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Abstract 
 
 When I was a child my mother and I wrote a lot of poems, but in school we didn´t write 

poems at all. As a teacher I want to show the children the joy and happiness of writing poems, 

stories and fairy tales.   

 
The purpose of this report was to investigate the work with poetry and creative writing in my 

class and how the pupils experienced their own work/writing. I began with asking the pupils 

in my class  a few and simple questions about poetry, then we made a diffrent kinds of poetry 

writing and a finally I repeated the interviews with the children. The poetry writing took place 

during six weeks under the spring semester.  

 
I found that  as a teacher it is possible to work with creative writing and poetry in diffrent 

ways.  The pupils enjoyed the writing and their opinions were that  they had increased their 

skills  in rhyming, writing and spelling, that they had learnt new words and to use their 

fantasy and that they had learnt a great deal of how to cooperate.  
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Sammanfattning 
 
Den här rapporten är en redovisning av en undersökning som handlar om att använda lyrik i 

skolan och hur lyriken kan utveckla barns kreativa skrivande. Undersökningen är gjord i en 

årskurs två, där vi använde oss av ett processorienterat arbetssätt. Undersökningen pågick i 

fem och en halv vecka och metoden som jag användes var en form av aktionsforskning vars 

kännetecken beskrivs är en ansats som tar sin utgångspunkt i praktiken. Vi skrev under vår 

undersökning dikter av olika slag. Eleverna fick lyssna på och skriva egna dikter. Dessa dikter 

samlade eleverna i sin egen diktbok. Mina mätmetoder var en inledande och en avslutande 

intervju med barnen där de fick resonera om dikter. Jag har observerade elevernas arbete i 

klassrummet utifrån tre kriterier, SE, FÖRSTÅ, HANDLA , (detta är ett observationsschema 

som  jag fick lära mig att använda när jag  gjorde observationer i barngrupp under min 

utbildning till fritidspedagog). Resultatet av undersökningen visade att elevernas fantasi, 

skrivglädje och tro på sitt eget skrivande har utvecklats. 

Efter den avslutande intervjun så kan jag konstatera att barnen upplever diktskrivandet som 

något bra, de tycker att de har blivit bättre på att skriva, att rimma och att de har lättare för att 

använda sig av sin fantasi. De upplever en glädje med att skriva, att de blir glada av att skriva 

och att de upplever det positivt att vara flera, att arbeta i grupp. 

 

Nyckelord: dikter, fantasi, kreativ skrivning. 
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1. Inledning 
 

I mitt examensarbete har jag valt att skriva om att arbeta med lyrik i skolan. Jag ville 

undersöka om barnen kan utveckla sitt kreativa skrivande genom att skriva egna dikter.  

Varför mitt val blev just lyriken och att skriva dikter, beror dels på att jag själv är mycket 

intresserad av att skriva dikter, födelsedagshyllningar och andra små limerickar, dels att jag  

som lärare har funderat mycket över hur jag som lärare kan befästa, bevara elevernas 
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nyfikenhet , ta till vara och utveckla deras fantasi. Kan lyrik i skolan vara en möjlig väg att 

utveckla kreativiteten och skrivandet? Jag har uppfattningen att man i skolan idag inte arbetar 

med lyrik i någon större omfattning, trots att den är så användbar i undervisningen. 

I dagens samhälle förutsätts det att alla behärskar skrivkonsten, de flesta yrken är så 

kvalificerade och de kräver att du kan uttrycka sig i både tal och skrift. Att få skriva mycket 

under sin skoltid ger inte bara barnen en chans att bli rustade inför framtiden, utan de kommer 

även under skoltiden att ha nytta av sitt skrivande. Att skriva är ett sätt att kommunicera, du 

tänker bättre om du skriver mycket, det hjälper dig att komma ihåg vad du lär och att tänka i 

nya banor. När du skriver mycket lockar du fram tankar, idéer, föreställningar och känslor, du 

blir mer kreativ. Att skriva mycket påverkar många delar i ett barns utveckling, som till 

exempel läs och skrivutveckling, personlighetsutveckling, emotionell och intellektuell 

utveckling.  

Med lyrikens hjälp hjälper du till att stimulera, entuasimera och utveckla barnens 

fantasi och de lär sig att lyssna och tala. Examensarbetet gav mig möjlighet att själv prova på 

att arbeta mer med lyrik och undersöka om eleverna kan utveckla sitt kreativa skrivande 

genom att skriva egna dikter. Eftersom skrivandet är en lång och komplicerad process har jag 

valt att använda mig av ett processorienterat arbetssätt för underlätta skrivandet för eleverna. 

 
1.1 Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur lyrik i skolan kan utveckla barns kreativa 

skrivande. 

 

 

 

 

      

     

                         
 
2. Bakgrund 
 
2.1 Vad är lyrik? 
Ordet lyrik kommer från det grekiska ordet lyrikos som betyder hörande till lyra. Lyrik står 

för texter som från början framfördes till lyra. Det typiska för den lyriska texten är att den 
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saknar ett händelseförlopp och en röd tråd, därför kan man inte återberätta den. Det är orden 

och deras kombination som ger texten dess djupare innebörd (Bonniers lexikon,1989). 

 
2.2 Kort historik om lyrik i skolan 

En sammanfattning om lyrik i skolan har jag hämtat från Lars Wolfs rapport Som barn är man 

alltid diktare (1995). 

Starten av undervisning i svenska i folkskolan, då kallat för modersmål, skedde 1842. I början 

fanns det till största delen bara ABC- böcker för mindre barn, men så småningom kom det 

läseböcker med både poesi och prosa och under 1900-talet ökade antalet läseböcker. Så sent 

som på 1960-talet kom de första studie- och arbetsböckerna för eleverna. 

Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet skulle barnen enligt då gällande skolplan, 

ha en stark känsla för fosterlandet och lära sig goda seder och kristen moral. Under denna 

tidsepok handlade lärandet mest om att lära sig läsa högt och utantill. Här fick inte eleverna 

någon möjlighet att lära sig skriva egna dikter, skriftspråket ingick inte i undervisningen ännu. 

Enligt Wolf kan man i läroplanerna från 1889 och 1900 se att eleverna skulle läsa och lära in 

några lättare poetiska stycken. Att låta eleverna lära sig att läsa poesi i kör som då var 

populärt Tyskland, kom efter sekelskiftet. 

I skol- och undervisningsplanerna från 1919 och 1955 fick skönlitteraturen en starkare 

ställning. Eleverna skulle läsa svensk litteratur anpassad till deras ålder. Versen användes  

redan från första klass och fortsättningsvis under resten av skoltiden, efter noggranna 

anvisningar i planerna,1962 kom den första läroplanen för den nya grundskolan och i den 

fanns ett nytt förhållningssätt till lyriken. Den betraktades fortfarande högaktningsfullt, men 

man fick läsa dikten lite friare och även knyta den till andra skapande ämnen.  

I läroplanen från 1969 fanns det inte någon större förändring vad det gäller lyriken och 

eleverna hade forfarande inte fått börja skriva lyrik.    

 Svenskämnet diskuterades hett under 1970-talet och SÖ:s handledning Basfärdigheter i 

svenska, (1976) kunde man läsa:                       

Hur skall vi skapa sådana förutsättningar för språkutveckling i skolan att varje 

enskild elev får möjlighet och stimulans att utveckla sitt språk så långt som möjligt? 

(Skolöverstyrelsen,1976, s.3) 

Svaret på den frågan fick man några sidor längre fram. 

Associationsövningar, rim, ramsor och dikter stimulerar många till en utvecklande lek med 

ord. Att läsa dikter och skriva dikter ger ofta nyanser och preciseringar åt tidigare 

upplevelser av ord och verklighet (Skolöverstyrelsen,1976,s18).  
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Den ovannämnda debatten fördes som vanligt mer utanför skolan än inom den. 

