
2002:109 PED

PEDAGOGUTBILDNINGARNA

GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 1-7
HT 2002

Vetenskaplig handledare: Sven Nyberg

2002:109 PED • ISSN: 1402 – 1595 • ISRN:  LTU - PED - EX - - 02/109 - - SE

Lyrik i skolan
Att utveckla barns kreativa skrivande

genom att skriva dikter

EXAMENSARBETE

ANNA LARSSON
MONA UNGA



 

 

 

Lyrik i skolan 
 

Att utveckla barns kreativa skrivande  

genom att skriva dikter 
 

 
 

Anna Larsson 
Mona Unga  

 
 
 

Pedagogutbildningarna 
 

Grundskollärarutbildningen 1-7 Sv-So 
 

HT 2002 
 

Vetenskaplig handledare: Sven Nyberg 
 

 

 



 
Förord 
 
I Grundskollärarutbildningen  vid Luleå Tekniska Universitet ingår ett examensarbete som 

omfattar tio poäng. Examensarbetet består av en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska 

delen genomfördes under slutpraktiken termin sju, i år 4 på Bergaskolan i Kiruna. 

 

Vi vill tacka: 

 

Eleverna i år 4 på Bergaskolan, Kiruna för att ni med glädje och entusiasm har arbetat med 

oss och vårt diktprojekt. 

 

Våra praktikhandledare Christina Östergren och Margaretha Fjällborg för all hjälp och 

allt stöd vi fått under vår slutpraktik. 

 

Sven Nyberg, vetenskaplig handledare, som inspirerat oss till detta arbete och gett oss många 

goda råd på vägen. 

 

 
Kiruna, december 2002 

 

Anna Larsson och Mona Unga  



 
 

 

Abstrakt 
 

Med vårt examensarbete ville vi undersöka om barnen kan utveckla sitt kreativa skrivande 

genom att skriva dikter. Undersökningen genomfördes under sju veckor i år 4 på Bergaskolan 

i Kiruna. Klassen bestod av 16 pojkar och 6 flickor. Eleverna fick lyssna på, läsa och skriva 

dikter på varierande sätt. Diktskrivandet följde ett processorienterat arbetssätt. De dikter som 

eleverna skrev fick de sammanställa i sin egen diktbok. Projektet avslutades med en diktafton 

för föräldrar och syskon. Våra mätmetoder bestod av en inledande och en avslutande intervju 

utan svarsalternativ, samt observationer av elevernas arbete i klassrummet. Eleverna var 

positivt inställda till diktskrivandet och resultatet av undersökningen visade att elevernas 

fantasi, skrivflöde och tro på eget skrivande har utvecklats. Vi kunde under den här perioden 

se att barns kreativa skrivande kan utvecklas genom att de får skriva dikter. 
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Bakgrund 
 

Inledning 
Under vår slutpraktik har vi valt att arbeta med lyrik i skolan. Vi ville undersöka om barnen 

kan utveckla sitt kreativa skrivande genom att skriva egna dikter. Anledningen till att vi valt 

detta är att vi under utbildningens gång, bl. a i kursen KSP 328 – Skriva, med Sven Nyberg 

som lärare, fått klart för oss hur användbart och viktigt det är med kreativ skrivning. Att 

utveckla sitt kreativa skrivande tycker vi är av stor vikt, eftersom det i dagens samhälle 

förutsätts att alla behärskar skrivkonsten, de flesta yrken har blivit mer kvalificerade och 

kräver att vi kan uttrycka oss bra i både tal och skrift. Genom att få skriva mycket i skolan ger 

vi inte bara barnen en chans att bli bättre rustade inför framtiden, utan de kommer även redan 

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. Genom att skriva mycket lockar du fram tankar, idéer, föreställningar och känslor och 

du blir mer kreativ.  

