roligt. 

 

Jag tror att många av mina elever vid något tillfälle under projektets gång har varit i ett 

tillstånd av flow. Det går inte att mäta och säga säkert, men att döma av mina iakttagelser och 
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elevernas engagemang i arbetet, fanns det många stunder då flera elever har varit hängivna sitt 

arbete och omedvetna om tid och rum. Detta upplevde jag som ett tillstånd av flow hos 

eleverna. 

 

Under genomförandet av projektet anser jag att eleverna uppmuntrades till att vara nyfikna på 

nya saker och miljöer. De stimulerades till att uppleva, fundera, experimentera och agera 

själva. Lärarna fungerade som en aktiv partner vid elevernas sida. Eleverna fick själva lära sig 

och de blev inte matade med fakta. Allt detta gav mycket goda förutsättningar för ett bra 

lärtillfälle, vilket enligt Healy (1999) och Csikszentmihalyi (1999) är betydelsefulla faktorer 

vid inlärning. 

 

Jag tror att det är viktigt att påpeka att resultatet blev bra för att jag inte enbart använde mig 

av en metod utan det var helheten som gav resultatet. Det fanns en röd tråd, en tanke, i allt 

som gjordes. Det var hjärta, huvud, hand som tillsammans gjorde helhetsupplevelsen där allt 

och alla var engagerade. 

 

I resultatet av arbetet med runor vill jag framför allt framhålla, att det sätt på vilket lärare 

tillsammans med eleverna genomförde projektet med delaktighet, skapande av nyfikenhet, 

förtroende för varandra och engagemang, fick eleverna på ett förtjänstfullt sätt ta ansvar för 

sina arbetsuppgifter och känna stolthet över detta. 

 

Jag finner vidare att detta arbetssätt skapar goda förutsättningar för lärande. Resultatet av den 

genomförda enkäten avseende projektet tycker jag bekräftar ovanstående. Den som upplever 

något, har också något att uttrycka! 
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7  Diskussion 
 

 

Syftet med studien var att ta reda på varför projektet om runor för de flesta elever blev ett 

lustfyllt lärande. Min ambition med detta arbete har varit att få mer kunskap om min egen 

undervisning och vilka faktorer som påverkar elevers lärande. 

 

Resultatet av enkäten visar att 91 % av eleverna var positiva till arbetet med runor. Det kan 

bero på variationen i arbetssätt och metoder och att eleverna använt alla sinnen under tiden de 

arbetat om runor.  

 

I analysen har jag sett att det uppfyller många av kriterierna som jag bland annat teoretiskt 

tagit del av och omsatt i verkligheten.  

 

Undervisningen har delvis bedrivits utomhus vilket stimulerade rörelsebehovet. 

 

Spänningen och det mystiska som fanns i upplevelsen i regn och blåst, den hemlighetsfulla 

skriften både på runstenen och när de fick uppgifter på pappersremsor, närhet till historia – 

elevernas egen verklighet, skriva och tyda hemlig skrift, användandet av riktiga verktyg och 

arbetet i olika material och få visa vad man gjort och känna stoltheten över sitt arbete kan vara 

svar på min första frågeställning; vad som bidrar till ett lustfyllt lärande för eleverna. 

 

Andra frågeställningen; vilka faktorer påverkar undervisningen så att elevernas lärande 

främjas, anser jag besvaras med exempelvis att eleverna har varit delaktiga i arbetet. De har 

arbetat i olika konstellationer enskilt, grupp och helklass. Det har varit både teoretiska 

kunskaper och praktiska moment. Eleverna har fått arbeta i sin takt och tagit eget ansvar. De 

har fått ”lagom svåra” uppgifter som givit dem utmaningar. 

 

Varför blev det lustfyllt och roligt lärande vid arbetet om runor, som är min tredje och sista 

frågeställning, kan bland annat bero på att arbetet hade inslag av både fantasi och verklighet. 