I samband med dessa diskussioner under 70-talet trängde nya rön om läsinlärning och 

språkutveckling fram och i Läroplan för grundskolan Lgr80, kunde man läsa att:  

Barns arbete med bilder, med litteratur och drama, med konstnärliga uttrycksmedel 

över huvud taget främjar deras språkutveckling. (Lgr80,s.30) 

 I den reviderade kursplanen i svenska 1988 stod det att ”språkutveckling och 

kunskapsutveckling hör ihop/…/ Språkutveckling sker via språkanvändning kring ett 

meningsfullt innehåll.” (Lgr80,s.6). Men skolans traditioner är inte lätta att rubba och 

kursplanens formulering räckte inte till för att skapa ett genombrott för lyriken i skolan. 

En tillbakablick på lyrikens historia under de senaste 150 åren, visar att dikter under många år 

var något man läste högt och lärde sig utantill. Under en tid verkade det finnas gott om dikter 

att läsa, men ingen visste hur man skulle arbeta med dessa. När grundskolan infördes, ökade 

läromedlen och lyriken trängdes tillbaka, den användes till att träna stavning och andra 

formella färdigheter mot att tidigare ha varit något man läste högt och lärt sig utantill. På 

senare tid har lyriken ”kommit igen” lite, men har fortfarande en blygsam roll i skolan. 

I den nu gällande, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, finns inte några riktlinjer om hur lyriken ska användas, men som lärare  

idag har du friare händer i din tolkning av läroplanen och kan på så sätt få in lyriken i 

undervisningen. 

 

2.3 Motiv för ämnesvalet 

Under de år som jag arbetat i skolan med elever år 1-3 har jag provat olika vägar till kreativ 

skrivning i mina klasser. I en årskurs etta arbetade vi med att skriva bokstavssagor, vi skrev 

om trollet Trulle som fick följa med barnen hem över helgen där barnen tillsammans med sina 

föräldrar förde ”dagbok” över vad barnen, föräldrarna och Trulle hade gjort. Jag har också 

tidigare arbetat mycket med rim och ramsor. När vårterminen började i januari 2006 tog jag 

över nuvarande klass. Eleverna i klassen visade svagt intresse av att skriva, när de skulle 

skriva till exempel dagbok, veckorapport eller skriva överhuvudtaget så var det många som 

tyckte att det var ”jobbigt”, jag fick alltid frågan hur många meningar måste jag skriva idag 

och så vidare. Jag funderade mycket på varför eleverna upplevde det så. Var det så att de 

tidigare hade fått skriva sådant som inte var av intresse för dem, hade de varit alltför styrda av 

pedagogen? Hur skulle jag hitta ett sätt att engagera eleverna i sitt skrivande? Jag fick idén att 

om vi skrev dikter och att de skrev om saker som var relevanta för dem. Jag själv gillar att 

skriva dikter otroligt mycket och kanske att mitt engagemang kunde hjälpa barnen att komma 
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igång med sitt skrivande. Min övertygelse är att ju mer engagerad jag är som lärare ju mer kan 

jag inspirera min elever. Tankarna om att arbeta med lyriken och att skriva dikter växte sig 

allt starkare. 

                        

3. Litteraturgenomgång 

3.1 Skriften ur ett historiskt perspektiv. 

Skriftspråket anses vara ungt ur ett historiskt perspektiv. I hundratusentals år talade människor 

till varandra innan de började skriva. I norra Spanien har man funnit målningar på klippor och 

i grottor som beräknas vara femtiotusen år gamla. Bilder har haft betydelseför skriftspråket. 

Enkla bilder var de tidigaste skriftsystemen. Skrivtecken har sedan utvecklats ur enkla   

avbildningar. En symbol eller ett logogram representerade ett ord eller begrepp. Bland 

hieroglyfer finns stiliserade bilder av växter, djur och människor (Stadler,1998,s.44-47) 

Tecknen har förändrats under åren men det går att skönja spår av de gamla tecknen i vår tids 

skrift. För cirka sex till sjutusen år sedan blev det en utveckling för skrivkonsten eftersom 

behovet av bokföring uppkom i och med att handel och sjöfart växte. Skriften uppstod hos 

sumererna vid Eufrat och Tigris vilka var ett bofast jordbrukande folk som ville ha ordning på 

produktion och sina lager av säd, djur etcetera. Sumerernas skrift var en vertikalt skriven 

bildskrift där varje skrivtecken var en antalsmarkering för objekt(djur, redskap, säckar 

etcetera ).Sumerernas bildskrift övertogs av semiterna i Mesopotamien cirka år 2500 f Kr som 

hade ett talspråk men inget skriftspråk(Dahlgren,Gustafsson,Mellgre&Olsson,1993,s.5). 

Omkring år 1300 före Kristus utvecklades den första alfabetiska skriften av fenicierna, boende 

i ett område vid nuvarande Libanon. Denna skrift kännetecknas av ett mindre antal tecken och 

har ett samband mellan tecken och ljud. Vokalerna skrevs inte, det var enbart konsonanterna 

som fick tecken. Via det feniciska alfabetet som bestod av 30 tecken varav 27 var semitiska 

konsonattecken utvecklades slutligen ursprunget till vårt alfabetiska skriftspråk. Då grekerna 

övertog dessa tecken representerade en del tecken grekiska ord där konsonanter inte hördes. 

Tecknet kom då att stå för vokalen i det grekiska ordet och blev helt enkelt en vokal. Med 

detta kunde talspråket representeras fullt ut och västerlandet fick en alfabetisk skrift med både 

vokaler och konsonanter. Dessa äldsta inskriptioner härrör från 800 f Kr. Ur detta 

forngrekiska alfabet utvecklades via romarna det västerländska latinska skriftspråket. 

Intressant att notera är att grekerna införde skrivande från vänster till höger. (Dahlberg, et 

al,1993,s.6) 
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3.2 Vad är kreativ skrivning 

Kreativ skrivning kan omfatta många olika delar, till exempel dikter, pjäser, sagor och 

berättelser – allt som ryms inom skönlitteraturen. Det är en text där man ta del av egna 

upplevelser med både fantasi och fakta. Kreativ skrivning eller om man vill kalla det fri 

skrivning, innebär att när eleverna får en möjlighet att skapa med text när de skriver sagor, 

berättelser och dikter utan att bli alltför störda av pedagogen. Skrivandet kan i första hand ses 

som en kunskapsprocess och målsättningen är en ökad medvetenhet om det egna lärandet. 

Min arbetshypotes är att alla barn kan skapa, alla barn kan dikta. Det ankommer på 

oss lärare att skaffa oss kunskaper och lista ut metoder, så att alla barn i 

grundskolan får många tillfällen och möjligheter att upplev skapandets glädje. 

(Nyberg,1992,sid.177). 

För att ytterligare bekräfta ovanstående läste jag i (Liberg&Björk,1996,sid.108) de skriver att 

all erfarenhet och forskning talar för att det bästa sättet för barn att lära sig läsa/skriva är 

nämligen att låta barnen få pröva sig fram med de kunskaper de har. För det första befäster 

barnen de kunskaper de redan har och för det andra lär de sig nya bokstäver mycket effektivt. 

När de förstår att ett ljud behöver en bokstav som de inte kan, har de formulerat ett problem 

som kräver sin lösning. Det är barnen och deras behov just då som styr vad de lär sig. De 

menar att det är den bästa utgångspunkten för allt lärande. 

Wolf beskriver i sin rapport (Som barn är man alltid diktare,1995), sin syn på hur 

lyriken skulle  kunna användas i skolan, han tycker att lyriken används för lite i skolan. 

Det finns en del av ämnet svenska i grundskolan som tycks förvaltas dåligt, nämligen 

lyriken./…/ Att få eleverna att intressera sig för lyrik får nog tyvärr räknas som en av 

de svårare uppgifter en lärare i svenska kan ställas inför. Ändå kan det tyckas att det 

borde vara både enkelt och stimulerande(Wolf,1995,sid.5). 