  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. Detta trots att den är mycket användbar i 

undervisningen och påverkar många delar av barnens utveckling, som t ex läs- och 

skrivutveckling, personlighetsutveckling, emotionell- och intellektuell utveckling. Dessutom 

utvecklar barnen sin fantasi och lär sig att lyssna och tala. Examensarbetet gav oss  möjlighet 

att själva prova på att arbeta med lyrik och undersöka om eleverna kan utveckla sitt kreativa 

skrivande genom att skriva egna dikter 

  Eftersom skrivandet är en lång och komplicerad process valde vi att använda oss av ett 

processorienterat arbetssätt för att underlätta skrivandet för eleverna.    
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Vad är kreativ skrivning? 
Kreativ skrivning anser vi omfatta många olika delar,  t ex dikter, pjäser, sagor och berättelser 

– allt som ryms inom skönlitteraturen. Det är texter där man kan blanda egna upplevelser med 

både fakta och fantasi.  

 

Vad är lyrik? 
Ordet lyrik kommer av det grekiska ordet lyrikos som betyder hörande till lyra. Lyrik  står för 

texter som från början framfördes till lyra. I sin bok Att förstå lyrik (1989), förklarar Tom 

Hedlund att lyriken idag, inte har någon självklar koppling till musiken. Det typiska för den 

lyriska texten är att den 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. 

 

Vad är processkrivning? 
Skrivandet är en lång och komplicerad process och för att underlätta skrivandet kan man 

använda sig av en processorienterad skrivundervisning. Denna processorienterade 

skrivundervisning kan givetvis se ut på många olika sätt, beroende på vilket synsätt man har 

på skrivprocessen.  

  Sven Nyberg och Siv Strömquist tar i sina böcker Alla har var sitt moln (1992), och 

Skrivprocessen (1988), 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 gensvar. 

• 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. 

 

Kort historik om lyrik i skolan 
Vår sammanfattning om lyrikens historia är tagen från Lars Wolfs rapport Som barn är man 

alltid diktare (1995). 
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 Starten av undervisning i svenska i folkskolan, då kallat modersmål, skedde 1842. Från 

början fanns det till största del bara ABC-böcker för de yngsta barnen. Men så småningom 

kom läseböcker med både prosa och poesi och under 1900-talet ökade antalet läseböcker. Det 

dröjde ända till 1960-talet innan eleverna fick studie- och arbetsböcker.  

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

en stark känsla för fosterlandet och lära sig goda seder och kristen moral. Under den här 

tidsepoken handlade lärandet om att läsa högt och lära utantill. Eleverna gavs ingen möjlighet 

att skriva egna dikter. 

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

några lättare poetiska stycken. Efter sekelskiftet fick man inspiration från Tyskland att låta 

eleverna läsa poesi i kör. 

  I 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 

undervisningsplanerna.  

  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 gäller lyriken och eleverna 

hade fortfarande inte fått börja skriva lyrik.  

  Vidare säger Wolf att svenskämnet diskuterades hett under 1970-talet och i SÖ:s 

handledning Basfärdigheter i svenska, (1976) på sidan 3, 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? 

Svaret på den frågan fick man några sidor längre fram, på sidan 18: 

Associationsövningar, ramsor, rim 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. 

  Den ovannämnda debatten fördes som vanligt mer utanför skolan och som ett indirekt 

inlägg i denna debatt skrev Sandro Key-Åberg ”Närgångna frågor om lyrik”, Barn och 

kultur (1974:4) på sidan 99, nio frågor om lyrik som han själv gav svaren på. De två 

första frågorna lyder: 

1. Vilken är den kortaste definitionen på lyriken? 
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Liv genom ord, kanske, men definitionen står inte i nordisk familjebok. 

2. Varför lyrik? 

Därför att stora delar av människans upplevelsevärld bara kan göras synlig för oss 

med lyrikens språk, därför att livets innebörd många gånger bara kan uttryckas med 

hjälp av lyrikens språk, därför att de inre bilder som lever och rör sig i människan 

ofta bara kan framkallas med lyrikens språk. 

  Wolf berättar också att Britt G. Hallqvist i samma debatt beskrev hur viktigt det är med lyrik 

”Att skriva vers – min speciella svaghet”, Barn och kultur (1974:4) på sidan 100: 

Dikten kan sätta igång något hos unga läsare – känslor, tankar, ja, varför inte 

rörelse i rent yttre bemärkelse – danssteg, dramatisering, en hand som på papperet 

återger dikt i bild. 