Eleverna fick göra egna upptäckter under tiden de arbetade. Blandningen av saga och sägen 

med verklighet gjorde det innehållsrikt och spännande. Det användes olika metoder i arbetet, 
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där många av eleverna gavs möjlighet att komma till sin rätt i någon av dem. Det blev 

verkliga resultat. 

 

Det har varit spännande och givande att studera ingående vad jag som lärare gjort och vilken 

effekt mitt handlande har givit. Det är inte ofta jag har tid att analysera och följa upp min 

undervisning på det sätt jag kunnat göra här. Jag ser på resultatet att det är viktigt att jag 

stannar upp och tänker efter och reflekterar över undervisningens vad, hur, varför, när och 

var. I mitt fortsatta arbete gäller det att ta vara på kunskaperna och erfarenheterna från detta 

arbete och även i fortsättningen våga lita på de metoder och tankar som utomhuspedagogiken 

poängterar. Det gäller att göra alla ämnen till ett lustfyllt lärande. 

 

Det är viktigt att påpeka att resultatet blev bra för att jag inte enbart använde mig av en metod 

utan det var helheten som gav resultatet. Det fanns en röd tråd, en tanke, i allt som gjordes. 

Det var hjärta, huvud, hand som tillsammans gjorde helhetsupplevelsen där allt och alla var 

engagerade. 

 

Som resultatet av arbetet med runor vill jag framför allt framhålla, att på det sätt lärare 

tillsammans med eleverna genomförde projektet med delaktighet, skapande av nyfikenhet, 

förtroende för varandra och engagemang, fick eleverna på ett förtjänstfullt sätt ta ansvar för 

sina arbetsuppgifter och känna stolthet över detta. Jag finner vidare att detta sätt att arbeta 

skapar goda förutsättningar för lärande. Resultatet av den genomförda enkäten avseende 

projektet tycker jag bekräftar detta. Den som upplever något, har också något att uttrycka! 

 

Ytterligare forskningsfrågor som jag anser vara intressanta att besvara är huruvida jag kan 

göra om arbetet med en annan grupp elever, på samma skola, i samma ålder. Hur ser resultatet 

ut då? Kan jag på något sätt ta reda på hur flow kommer till uttryck hos eleverna? Kan jag få 

fram konkreta förslag på vad som leder eleverna till ett flow–tillstånd? 
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Bilagor 
 

1. Metoder och tillvägagångssätt i projektet om runor 

 

2.   Resultatet på fråga 14 i enkäten 

 

3.   Enkäten om runor 

 

4.   Godkännande av målsman/målsmän 

 

 
 



Bilaga 1 

Metoder och tillvägagångssätt i projektet om runor 

 
Spänning – strapatsrik promenad (regn och 

blåst) 

Hemlighetsfullt 

Visade glasstenen (runan i glas) 

Koppling till närmiljön 

Verklig historia 

Kunskap 

Verkligheten 

Får tyda skrift 

Resultat 

Fantasi 

Egna upptäckter även med kroppen 

Egna iakttagelser och reflektion 

Tog barnen på allvar 

Blev bekräftade 

Nya upptäckter användning av ny kunskap 

Medansvar 

Gav tillräcklig information 

”Levande” berättelse 

”Informationshäfte” 

Remsa – spännande 

Praktiskt 

Egen runsten 

Hemlig skrift 

Learning – by – doing 

Berg – verklighet 

Verklighetsanknutet 

Ny metod 

Riktigt arbete 

Själva tänka 

Ny viktig uppgift – nytt material 

Spännande – lotteri 

Skissen skulle användas 

Berättande 

Diskussion 

Egna upptäckter – stolthet 

Nya upptäckter av närmiljön 

Ny metod att inhämta kunskap 

Spännande – stora papper 

Hemlig skrift 

Repetition 

Praktisera ny kunskap 

Ny remsa med nytt alfabet 

Hand – öga – huvud 

Riktiga verktyg 

Verkligt resultat 

Annat material 

Verkligt resultat 

Steg efter steg, process att komma till 

slutet 

Färg 

Verklighetsförankring 

Verklighetstroget 

Eget initiativ 

Lära av varandra 

Fler moment i process 

Andra ämnen påkopplade – slöjd 

Använda 

Fotografera eget arbete – stolthet 

Visa andra 



 