Hans tankar om att få in lyriken i skolan  och att den används för lite idag. Han skriver att han 

tror att den finns en stor vinning i att arbeta med lyrik i skolan och att det är synd att många 

lärare upplever det svårt. Att arbeta med lyrik är utvecklande på många olika sätt, eleverna 

stimulerar bland annat sin fantasi, läs och skrivutveckling, personlighetsutveckling, 

emotionella och intellektuella utveckling. 

I en uppsats från pedagogutbildningen i Luleå, 2002 skriver författarna om hur de arbetat med 

lyrik i skolan för att utveckla barns kreativa skrivande; 

Vi valde lyrik som medel att utveckla den kreativa skrivningen, eftersom vi upplever 

att det ägnas alldeles för lite tid till lyrik i skolan idag. Idén till att arbeta med dikter 

fick vi genom vår kurs ”Skriva” med Sven Nyberg som lärare. Där fick vi klart för 
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oss hur användbart och viktigt det är med kreativ skrivning 

(Larsson&Unga,2002,s.1). 

De hade gjort en undersökning under sju veckor med att skriva dikter utifrån en tidsplan och 

lektionsplanering där de planerat in olika teman att skriva dikter om. De hade arbetat 

processorienterat och med intervjuer. Man kan läsa följande i deras resultatdiskussion: 

Våra iakttagelser säger att de flesta elever har fått en större tro på sitt eget 

skrivande, ökat sitt skrivflöde och har släppt loss fantasin under vårt diktarbete 

(Larsson&unga,2002,s.15). 

I våra styrdokument för grundskolan kan man läsa om hur viktigt det är att kunna skriva och 

Strömquist (1993), uttrycker detta i sin bok Skrivprocessen. 

Att behärska konsten att skriva, att kunna använda skriften i olika sammanhang och 

utan alltför mycket själslig vånda, borde vara en självklar rättighet i vårt 

demokratiska samhälle. Vi vet att skrivandet som sådant betyder mycket, inte bara 

för språkutvecklingen utan också för individens totala utveckling, den kognitiva 

(begreppsmässiga), den emotionella (känslomässiga) och den sociala. Vi vet att 

skrivandet är ett viktigt redskap för såväl kunskapsinhämtning som 

kunskapsförmedling och vi vet också att en utvecklad skrivförmåga betyder mycket 

för den enskildes självförtroende. Den som lätthet fattar pennan i olika sammanhang 

har ett försprång framför den som får ångest inför utsikten att bli tvungen att skriva. 

Allt detta talar för en intensiv skrivundervisning vars mål är elever som lämnar 

skolan som medvetna skribenter, vilka är trygga i sitt skriftspråk, har ett brett 

register och gärna skriver (Strömquist,1993,s.13). 

Detta citat bekräftar hur viktigt det är att eleverna får utveckla sitt skrivande under hela 

skoltiden. En bra skrivare har en bättre grund att stå på i dagens samhälle där det ställs stora 

krav på att man ska kunna uttrycka sig i både tal och skrift. 

 

Liberg&Björk (1996) skriver i sin bok Vägar in i skriftspråket följande om skrivutveckling: 

I deras slutord skriver de så här: 

När vi arbetar med att lära barn att skriva och läsa är det viktigt att ha kunskap om 

hur olika barn går tillväga för att lära sig detta och vilka problem som kan uppstå på 

vägen. Detta behövs för att vi vårt dagliga arbete ska kunna observera barnens 

utveckling och veta vad vi behöver vara uppmärksamma på. Det behövs också för att 

vi hela tiden ska kunna följa deras läs och skrivutveckling och vara flexibla i vårt 
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gemensamma skapande av funktionella, effektiva och livsbejakande 

inlärningssammanhang ( Liberg&Björk,1998,s.159). 

Sammanfattningsvis är det så att boken ger många uppslag om hur man kan lägga upp arbetet 

med läs och skrivutvecklingen 

 

3.3 Preciserad frågeställning 

*  Hur kan lyrik underlätta det kreativa skrivandet? 

    

4. Metod 

Den huvudsakliga metoden i detta arbete är aktionsforskning. Under fem och en halv vecka 

fick barnen i min egen klass läsa och skriva dikter. Innan arbetet började och sedan det 

avslutades, intervjuades barnen (bilaga1). Intervjuerna gjordes för att jag skulle kunna se om  

det skett någon förändring i elevernas kreativa skrivande. Efter varje arbetspass förde jag 

loggbok över barnens skrivande, fantasi, delaktighet, skrivflöde med mera också detta för att 

se om det skedde någon förändring. Jag gjorde en tidsplan och lektionsplanering som följdes 

under projektet: 

 

1. Inledande samtal om ”Vad är en dikt”? Sammanställa svaren.  

2. Berätta för barnen om mitt examensarbete och projektet att skriva dikter i klassen. 

3. Läsa  I Annorlunda av Lennart Hellsing(1979) och samtala om den. Barnen skriver en 

mening var som börjar med ”I Annorlundalandet”, Sätta ihop meningarna till klassens 

gemensamma dikt och att var och en läser upp sin egen mening. 

4. Dela in klassen i grupper. 

5. Börja vare diktpass med att läsa en dikt. Arbeta med olika teman i diktskrivandet. Jag 

hade planerat in följande teman att skriva om: I Annorlundalandet, önskedikt, morgon, 

sönderklippt dikt i ett kuvert där eleverna skulle sätta ihop till en dikt av orden, fritt 

diktskrivande. 

6. Avslutande intervju och sammanställning av resultatet av båda intervjuerna. 

Min tidsplan var att detta projekt skulle hålla på i sex veckor, det blev fem och en halv. Mina 

teman reviderades i och med att eleverna hade egna förslag på vad de ville skriva om. 

 

4.1 Aktionsforskning    

Aktionsforskningens kännetecken beskrivs som en ansats som tar utgångspunkt i praktiken, 

verkar för ett samarbete mellan forskare och praktiker och verkar för en forskning som leder  
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till förändring. Aktionsforskningen innebär därmed en relation mellan tänkandet och 

praktiken och handlandet  i praktiken(Rönnerman,2004,sid.13).                                                                                        

Det handlar med andra ord om att utveckla och förändra verksamheter men också 

om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets 

gång, vilket då kan relateras till den vuxnes lärande, om hur den vuxne ser på sitt och 

barnens lärande. Centrala moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, 

iscensätta handling, följa processen och reflektera över vad som där sker. Till hjälp till denna 

process brukar man inom aktionsforskningen hänvisa till olika steg där planera – agera – 

observera – reflektera ingår (Rönnerman,2004,s.13-14).  

När det gäller skolans område uppmärksammas begreppet i läroplanskommitténs 

arbete ( SOU 1992:94). Här beskrivs kunskap i form av fyra F ( fakta, förståelse, 

förtrogenhet, färdighet) för att beteckna att kunskap har olika former och att det inte endast 

är den bokliga eller teoretiska kunskapen som ska värderas i lärandeprocessen (Rönnerman, 

2004, s.17). 

Forskningens redskap i aktionsforskning  kan vara det egna skrivandet (dagbok/loggbok), 

observationer och handledning. Dessa forskningsredskap är i praktiken inte så uppdelade 

utan flyter naturligt in i varandra i den dagliga verksamheten. Man kan säga att de är 

varandras förutsättningar för att verksamheten ska utvecklas och ett lärande ska ske.  