  Dikt, säger hon vidare, kan bli ett möte med en annan människa och med naturen men 

även ge ett perspektiv på samhället, och detta i koncentrerad form. Men, menar hon, för 

många blir lyrik en sluten värld och där är skolan delvis skyldig. 

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

språkutveckling fram och i Läroplan för grundskolan, Lgr 80, på sidan 30 f, kunde man läsa 

att: ”Barns arbete med bilder, med litteratur och drama, med konstnärliga uttrycksmedel över 

huvud taget främjar deras språkutveckling.” I den reviderade kursplanen i svenska 1988  på 

sidan 6, stod det att ”språkutveckling och kunskapsutveckling hör ihop /…/ Språkutveckling 

sker via språkanvändning kring ett meningsfullt innehåll.” Men skolans traditioner är inte 

lätta att rubba, och kursplanens formulering räckte inte till för att skapa ett genombrott för 

lyriken i skolan. 

 

När vi ser tillbaka på lyrikens historia under de senaste 150 åren, finner vi 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. Man tränade stavning och andra 

formella färdigheter med hjälp av bl a dikter. 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 det 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. 
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Litteratur  inom ämnet 

Inför detta arbete har vi studerat en mängd litteratur i ämnet och därefter beslutat oss för att ta 

ut några viktiga delar från Lars Wolfs rapport Som barn är man alltid diktare (1995), Sven 

Nybergs Alla har var sitt moln (1992) och Siv Strömquists Skrivprocessen (1988). 
 Siv Strömquist skriver i sin bok Skrivprocessen (1988) på sidan 10, om hur viktigt det är att 

kunna skriva:  

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 med 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. 

  Detta citat bekräftar våra 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.  

 

Som vi tidigare nämnt anser vi att man använder sig för lite av lyrik i skolan och det är just 

vad Lars Wolf nämner i sin rapport  Som barn är man alltid diktare - om lyrik i skolan (1995) 

på sidan 5: 

  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.  

  Eftersom det finns en så stor vinning i att arbeta med lyrik i skolan tycker vi det är synd 

att så 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. De lär sig också att  
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lyssna och tala i grupp. Att läsa dikter är en stor upplevelse, det finns rim, rytm, roliga 

ord, tokiga meningar och dikten berör alltid läsaren på något sätt.  

   

Riktlinjerna i Sven Nybergs och Lars Wolfs böcker, som vi använde oss av i vårt lyrikprojekt, 

följer ett processorienterat arbetssätt. Sven Nyberg har i Alla har var sitt moln (1992), på 

sidan 36, en kort orientering om processkrivning : 

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 och slutligen når en mottagare inom eller 

utom skolan. 

  Genom att följa det processorienterade arbetssätt som Sven beskriver, får eleverna en 

variation av uppgifter och förberedelser. Detta tror vi är bra för att stimulera elevernas fantasi, 

motivation och intresse.  

 

Förankring i styrdokument 
Vi vill att barnen ska utveckla sitt kreativa skrivande eftersom det öppnar dörrarna in i 

samhällslivet. I dagens samhälle förutsätts det att man skall kunna använda det svenska 

språket i tal och skrift för att på ett aktivt sätt kunna delta i samhällslivet. Genom att barnen  

får skriva mycket i skolan ger vi inte bara dem en chans att bli bättre rustade inför framtiden, 

utan de kommer även redan 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. Genom att skriva mycket lockar du fram tankar, idéer, 

föreställningar och känslor och du blir mer kreativ.  

Detta stöds också av Skolverkets kursplan SKOLFS 1998:4. På sidan 94 kan man läsa följande 

för ämnet svenska: 

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för att 

aktivt kunna delta i samhällslivet. Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa 

goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning skall ge 

eleverna möjligheter att använda och utveckla sina färdigheter i att tala och lyssna, 

läsa och skriva. De skall få möta skönlitteraturen, grundlägga goda läsvanor och 

lära känna delar av vårt kulturarv./…/ 
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   Språket är också en väg till kunskap och det är av grundläggande betydelse för 

lärandet. Med hjälp av språket erövrar eleverna nya begrepp, de lär sig se 

sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Deras förmåga att 

reflektera och att förstå omvärlden växer. 

  Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Det utvecklar en människas tänkande 

och kreativitet, hennes relationer till andra och hennes personliga och kulturella 

identitet. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Språkförmågan har 

alltså stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. 

   

Det processorienterade arbetssättet innebär att eleverna samlar stoff, skriver ett första 

utkast, läser upp egna texter och lyssnar på kamraternas, får gensvar, bearbetar texten, 

renskriver, visar upp den färdiga texten för andra, tar del av andras texter och utvärderar. 

Genom att arbeta processorienterat med lyriken kan vi uppnå strävansmålen på sidan 49 i 

Skolverkets kursplan, svenska: 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven  

• kan analysera, bearbeta och förbättra sitt språk både självständigt och i 

samarbete med andra, 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa med 

hjälp av språket,/…/ 

• i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen väcker. 
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Syfte 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om barn kan utveckla sitt kreativa skrivande 

genom diktskrivning. 
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Metod 
 

Försökspersoner 
Vi gjorde vår slutpraktik och vårt examensarbete i år 4 på Bergaskolan i Kiruna, med 

Margareta Fjällborg och Christina Östergren som praktikhandledare. Klassen bestod av 22 

elever, 16 pojkar och 6 flickor. Det var stor spridning på klassens läs- och skrivkunskaper.  

 

Bortfall 

Inget bortfall har påverkat vår studie. 

 

Material  
Vi använde oss av intervjuer utan svarsalternativ (bilaga 1 och 2), som vi spelade in på band.   

Dessa gjorde vi före och efter vårt diktarbete för att kunna se om det skett någon förändring i 

elevernas kreativa skrivande. Efter varje diktpass förde vi loggbok över barnens fantasi, 

skrivflöde och tro på sitt eget skrivande, även detta gjorde vi för att kunna se om det skett 

någon förändring.  

 

Genomförande 
Tidsplan 

Jan. 2002                Formulerade och lämnade in PM inför examensarbetet. 

April – Maj 2002               Läste litteratur, ordnade praktikplats och skrev bakgrund, syfte och  

                                          metod. 

Juni 2002 Lämnade in bakgrund, syfte och metod till vetenskaplig 

handledare och gjorde justeringar av arbetet. 

Aug. – Sept. 2002 Planerade och utformade metoder och arbetssätt som skickades in 

till vetenskaplige handledaren för godkännande. Kontaktade  

praktikhandledare, elever och föräldrar för information och 

godkännande av vår undersökning. 

Okt. – Nov. 2002        Genomförde vår undersökning i praktikklassen. 

Nov. – Dec. 2002               Sammanställde rapporten. 

17 Dec. 2002               Slutseminarium. 
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Förarbete 

I januari 2002 var det dags för oss att bestämma vad vårt examensarbete skulle handla om. Vi 

bestämde oss tidigt för att vi ville arbeta med något inom ämnet svenska. Vårt val att försöka 

få barnen att utveckla sitt kreativa skrivande genom att skriva dikter berodde dels på att vi 

under vår utbildning, tack vare vår lärare Sven Nyberg, fått klart för oss hur viktigt det är att 

det kreativa skrivandet får en möjlighet att utvecklas och dels för att vi uppfattat att många 

skolor inte jobbar med lyrik i någon större utsträckning, trots att den är så användbar i 

undervisningen. Vi lämnade in en promemoria för granskning och godkännande av vårt val av 

ämne. I denna promemoria önskade vi Sven Nyberg som vetenskaplig handledare, vilket vi 

också fick. Under vårterminen 2002 fördjupade vi oss i ämnet och skrev sedan syfte, 

bakgrund och metod. Under den här perioden ordnade vi också praktikplats på Bergaskolan.  

 

Förberedelser inför praktiken 

Under hösten 2002 började vi planera vårt arbete. Vi samlade in material för vårt diktprojekt 

och gjorde veckoplaneringar (bilaga 3) med tre diktpass per vecka. Några veckor före 

praktiken besökte vi klassen och berättade om vårt diktprojekt. Under detta besök delade vi 

också ut ett brev (bilaga 4) som eleverna fick ta hem till föräldrarna. I brevet presenterade vi 

oss och berättade om vårt arbete. 