Annat material – snö 

Använda den nya kunskapen 

 

Utvärdering 

Reflektion 

Feedback och konstruktiv kritik 

Intresse 
 



 

Bilaga 2

 
Fråga 14. Jag har tyckt bäst om att arbeta med/om___________________ 

 

Elevernas svar blev följande: 

att göra runsten och märklappen 

Lerar runsten 

runhäftet 

Run papper 

Det var att sriva medelande 

Jag har tyckt bäst om att göra märklappen 

Det var roligt att göra runsten 

runerna i lera 

lera 

Jag tyckte det bästa var att gå till den gamla öbeKyrKogården. 

vet inte 

Jag tyckte det var roligast att lösa dom stora papprerna 

Att göra runstenen i lera. 

det var roligast och jöra runsten 

Jag tyckte best om att göra runstenen i lera. 

Jag tyckte det var roligast att göra runsten i lera. 

att göra runstenen i lera 

göra en runa i lera 

Det roligaste va att göra runstenen och lösa papper med run skrift 

att göra märklappen och stenen 

Det roligaste var att göra runstenen i lera. 

att göra runstenen i Lera det var jätte roligt. 

Runsten i lera 

Göra märk lappen för att det var ganska lätt. 

Jag tycker att det var roligast att jobba med runstenen. 

märklappen och lösa medelanden. 

Jag har tyckt bäst om att arbeta med runstenen. 

lösa skrifter 



 

Leran 

Göra egna Runor och att lösa Runskrift. 

skriva medelanden och lösa texter 

göra runor i LERA!!!! 

Att göra runstenen och Märklapp 

Dom stora papperna 

Jag tyckte det var roligt att jobba med runstenen och dom stora runpaprena 

Lösa texter! Och märkla 

att göra en runa i lera tyckte jag var roligast på Roner lekstonen. 

ATT JÖRA en RUNA 

lera och skriva Medelande 

lösa texter, kleta med Leran och skriva 

märklappen, den var roligast! 

runstenen och märklapparna 

med leran 

 



 

Bilaga 3 
  Frågeformulär Besvara enkäten genom att sätta  x rutan under något av 
    svarsalternativen     
    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
    helt delvis med viss tvekan inte alls 
Fråga   1 2 3 4 

1 Jag tycker om att arbeta om runor.         
            
2 Jag har längtat till lektionerna med arbetet om runor.         
            
3 Jag tycker att vi arbetar för ofta om runor.         
            
4 Jag har lärt mig mycket om runor.         
            
5 Jag tycker att allt har varit roligt att arbete om runor.         
            
6 Om du svarat instämmer inte alls, vad har inte varit roligt?         
            
7 Jag tyckte om att göra en runsten i lera.         
            
8 Jag tyckte om att göra en märklapp i trä.         
            
9 Jag tyckte om att lösa texter i runskrift.         
            

10 Jag tyckte om att arbeta med häftet om runor.         
            

11 Jag tyckte om att skriva egna meddelanden i runskrift.         
            

12 Jag tyckte det var kul att arbeta praktiskt om runor.         
            

13 Jag tyckte om att besöka den gamla ödekyrkogården.         
            

14 Jag har tyckt bäst om att arbeta med/om         
 
 



 

  Frågeformulär Besvara enkäten genom att sätta  x rutan under något av 
    svarsalternativen     
    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
    helt delvis med viss tvekan Inte alls 
Fråga   1 2 3 4 