I aktionsforskning finns både en teortisk och en praktisk sida. Det ger en förståelse som är 

tvådelad. Fenomenet skulle kunna beskrivas i termer av vardagsförståelse och vetenskaplig 

förståelse. Skiljelinjen mellan vardagsförståelse och veteskaplig förståelse beskrivs av 

(Vygotski 2001, i Rönnerman,2004) som menar att det rör sig om två olika sätt att förstå 

världen. Vardagsförståelse är vårt vanliga sätt att uppfatta världen. Den är personlig och 

hänför sig till enstaka händelser. Här utgår individen från den  enstaka upplevelsen eller den 

personliga erfarenheten av en händelse eller ett fenomen. Den vetenskapliga förståelsen 

handlar istället om en förståelse som berör det allmängiltiga, det generella. Man söker efter 

lagar och abstrakta sammanhang. Istället för att intressera sig för det enskilda fallets alla 

nyanser ser man till det som är gemensamt mellan olika fall. Med den vetenskapliga 

förståelsen försöker forskaren bilda kategorier och leta efter återkommande mönster. Utifrån 

detta betraktelsesätt skulle man kunna se den vetenskapliga förståelsen som en mer utvecklad 

form av vardagsförståelse. Även här finns det en underförstådd rangordning, där 

vardagsförståelsen är underordnad den veteskapliga förståelsen. När forskaren ger sig ut i 

praktiken tar han med sig sitt vetenskapliga tänkande som sedan kan testas och spridas. 
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Genom aktionsforskningen kan praktikern få den vardagliga förståelsen utmanad, ifrågasatt 

och förklarad.   

Användningsområdet är i flera fall fokuserat på att implementera nya 

tillvägagångssätt samt att utveckla och modifiera befintliga arbetssätt, genom studier av 

skolmiljö, en granskning av skolans organisation och styrning utifrån befintliga styrdokument 

(Ahlberg,1999, i Rönnerman, 2004).  

                                                                                                                                                   

4.2 Processorienterat arbetssätt 

Att arbeta processorienterat med skrivunderundervisning innebär förutom att den fäster 

största vikt vid den färdiga texten, produkten, också beaktar hela den arbetsprocess som 

skrivandet innebär och som därmed ger eleverna stöd och handledning i skrivandets alla 

faser. Med en sådan skrivundervisning är förutsättningarna stora inte bara för skrivglädje, 

utan också för en utvecklad skrivförmåga hos den enskilde eleven. Att arbeta med det 

processorienterade arbetssättet med min undersökning och att använda aktionsforskningen 

som metod och hänvisa till de olika  steg där planera – agera – observera – reflektera ingår 

gjorde att de båda arbetssätten var relevanta inför varandra.  

En processorienterad skrivundervisning kan se ut på många olika sätt, beroende på 

vilket synsätt man har till skrivprocessen. 

Nyberg(1992) och Strömquist (1993) tar i sina böcker upp de moment som ingår i 

skrivprocessen. 

* Samla stoff 

* Skriva ett första utkast 

*            Läsa upp texten för kamraterna och även lyssna på kamraternas texter. Få feedback. 

* Bearbeta texten och göra den färdig. 

* Visa upp texten för läraren. 

* Renskriva texten. 

* Visa upp den färdiga texten för andra, Ta del av andras arbeten. 

* Utvärdera. 

Grundläggande för den processorienterade skrivundervisningen är att betrakta skrivandet 

som en lång process, varvid texten växer fram efter grundliga förberedelser, bearbetas på 

olika sätt och i olika omgångar med hjälp av kamraternas och lärarens synpunkter, slutligen 

når den en mottagare inom eller utom skolan. Genom att följa det processorienterade 

arbetssättet som beskrivs ovan, får eleverna en variation av uppgifter och förberedelser. 

Detta kan vara bra för att stimulera elevernas fantasi, motivation och intresse. Eleverna 
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samlar stoff, skriver ett första utkast, läser upp egna texter och lyssnar på kamraterna, får 

feedback, bearbetar texten, renskriver, visar upp den färdiga texten för andra, tar del av 

varandras texter och utvärderar. Genom att arbeta processorienterat med lyriken kan vi 

uppnå strävansmålen i svenska (Skolverket,2000). 

 

4.3 Försökspersoner 

Undersökningen gjorde jag i min egen klass en årskurs två, detta för att jag upplevt att 

skrivandet inte var något som eleverna tyckte om, de hade visat ett svagt intresse av att 

skriva. När jag fick hand om klassen efter jullovet så visste jag inte så mycket om dem, de var 

i princip oskrivna blad för mig, jag fick börja med att inventera vad de hade med sig i 

bagaget. Klassen består av sexton elever, nio pojkar och sju flickor. Det är ganska stor 

spridning på klassens läs och skrivkunskaper. Fem av de sexton eleverna är goda läsare med 

god läsförståelse, fyra av dessa skriver mycket och tycker det är kul, den femte är inte så road 

av skrivandet. Fyra av de sexton eleverna är ”svaga läsare och skrivare” och får mycket 

hjälp av specialpedagogen som är knuten till klassen. Resterande sju elever är på god väg 

både som läsare och skrivare.  

 

4.4 Tillvägagångssätt  

      Förarbetet till undersökningen 

Före min undersökning i klassen hade jag tillsammans med vår specialpedagog gjort ett 

ordförståelsetest. Detta visade att eleverna i klassen låg över medel för ordförståelse. Tre av 

eleverna hade uppenbara problem med att förstå ordens innebörd. Vi hade också provat på 

att skriva en berättelse till bilder, eleverna fick välja utifrån tre olika bildserier. De två första 

bilderna var givna men den tredje skulle de rita in själv, till dessa tre bilder skulle de sedan 

skriva en kort berättelse som de hittade på själva antingen en och en eller två och två. Före 

undersökningen var det inte någon ”hög” aktivitet i detta skrivande. Hur skulle jag gå 

tillväga för att informera föräldrarna om min undersökning? Först tänkte jag skriva ett brev 

hem, men så fick idén att detta berättar jag om när jag har utvecklingssamtal under vecka 

sex. Jag hade som sagt vad ingen aning om vilka barnens föräldrar var eftersom klassen var 

helt ny för mig och då tänkte jag att det var mer praktiskt att berätta om mitt examensarbete 

mellan ”fyra ögon”. När vi pratat genom hur det gick för barnen i klassen i nuläget, 

berättade jag om våra tester, bildberättelsen och att barnen inte var så roade av att skriva. 

Jag beskrev hur vi skulle arbeta med vårt diktprojekt, att jag själv var mycket intresserad och 

att detta arbetssätt kanske kunde vara en möjlig väg att öka barnens tilltro till sig själva och 
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sitt skrivande. När det gällde de etiska reglerna så talade jag om att jag inte skulle redovisa 

något material som innehöll namn eller personuppgifter. Jag bad också föräldrarna tänka 

över om de inte ville att deras barn skulle ingå i min undersökning och att de innan sportlovet 

meddelade mig om så var fallet. Ingen av föräldrarna har haft någon invändning mot min 

undersökning utan har istället uppmuntrat mig och barnen under vårt projekt.  

 

4.5 Genomförandet 

Innan arbetet började gjorde jag en inledande intervju med eleverna (bilaga1). Jag 

intervjuade varje barn i lugn och ro. Jag använde ej bandspelare då min uppfattning är att 

den kunde ha varit ett störande element under intervjun. 

Jag ville med intervjun få reda på barnens egna tankar/åsikter om dikter och det egna 

skrivandet. Mina frågor till barnen var få och enkla med öppna svar. Frågeområdena var 

följande, jag ville att de skulle beskriva vad en dikt kunde tänkas vara, om de visste någon 

som skriver dikter, vad/kan man ha dikter till? När jag funderade på vilka frågor jag skulle 

ställa, så tänkte jag att de måste vara relevanta och begripbara för barnen med tanke på 

deras  

ålder. Frågorna skulle också kunna följas av fler delfrågor, om barnen inte förstod den första 

frågan. Det skulle också vara lätt att föra ett samtal omkring dem. 

När vi var klara med vårt diktskrivande så gjordes en avslutande intervju (bilaga1) 

på samma sätt som den första intervjun. Under processkrivandet förde jag kontinuerligt 

loggbok, detta gjorde jag efter varje diktpass. Jag observerade barnens skrivflöde, fantasi och 

hur de resonerade sig fram i respektive grupp. När jag gjorde mina observationer utgick jag 

ifrån tre kriterier. 

 SE: En del barn klarade av att börja skriva på en gång, andra måste få lite stöd. Glädjande 

var att alla tog sitt ansvar i gruppen. 