 

Genomförande av undersökningen 

Eftersom vi ville få reda på vad barnen hade för egna åsikter och tankar om dikter och eget 

skrivande, valde vi att göra de inledande intervjuerna (bilaga 1) redan första dagen, innan vi 

mer ingående berättade för barnen om vårt diktprojekt. Vi intervjuade barnen en och en och 

valde att ha frågor med öppna svar. 

  Vi arbetade med dikter på olika sätt (bilaga 3) för att se om barnens kreativa skrivande 

utvecklades. Vid varje diktpass fick barnen skriva en dikt. De skrev enskilt, i grupp och två 

och två. Vissa gånger gav vi dem ett ämne att skriva om och andra gånger fick de skriva helt 

fritt. I slutet av vår praktik fick de skriva dikter till bild och musik. Alla sina dikter skrev de 

rent i de diktböcker som de gjort under bildlektionerna. Varje dag läste vi en ”dagens dikt”, de 

första veckorna läste någon av oss och de sista veckorna fick barnen välja ut varsin dikt som 

de läste för klassen. ”Dagens dikt” bestod av både vuxen- och barndikter skrivna av olika 

författare. Sista veckan spelade vi tonsatta dikter. 
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Diktskrivandet följde ett processinriktat arbetssätt där eleverna skrev ett första utkast som 

lästes igenom av någon vuxen. Eleverna fick tips om förbättringar och arbetade sedan vidare 

med dikten, tills de kände sig nöjda med den. Arbetet avslutades med att vi hjälpte dem med 

stavningen innan dikten skrevs rent i diktboken. De som ville fick läsa upp sin dikt för 

klassen.  

  Under arbetets gång tittade vi på barnens skrivflöde, fantasi och tro på eget skrivande. Detta 

förde vi in i en loggbok, för att ha som stöd vid sammanställningen av arbetet.  

Sista praktikveckan gjorde vi den avslutande intervjun (bilaga 2).Vårt diktprojekt avslutade vi 

med en diktkväll för föräldrar och syskon.  

 

Resultat 
 

Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka om eleverna kan utveckla sitt kreativa 

skrivande genom att skriva dikter. För att kunna se detta valde vi att göra en inledande och en 

avslutande intervju med öppna svar och under arbetets gång förde vi anteckningar över 

elevernas arbete. Resultaten presenterar vi i punktform och i löpande text, först den inledande 

intervjun följd av den avslutande intervjun och till sist en sammanfattning av våra iakttagelser 

under diktarbetet. 

 

Resultat från inledande intervju 
I den inledande intervjun ställde vi fyra frågor till eleverna för att se vad de har för egna 

åsikter och tankar om dikter och eget skrivande.  

Fråga 1: 

Vad tror du att en dikt är? 

På detta svarade klassen: 

• Det är något som rimmar   7 elever 

• Det är en kort berättelse 11 elever  

• Vet inte                   2 elever 

• Det är som en sång    2 elever 

Som det framgår av svaren så kan de flesta elever svara på vad de tror att en dikt är. Många av 

eleverna säger att de vet vad en dikt är, men att de har svårt att förklara det och väljer därför 

att jämföra det med en kort berättelse. Ganska många anser att en dikt är något som rimmar.   
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Det är endast två elever som inte alls vet vad en dikt är. Två elever säger att det är något man 

kan sjunga. 

 

Fråga 2: 

Vet du någon som skriver dikter ? 

På detta svarade klassen: 

• Ja     2 elever 

• Nej   20 elever 

Här kan vi konstatera att det är två elever som känner till någon som skriver dikter. 

 

Fråga 3: 

Brukar du läsa och skriva dikter ? 

På detta svarade klassen: 

• Ja     1 elev  

• Nej                      6 elever 

• Ibland         15 elever 

 

Här kan vi se att en elev brukar läsa och skriva dikter, sex elever gör det inte och 15 elever 

gör det ibland.  