15 Jag tycker att lärarna berättar bra om runor.         
            

16 Jag tycker att lärarna kan mycket om runor.         
            

17 Jag tycker att lärarna är intresserade av runor.         
            

18 Jag tycker att lärarna gör bra arbeten om runor.         
            

19 Jag tycker att tiden har gått fort när vi arbetar om runor.         
            

20 
Jag känner mig stressad att inte hinna med mitt arbete om runor på 
lektionerna.         

            
21 Jag tycker om att sitta gemensamt som vi gjorde på lektionerna om runor.         
            

22 Jag tycker det fungerar bra att arbeta med den andra klassen på lektionerna.         
            

23 Jag har berättat om att jag arbetat om runor för någon hemma.         
            

24 Jag har saknat att ha en bok att läsa om runor.         
            

25 Jag vill lära mig mer om runor.         
            

26 Om du svarat instämmer helt på förra frågan, vad vill du lära dig mer?         
            

27 Jag är nöjd med mitt arbete om runor.         
            

28 Om du svarat instämmer inte alls, vad och varför är du inte nöjd?         
 
 



 

Bilaga 4  
Stinas uppsatsarbete om Runor 
 
 
För att jag ska klara min utbildning i miljö- och utomhuspedagogik, innebär det att jag ska 
skriva en uppsats i ämnet. Jag skulle vilja skriva om arbetet med runor vi haft tillsammans i 5-
6:an och 5:an. Innan barnen gick på sportlov lät jag barnen svara på en enkät om vad de tyckt 
om arbetet med runor och när jag tittade på utvärderingen såg jag att det uppskattats väl. Det 
skulle därför vara kul för mig själv att analysera vad som gjort detta arbete så kul och 
intressant. För att skriva om det här i min uppsats behöver jag ha er föräldrars tillstånd att 
skriva om barnen. jag kommer inte att nämna vare sig namn, klass eller skola, barnen är helt 
anonyma i den skrivna texten. Jag är fortfarande på planeringsstadiet, vilket kan innebära att 
det eventuellt behövs någon intervju med något barn i uppsatsmaterialet. Då frågar jag 
berörda föräldrar innan jag gör intervjuerna, likaså där är barnen anonyma. 
 
Lämna lappen till Stina senast 15 april 
 
Sätt ett kryss i rutan om ni tillåter. Saknas krysset, tillåter ni inte att ert barn får vara med i 
undersökningsmaterialet. Tack på förhand, Stina. 
 
 
     Vi tillåter vårt barn att vara med i undersökningsmaterialet till en 10-poängs uppsats. 
 
 
Stina Petterssons (klasslärare i 5-6:an) uppsatsarbete om Runor 
 
 
Under det här året läser jag, Stina, en utbildning i miljö- och utomhuspedagogik vid 
Linköpings Universitet. För att jag ska klara min utbildning, innebär det att jag ska skriva en 
uppsats i ämnet. Jag skulle vilja skriva om arbetet med runor vi haft tillsammans i 5:an och 5-
6:an. Innan barnen gick på sportlov lät jag barnen svara på en enkät om vad de tyckt om 
arbetet med runor och när jag tittade på utvärderingen såg jag att det uppskattats väl. Det 
skulle därför vara kul för mig själv att analysera vad som gjort detta arbete så kul och 
intressant. För att skriva om det här i min uppsats behöver jag ha er föräldrars tillstånd att 
skriva om barnen. jag kommer inte att nämna vare sig namn, klass eller skola, barnen är helt 
anonyma i den skrivna texten. Jag är fortfarande på planeringsstadiet, vilket kan innebära att 
det eventuellt behövs någon intervju med något barn i uppsatsmaterialet. Då frågar jag 
berörda föräldrar innan jag gör intervjuerna, likaså där är barnen anonyma. 
 
Lämna lappen till Berit senast 15 april 
 
Sätt ett kryss i rutan om ni tillåter. Saknas krysset, tillåter ni inte att ert barn får vara med i 
undersökningsmaterialet. Tack på förhand, Stina Pettersson. 
 
 
     Vi tillåter vårt barn att vara med i undersökningsmaterialet till en 10-poängs uppsats. 
 
 
  