FÖRSTÅ: Några av barnen inte var medvetna eller hade svårt att använda sig av sin 

kunskapsbank när det gällde att komma på vad, hur och vilka ord de kunde använda när de 

skulle skriva sina meningar. Till detta kunde finnas många orsaker, här tror jag att det 

berodde på osäkerhet, de var inte vana att skriva. 

HANDLA:  Jag måste tänka på att vara tydlig, ibland på gränsen till övertydlighet. Jag 

måste vara inspiratör, ifrågasättare, lite provokativ och stöttepelare. Tankeväckare till de 

barn som hade det lite svårare att komma igång, föra en diskussion med dem om vad de 

tänkte att man kunde skriva om, vid till exempel ”önskedikten”.  
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Barnen var hela tiden mycket positiva till arbetet med diktskrivandet, ingen 

protesterade och de kom också med förslag  om vad de ville ha för tema. Delaktigheten 

skiftade, framförallt i början, det berodde kanske på osäkerhet vad som förväntades av dem. 

Att arbeta processorienterat var också nytt och ovant för dem. Vi drabbades inte av sjukdom 

vid mer än ett tillfälle, grupperna var mycket intakta. 

 

5. Resultat 

Resultatet bygger på två intervjuer med eleverna och loggboksanteckningar av arbetet 

däremellan. 

Jag valde att intervjua barnen om hur de ser på att skriva dikter, i en inledande och en 

avslutande intervju med öppna frågor. Under arbetets gång förde jag noggranna 

anteckningar över elevernas arbete.  

Jag presenterar resultaten i punktform och löpande text, först den inledande intervjun, sedan 

den avslutande intervjun och till sist en sammanfattning av arbetet/ diktskrivandet. 

 
5.1 Resultat från den inledande intervjun 

 I den inledande intervjun ställde jag tre enkla frågor till eleverna för att se vad de hade för 

egna tankar/åsikter om dikter och eget skrivande. Eleverna var engagerade, svaren kom 

rappt, vi gick genom svaren efteråt, alla svarade och ingen tyckte att det var tråkigt eller gav 

uttryck för något negativt med att bli intervjuad. 

 

Fråga 1: Vad tror du att en dikt är? 

På detta svarade eleverna i klassen: 

* Något man skriver/läser   7 elever 

* Ord som rimmar    6 elever 

* Nästan som en historia   2 elever 

* Ungefär som en ramsa/som en sång 1 elev 

Av svarens karaktär att döma så kan de flesta av barnen svara på vad de tror en dikt är. 

Många säger också att de vet vad en dikt är, men att de har svårt att sätta ord på eller 

förklara det och väljer då att säga att det är något man skriver/läser. Några anser att en dikt 

är något som rimmar.                                                                                                                                       

 
Fråga 2: Vet du någon som skriver dikter? 
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Fyra elever känner någon som skriver dikter, på min följdfråga vem det var fick jag svaret av 

en elev: ”Det är du fröken, sen var det hon du vet som är så berömd, äsch jag kommer inte på 

namnet, hon var nog född på 1800-talet.” En annan elev svarade ”Min kusin skriver dikter 

och han är jätteduktig, han bor i Stockholm.” Ett tredje svar var: ”Vi hela klassen skriver ju 

dikter nu, vi känner varandra.”  ”Jag brukar skriva dikter hemma” sa en elev, ”mamma och 

jag”. 

 
Fråga 3: Vad ska/kan man ha dikter till? 

På detta svarade eleverna i klassen: 

* Man tränar och lär sig skriva/läsa upp 7 elever 

* Man lär sig nya ord, använder fantasin 7 elever 

* Att skriva rätt/fina bokstäver  1 elev 

* Man blir glad/man slappnar av  1 elev 

De flesta tycker att man ha dikter till att lära sig skriva och läsa bra, att man blir glad och lär 

sig skriva fint. Ingen elev svarade något negativt eller att man inte lärde sig något. 

 

 

5.2 Resultat från den avslutande intervjun 

I den avslutande intervjun ställde jag tre enkelt formulerade frågor för att se om det hade 

blivit någon förändring när det gäller barnens egna tankar/åsikter om dikter och det egna 

skrivandet. Överlag så var barnen positivt inställda och alla tyckte att det hade varit 

jätteroligt att skriva. 

 

Fråga 1: Vad är tror du att en dikt är? 

På detta svarade eleverna i klassen: 

* Det är något som rimmar   8 elever 

* Som en sång/det är jätteroligt  5 elever 

* Det är som en kort historia 2 elever 

* Ungefär som en ramsa   1 elev 

Av svarens karaktär att döma så kan de flesta barnen svara på vad de tror att en dikt är. Men 

de flesta tycker fortfarande det är svårt att förklara eller sätta ord på det. En viss förskjutning 

har det blivit från första intervjun när det gäller rim och något man skriver/läser. Istället har 

som en sång/det är jätteroligt fått större genomslag.                                                                              
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Fråga 2: Vad är det som är bra/dåligt med att skriva dikter? 

På detta svarade eleverna i klassen: 

* Det har varit jätteroligt   13 elever 

* Man lär sig skriva rätt/använda fantasi 13 elever 

* Det var kul/bra att vara i en grupp  13 elever 

* Man blir glad/man slappnar av  10 elever 

* Sekreterare var jättespännande/nyttigt 8 elever 

* Ganska roligt    3 elever 

Utifrån dessa svar kan jag konstatera att  övervägande delen av barnen upplever 

diktskrivandet som något bra. Tre elever svarar ”ganska roligt” och dessa får mycket hjälp 

av specialpedagogen,  så det är kanske inte så konstigt att de svarar som de gör.  

 

Fråga 3: Kan du berätta något som Du lärt dig när du skrivit dikter? 

På detta svarade eleverna i klassen: 

* Jag har lärt mig rimma   15 elever 

* Jag har blivit bättre på att skriva  13 elever 

* Jag har lärt mig nya ord/ använda fantasin 13 elever 

* Jag blir glad av att skriva dikter  12 elever 

* Jag har lärt mig stava bättre  11 elever 

* Jag  har lärt mig att arbeta i grupp  10 elever 

* Jag har lärt mig att inte prata så mycket10 elever 

Av dessa svar att döma , så kan jag se att skrivandet fått en positiv genklang, barnen tycker 

att de blivit bättre på att skriva, att rimma, att använda fantasin, att stava rätt och att de blivit 

glada av att skriva. Barnen ger också uttryck för att det varit positivt att arbeta i grupp, de 

pratar inte så mycket längre.                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    

5.3 Arbetet/Diktskrivandet 

Jag hade gjort en tidsplan och lektionsplanering på hur det hela skulle gå till. Min tidsplan 

gick ut på att vi under sex veckor skulle skriva dikter, med tre skriv/diktpass i veckan. Jag 

hade plockat fram förslag på teman som ”I Annorlundalandet, Vinter, Morgon, Jag önskar, 

eller ett fritt val av tema, d.v.s. fem olika teman att skriva om under dessa sex veckor. Vi 

skulle börja med ”I Annorlundalandet” och avsluta med ”fritt val av tema”. Denna plan 

ändrades under resans gång ett antal gånger, för att barnen hade egna önskemål vad de ville 
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skriva om. Barnen skrev om ”vinter, glädje, jag önskar och fritt val av tema” under 

diktprojektet. 

Arbetet började med att alla barnen gjorde sitt eget omslag till sin egen diktbok, alla 

barn kom att få alla dikter utskrivna för att sätta in i den egna diktboken, de turades om och 

skrev på datorn. De arbetade gruppvis och valde själva sina gruppkamrater, gruppen skulle 

skriva en egen mening om det tema vi valt till dikt. När detta var klart skulle alla barnen i 

gruppen tillsammans sätta ihop meningarna till en dikt det vill säga ”skriva”. Grupperna 

kom att se olika ut, någon grupp innehöll fem elever, andra ville skriva två och två, en grupp 

bestod av fyra pojkar medan de andra var blandade både pojkar och flickor. Grupperna 

byttes ut och blev till andra konstellationer när vi bytte tema/dikt. Endast första gången satte 

jag ihop grupperna med tanke på hur jag hade uppfattat deras skrivförmåga. 

Varje dag när vi började vårt ”diktpass” läste jag en dikt för barnen, därefter samtalade vi 

om den och så diskuterade vi om dikterna måste vara skrivna på rim eller om det gick att 

skriva på annat sätt, grupperna fick avgöra själva hur dikten skulle se ut. Om någon grupp 

hade svårt att komma igång stöttade jag dem, visade/skrev hur jag tänker när jag vill skriva 

mina dikter. Jag berättade och skrev på blädderblock rimdikter, sagodikter med mera. När 

dikterna skulle renskrivas var barnen noga med att det skulle var rättstavat, så många gånger 

fick jag visa på tavlan hur ordet/orden stavades. I grupperna turades barnen om att vara 

”sekreterare” många gånger utan påverkan från min sida. När barnen tyckte att de var klara 

med dikten skrev de in den i en ”klassmapp” på datorn, här var de också noga med att alla 

som ville skulle få prova på att skriva på datorn. I denna ”klassmapp” samlade vi alla dikter  

barnen skrivit för att sedan skriva ut till alla, som de sedan samlar i sin egen diktbok. 

Efter varje ”dikttema” gjorde vi en utvärdering skriftligt i grupp om hur de tyckte det hade 

fungerat i gruppen, hur det var att skriva om det tema vi valt och om alla hade tagit sitt 

ansvar i gruppen/arbetet.                                                                                                                       

 

Utvärderingarna såg ut så här:  

* ”det var bra ämnen” 

* ”gruppen var lite pratig” 

* ” dikten vi skrev blev jättebra” 

* ” det var svårt i början att komma på meningar”  

* ”det blev bättre och lättare på slutet när vi fått lite vana”  

* ”det var den bästa gruppen någonsin vi använde vår fantasi”  

* ”det var jättekul att skriva meningar” 
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* ”sammanlagt var allt kul” 

* ”gruppen var lite  sprallig men vi fick till en bra dikt”  

*            ”vi har varit lite osams om innehållet men så blev vi sams det blev jätteroligt att          

                skriva” 

*            ”det var lättare att skriva när vi var fler” 

*            ”alla i gruppen har kommit på meningar som blev bra”  

*           ”det var ganska bra vi hade svårt att komma överens så vi delade gruppen och skrev 

              två  och två istället och då gick det bättre” 

Sammanfattningsvis så har det varit mycket positiv respons från gruppernas utvärderingar, 

några uttryckte missnöje med sina kamrater men lyckades ändå lösa det inom gruppen. De 

föreslog själva till exempel att dela på gruppen och skriva två och två istället. De var mycket 

duktiga på att ge varandra kritik/respons när de läste upp sina alster, den var mycket positiv 

inte någon kritik/respons var negativ.  

En vecka bestämde vi att skriva två och två, dessutom skulle det vara flicka/pojke 

som skulle skriva ihop. Denna vecka skulle det handla om ”jag önskar”, dikten skulle 

innehålla fem meningar. När jag frågade vem de kunde tänkas arbeta tillsammans med, valet 

av skrivarkompis föll väl ut och det blev en bra sammansättning av dessa små grupper. Enda 

problemet denna vecka var att det var en ”kort vecka” det var bara skola i tre dagar, 

dessutom var jag borta på onsdagen. Här kom också det första frånfallet, det var tre pojkar 

sjuka och en flicka blev då ”över”. Sammantaget blev denna vecka inte någon bra vecka att 

skriva dikter. Grupperna var ändå positiva och började arbeta med sina dikter, men under 

nästa dag bestämde vi oss för att flytta önskedikterna till veckan därpå. 

Detta är det enda ”stora missödet” under vår undersökningsperiod, några små har det också 

varit till och från men barnen har varit otroligt duktiga på att lösa det som uppstått 

 

6. Diskussion 

6.1 Reliabilitet 

För att få en samlad bild av min undersökning har jag använt mig av en inledande och en 

avslutande intervju, detta för att mätnoggrannheten/ observationsmetoden skulle bli så lika 

som möjligt. Var frågorna i intervjun välformulerade och täckte de alla de viktiga aspekter 

jag ville få fram ( Johansson&Svedner,2004,sid.72) 

Jag valde att göra den första intervjun innan jag presenterade min undersökning för barnen.  

Detta för att på detta sätt kunde barnen föra fram sina åsikter om dikter utan att jag påverkat                                                                                           

dem i sitt sätt att svara på mina frågor. Däremot kan jag tänka mig att det fanns risk för att 
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några av barnen gav mig svar som de trodde att jag ville ha. Jag intervjuade varje barn i 

lugn och ro, vi gick igenom svaren efteråt och jag använde ej bandspelare eftersom jag tror 

att den kunde vara störande för barnen. Jag hade också kunnat göra på andra sätt till 

exempel med en skriftlig enkät. Min uppfattning är att den inte hade blivit bra för de 

skrivsvaga och osäkra barnen. Man kan inte förutsättningslöst påstå och dra några generella 

slutsatser av undersökningen. Underlaget och frågorna är ej tillräckligt stort. Under 

undersökningen har jag studerat/reflekterat, fört noggranna anteckningar om barnens arbete 

med diktskrivandet. Jag tycker att detta har varit mycket värdefullt för mig, jag har fått en 

mer klar bild av barnens skrivförmåga. Barnen har under min tid i klassen utvecklats, 

diktskrivandet har varit en bra metod för mig och jag tycker att jag undersökt det jag ville 

undersöka. Sedan kan man slutligen diskutera om resultatet ger en sann bild av det som 

undersökts.  

 

6.2 Validitet 

Att formulera och ställa frågor om dikter är inte lätt, dessa måste vara relevanta och 

begripbara för barnen i denna ålder. Eftersom jag valde att arbeta med dikter för att utveckla 

det kreativa skrivandet så inriktade jag mina frågor mot dikter och diktskrivande. Jag 

använde mig av en inledande  och en avslutande intervju för att kunna jämföra svaren och se 

om diktskrivandet hade haft någon positiv inverkan på barnens skrivförmåga. Jag anser att 

validiteten på min undersökning är god och resultaten täcker det område som jag avsåg att 

undersöka. 

 

6.3 Resultatdiskussion 

Jag valde lyriken därför att den berör mig och att jag som sagt trodde att den kunde vara en 

väg till att utveckla det kreativa skrivande i klassen. Detta påverkade också resultatet 

eftersom jag själv är så intresserad. Men jag kunde valt att arbeta med till exempel skrivdans, 

fritt skrivande eller vad som helst. Det hade också kunnat vara ett sätt att utveckla det 

kreativa skrivandet, resultatet kunde blivit detsamma eller kanske ännu bättre vad vet jag, det 

kan bli ett ämne för fortsatt forskning i klassen. 

Jag bestämde mig för att intervjua och föra loggbok samt observera barnens 

skrivflöde/fantasi under våra diktlektioner. Det jag lagt märke till tidigare var att barnen 

hade kommit olika långt i sitt skrivande, några elever hade svårt att forma bokstäverna rätt 

till exempel. Detta har blivit bättre under arbetets gång. I början hade några elever svårt att 

komma igång med skrivandet, kanske beroende på osäkerhet. När vi hade haft några 
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”diktpass” upptäckte de flesta barnen att det var roligt att skriva och att en dikt kan se ut på 

olika sätt. Barnen har under diktskrivandets gång blivit mer medvetna om vad en dikt är, 

skrivflödet, fantasin och tron på det egna skrivandet har utvecklats positivt. I övrigt så kan jag 

se att de flesta ändå tycker att det är jätteroligt att skriva och det är glädjande eftersom 

skrivandet i klassen inte hade så hög prioritet när jag övertog den januari. Även om den 

sociala samvaron också fick många röster  är det väl ändå så att om du trivs i din egen grupp  

presterar du bättre, sen kan det väl vara så, att andra sätt att arbeta med 

skriftspråksutvecklingen kunde ha fått lika bra genomslag som lyriken, mitt engagemang har 

nog spelat en stor del i det hela.(Liberg&Björk,1996,sid.108), som bla skrev att låta barnens 

behov få styra och att jag som vuxen är lyhörd inför dem. Ju mer inspirerande/engagerad du 

är som lärare desto lättare har du nog att entusiasmera eleverna/barnen. 

 

Vad tror du en dikt är?  

Det var inte så lätt för barnen att svara på frågan ”Vad tror du en dikt är?” de flesta svarade 

att de visste, men att det var svårt att förklara och sätta ord på det. Jag tror inte heller att vi 

vuxna skulle ha lätt för att förklara och definiera vad en dikt är. Vid den första intervjun 

svarade barnen att en dikt var något man läste/skrev eller något som rimmar. I den 

avslutande intervjun så hade det ändrats något, en dikt kunde vara som en sång/ det är 

jätteroligt fick fler röster vid detta tillfälle. Detta är i sig inte så konstigt om man betänker att 

barn idag ofta kommer i kontakt med sångtexter som är som dikter. Vi förstår inte bara 

lyriken med hjälp av våra liv och lyriken förstår våra liv. Lyriken talar direkt människa till 

människa tvärs över tids och kulturgränser, mer än någon annan genre i litteraturen (Hedlund i 

Wolf,1995). 

 

Vet du någon som skriver dikter? 

Det var inte så många av barnen som kunde säga att de visste någon som skrev dikter, det 

kanske beror på att barnen inte känner till så många författarnamn. Något barn sa att de 

kände till någon som skrev dikter men kunde inte komma på namnet trodde att hon var född 

på 1800-talet. Detta är något som jag inte kunde finna något svar på inom litteraturen, varför 

barn inte känner till några författare, men kanske det är som Wolf skrev i sin rapport (Som 

barn är man alltid diktare,1995) att lyriken inom ämnet svenska används alldeles för lite 

kanske detta då är en orsak till varför barnen inte kände till någon författare. 
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Kan du berätta något du lärt dig när du skrivit dikter? 

I den avslutande intervjun fick barnen  frågan om de lärt sig något under diktprojektet. De 

allra flesta sa att de lärt sig till exempel att en dikt kan se ut på olika sätt, de har lärt sig 

stava bättre, använda fantasin och blivit bättre på att skriva. De tyckte också att det blivit 

roligare att skriva, att det varit roligt att arbeta/skriva  i grupper, att alla lärt sig att ta 

ansvar mot kamraterna i gruppen. Många av barnen sa också att de blivit glada och 

avslappnade av att skriva dikter, hur man nu ska tolka det. Är det så att genom denna 

undersökning hade jag bejakat barnens behov och de hade formulerat ett problem som krävde 

sin lösning? Barnen hade kanske fått en förståelse för varför man skriver, att det handlade om 

kommunikation och att de bevarade sina tankar. Att de lärde sig allt detta de svarade , 

berodde det på att utgångspunkten i deras lärande var att de prövade sig fram med de 

kunskaper de hade och att de kunde förstå att de behövde allt detta för att skriva.( Liberg& 

Björk, 1996).  

 

Glädje över det egna skrivandet 

Barnen har uttryckt glädje, positivitet  och gensvaret har varit mycket framträdande. Det som 

också har varit otroligt positivt är att det inte är något av barnen som har varit negativ eller 

sagt att det varit tråkigt eller jobbigt att skriva dikter. Även de barn som har svårigheter och 

får mycket hjälp av vår specialpedagog har inte heller gett uttryck för att det varit svårt eller 

jobbigt. Strömquist (1993,sid.13) skriver att skrivandet som sådant betyder mycket, inte bara 

för språkutvecklingen utan också för individens totala utveckling, den kognitiva, den 

emotionella och den sociala. Detta bekräftar mina tankar om hur viktigt det är att eleverna 

får utveckla sitt skrivande under hela skoltiden. En ”bra” skrivare har en bättre grund att stå 

på i dagens samhälle där det ställs stora krav på att man ska kunna uttrycka sig i både tal och 

skrift. Barnen gav också uttryck i sina svar att den sociala samvaron betydde mycket för dem. 

Att arbeta i grupp skriva sin egen mening och stödet från sina kamrater hjälpte de barn som 

hade svårt att skriva att komma igång. 

  

Förståelse.                                                                                                                                                

Att arbeta processorienterat har varit ett bra sätt att arbeta på ,  att reflektera, planera, 

agera, att vara deltagande i hela processen var mycket lärorikt. Naturligtvis så har min 

påverkan en stor del i det hela, när jag har visat hur jag tänker, skrivit rim och sagodikter på 

tavlan så är det ju självklart så att mitt engagemang och min inspiration har påverkat 

resultatet. 
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I början var det några av eleverna som hade lite svårt att komma igång men med min 

hjälp och stöttning så gick det bättre och bättre. Min uppfattning är att barn kan lära sig 

skriva när de ser oss vuxna skriva i naturliga sammanhang. Genom att iaktta oss kan barnen 

lära sig att det inte bara är möjligt att skriva, det är värt att göra det också. Barnen måste få 

en förståelse för varför man skriver, att det till exempel handlar om kommunikation. Det 

handlar också om att bevara sina tankar. Det finns många skäl till varför vi skall skriva, dels 

för att förstå skrivprocessen som är komplicerad, dels för att när jag som vuxen skriver då 

blir jag en positiv förebild för barnen. Detta att jag som pedagog skall skriva nämner också 

fler författare, bland annat Björk & Liberg (2002,s.106) att Det är barnen och deras behov 

just då som styr vad de lär sig och att detta är utgångspunkten för allt lärande.  Strömquist 

(1993) sammanfattar problemet med orden: Endast den som själv har suckat över omöjliga 

formuleringar och mental skrivkramp kan lotsa andra i skrivprocessens stundom knappt 

farbara leder ( Strömquist, 1993,s.42).  

Att skriva dikter och dessutom ha fasta tider som våra diktpass, har varit bra för 

barnen . Alla barn har behov av struktur, att veta vad som är på gång gör att de kunde 

förbereda sig mentalt och påbörja sitt skrivande i tanken. Men det är också viktigt att tänka 

på att  inte enbart ge fasta tider utan också mycket tid så att skrivandet inte upplevs som 

stressande. Under vårt arbete med att skriva dikter så har jag också sett/känt den glädje över 

sitt skrivande som många av barnen gett uttryck för i sina utvärderingar.  

Jag tycker att arbetssättet som vi använt oss av har fungerat bra, att vi hade en 

tidsplan och lektionsplanering, den fanns nerskriven på ett blädderblock så att alla kunde 

läsa vad som skulle göras. Den gjorde att vi kunde bespara oss mycket tid som annars skulle 

ha gått till nya genomgångar av dagarna och veckornas skrivande.  En av veckorna så ”fick 

vi tre extra elever”, på grund av sjukdom hos deras lärare, när det blev dags för vårt diktpass  

förklarade klassen för dem vad det var som vi höll på med och visade dem vår planering. De 

flesta diktpass så läste jag en dikt antingen i början eller slutet . De dagar som jag inte läste 

någon dikt, berodde det på att barnen kom igång med sitt skrivande direkt och det blev inte 

tid till någon dikt.  Men tidsperioden var kanske i kortaste laget, men nu blev som det blev och 

jag tycker att arbetet med att göra denna undersökning har varit mycket givande. Det har 

varit inspirerande att intervjua barnen och mycket intressant att få ta del av barnens tankar.  

När jag sökt efter litteratur kring kreativ skrivning  och skrivinlärning så upptäckte 

jag att det inte fanns så mycket att tillgå i jämförelse med läsning och läsinlärning. Där kan 

jag välja mellan många olika metoder, LTG, Witting, Kiwi/Nya Zeeland, Helordsmetoden, 

Ljudmetoden, där finns det också mycket forskning kring, bland annat Längsjö & Nilsson, 
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som forskat kring Helordsmetoden, Ejeman & Larssons forskning kring Wittingmetoden.  Min 

upplevelse är  att där fanns det mer att inhämta och få kunskap om än vad det fanns om 

kreativ skrivning/skrivinlärning (Längsjö&Nilsson,2005,Ejeman&Larsson,1982).  

Kanske speglar det en bild av att det vi pedagoger ska lägga stor vikt vid är just 

läsningen, men jag hoppas att det är en skev bild. Att lära barn skriva och få flyt i sin text 

men framförallt känna glädje med att skriva tycker jag är en av skolans viktigaste uppgifter. 

Trots problemen med att hitta böcker om skrivinlärning och framför allt då kreativ skrivning 

har litteraturen givit mig många bra och konkreta tips hur jag kan lägga upp mitt arbete med 

skrivinlärning. Lyrik är en väg men det finns säkert många fler, att arbeta med 

aktionsforskning gav mersmak, det är alltid bra att lära sig reflektera över sin undervisning, 

struktur, planering och se till barnens behov är en annan anledning.  

Jag tycker att jag fått svar på min frågeställning om lyrik kan underlätta kreativ skrivning. 

Lyriken är en viktig del i underlättandet av det kreativa skrivandet. Lyriken kan vara så 

mycket mer, min undersökning omfattade diktskrivande, naturligtvis finns det andra vägar att 

pröva och som jag skrivit tidigare kan skrivdans, fritt skrivande, egna berättelser med mera 

vara andra vägar att gå, det ger mig också möjlighet att utveckla och forska mer om den 

kreativa skrivningen. 

Någonstans har jag läst eller hört att vi som pedagoger har glädje av barnens texter när vi 

skall se hur långt de kommit i sin skrivutveckling. Vi kan kalla det för att vi undervisar i dem i 

någon slags skärningspunkt mellan det de redan klarar av, det som de håller på att lära sig 

och det som vi ser att de behöver lära sig (Mehlum, 1995, sid.42). Det låter mycket klokt 

tycker jag, om vi arbetade på ett sådant sätt mer är det kanske där som vi kan använda oss av 

lyriken mer i vår vardag i skolan. Skolarbetet och framför allt skrivandet kanske skulle bli 

mer lustfyllt då.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

Denna undersökning väcker också idéer om fortsatt forskning. Det kunde vara intressant att 

undersöka om det är någon skillnad på flickors och pojkars inställning till sitt eget skrivande. 

Det vore också spännande att observera olika skrivsituationer ute i andra klasser eller skolor. 

Hur och vad skriver man där och vad använder man sig av för arbetssätt,  används lyriken i 

skrivinlärningen. Man kan göra jämförelser med motivation och resultat. Metoderna kan vara 

många kvalitativa intervjuer, barn/elevintervjuer och även analys av barnens texter. Det 

kunde vara intressant att låta barnen under en längre period använda och utveckla det 

kreativa skrivandet.  
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Frågor till inledande intervju. 

 

Fråga 1: Vad tror du att en dikt är? 

Fråga 2: Vet du någon som skriver dikter? 

Fråga 3: Vad ska/ kan man ha dikter till? 

 

 

 

 

Frågor till den avslutande intervjun. 

Fråga 1: Vad är en dikt? 

Fråga 2: Vad är det som är bra/dåligt med att skriva dikter? 

Fråga 3: Kan du berätta något som Du lärt dig när du skrivit dikter? 
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Några exempel på elevernas dikter: 

Vintertemat: 

Luften är kall, isen står still.  
Det snöar ute precis som jag vill. 
 

Gris lagar ris på is. 
Det var en gång en gris. 
Som laga ris på is. 
Riset var så kallt. 
Så grisen den blev halt. 
 
Vinterdikt. 
Den fina ängeln flög över molnen. 
Spred glädje och julstämning över byn. 
 
Min snöborg. 
Min snöborg är kul att leka i. 
En igloo vi liknar den ibland. 
Ibland är vi många barn däri. 
Vi leker att den är vårt hem. 
 
Tema glädje: 
 
Glädjedikt. 
Jag är glad som en fågel högt upp bland molnen. 
Jag blir glad om jag badar en dag. 
Jag blir glad om jag blir en stjärna en dag och alla tittar på mig. Jaja! 
Jag blir glad om jag får en låda choklad. 
Glad så som fågeln jag sjunger en sång. 
Jag tänker på solen& värmen att den kommer nån gång. 
 
 
Fågeln kvittrar högt i skyn 
Våren kommer snart igen 
Solen värmer taket droppar 
En flicka längtar tills våren kommer 
Blommorna doftar så gott 
Bina surrar över ängen  
Vinden sveper över skogen 
Flickan kom hem och då fick hon 
En present av sin mor. 
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Gillar fjärilar 
Leka här och där 
Ängens blommor 
Drake flyger snällt 
Jordgubbar är goda 
Ekorren hoppar mellan träden 
 
 
Glass i stora lass 
Lugn och ro i mitt bo 
Älsklingscykel min 
Den här dagen glad 
Jag älskar jordgubbar 
En ekorre vill jag ha 
 
Jag blir glad av olika saker 
Till exempel goda kaker 
Jag blir glad om jag får en present 
Att någon på mig tänkt 
 
Tema jag önskar: 
 
Jag önskar mig en bästis 
Som leker med mig varje dag 
Jag önskar mig en festis 
Som gör mig god och glad 
Jag önskar mig godis i stora lass 
Jag önskar mig en låda med glass 
Jag önskar att alla slutar och slåss 
Jag önskar att alla blir vänner förståss 
 
Vi önskar att snön åker bort 
Vi önskar vi fyller på lördag 
Vi önskar vi har sommarlov 
Vi önskar att vi får åka till ett godisland 
Vi önskar oss till Legoland 
 
Jag önskar mig godis och mycket pengar 
Jag önskar mig humlorna på blommornas ängar 
Jag önskar mig svalor som kvittrar 
Jag önskar mig, nej det kvittar 
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Bilaga 4 
 
 
 
Min morgon 
Jag vaknar på morgonen av min katt 
Han är som en galen tupp 
Han jamar och spinner 
Jag vill inte upp 
Sen tar jag på mig kläderna i en väldig fart 
Tar sen så ett fat 
Gröten den är färdig, mums va gott 
Mjölk blir det också, klockan går fort 
Nu så borstas tänderna, ohoj nu är jag klar 
Sätter mig på cykeln å sen till skolan far 
 
Morgondikt 
När jag går upp idag 
Då känner jag mej ej så glad 
För jag vill ha varm choklad 
Som inte jag får ha 
För mammas hund, håhå jaja 
Det var inte så bra 
För jag ville ha choklad 
Sen gick jag till skolan å då blev jag glad 
 
Tema ”fritt val”: 
 
Spökdikt 
Spöket i min garderob härjar på natten 
Han eller hon är rädda för vatten 
Spökena  i vårt hus 
På nätterna lever de bus 
När min far kom hem 
Låg ett spöke i hans säng 
Livrädd då han blev 
Satte sig och skrev 
Snälla spöke låt mig va 
Flytta härifrån idag 
 
En sommar dikt 
Sommaren är så fin så fin 
Så man drömmer om den hela ti´n 
Vattnet är så vått så vått 
Och väldigt ,väldigt blått 
Barnen springer på ängen 
Och andra ligger i sängen 
Och en och annan ko 
Går in i sitt bo 
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En jul dikt 
Min jul ska va kul 
Min jul får inte vara ful 
Som påsken är gul ska julen va kul 
 
Innan julen 
Nu lilla vän är det snart jul 
Men utan snö är det inte kul 
Ej skidor eller skridskor kan man åka 
Därför blir dagarna långa och tråkiga 
 
Våran glädjedikt 
Vi såg flickan på ängen, hon red på sin häst i full galopp 
Flickan spred glädje över ängen 
Hästen sprang fortare och fortare 
När glädjen spreds över ängen 
Hon steg av och plockade gräs 
Åt sin häst, klappade den på halsen 
Satt upp på hästen och red hem till 
Det gyllene slottet 

 

 

  