 

Fråga 4: 

Tror du att man kan lära sig något genom att läsa och skriva dikter? 

På detta svarade klassen: 

• Ja   17 elever 

• Vet inte    5 elever 

De flesta tror att man kan lära sig något av att läsa och skriva dikter. Fem elever vet inte om 

man kan lära sig något. 

 

Resultat från avslutande intervju 
Fråga 1: 

Vad är en dikt? 

På detta svarade klassen:   
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• Det är något som rimmar   1 elev            

• Det är en kort berättelse  19 elever 

• Vet inte                        2 elever 

På den här frågan svarar största delen av klassen fortfarande att det är svårt att förklara, men 

att man kan jämföra det med en kort berättelse. Nu är det en elev som tycker att det är något 

som rimmar. Två elever tycker att det är svårt att förklara och svarar att de inte vet. 

 

Fråga 2: 

Hur tycker du att det har varit att läsa och skriva dikter? 

På detta svarade klassen: 

• Roligt                                 18 elever   

• Ganska roligt             4 elever 

Utifrån detta kan vi se att de flesta eleverna tycker att det har varit roligt att läsa och skriva 

dikter, fyra elever tycker att det har varit ganska roligt och ingen elev tycker att det har varit 

tråkigt. 

 

Fråga 3: 

Känner du att du har lärt dig något? 

På detta svarade klassen: 

• Ja 17 elever 

• Nej                      2 elever 

• Vet inte                     3 elever 

17 elever upplever att de har lärt sig något genom att skriva dikter, två elever tycker inte att de 

har lärt sig något och tre elever vet inte om de har lärt sig något. 

 

Fråga 4: 

Tror du att du kommer att fortsätta läsa och skriva dikter? 

På detta svarade klassen: 

• Ja                                          6 elever 

• Nej                       2 elever 

• Vet inte/kanske            14 elever 
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Fjorton elever svarar att de kanske kommer att fortsätta läsa och skriva dikter, sex elever tror 

att de kommer att fortsätta skriva och läsa dikter och två elever tror inte att de kommer att 

fortsätta läsa och skriva dikter.  

 

Sammanfattning av loggboken 
Under diktlektionerna observerade vi barnens tro på eget skrivande, deras skrivflöde och 

fantasi. Vi förde loggbok efter att ha reflekterat över varje elevs arbete under diktarbetet. Vi 

kunde från början se att det är stor spridning på elevernas skrivkunskaper. Våra iakttagelser 

visar att de flesta eleverna i klassen tycker om och är intresserade av att arbeta med dikter. 

Många av eleverna hade i början av projektet svårt att komma igång med skrivandet på grund 

av att de inte trodde att de kunde skriva dikter. Efter några diktpass upptäckte de flesta elever 

att en dikt kan se ut på många olika sätt och efter det kom de också igång med skrivandet. 

Dikterna blev därmed mer fantasifulla. Skrivflödet gick hand i hand med utvecklingen av 

fantasin och tron på det egna skrivandet. Våra iakttagelser säger att de flesta elever har fått en 

större tro på eget skrivande, ökat sitt skrivflöde och har släppt loss fantasin under vårt 

diktarbete.  

 

Diskussion 
 

Reliabilitet 
Vi valde att göra den första intervjun innan vi introducerade diktarbetet för eleverna. På detta 

sätt tror vi att eleverna kunde föra fram sina egna åsikter utan att vara färgade av oss. Däremot 

kan vi tänka oss att det finns risk för att några elever gav svar som de trodde att vi ville ha. 

Alla intervjuer spelade vi in på band för att få med allt det som eleverna sagt. Många av 

eleverna blev nervösa av att vi spelade in dem, så det hade kunnat vara mer avslappnande för 

dem att istället få svara på en skriftlig enkät. Däremot hade en skriftlig enkät gjort det svårt  

för de skrivsvaga att uttrycka sig.  

  Vi har under hela projektet studerat eleverna och fört anteckningar över hur de arbetat under 

diktpassen. Detta var bra, eftersom vi då i slutet av vårt projekt kunde se hur varje enskild 

elev utvecklats under arbetets gång. Vi anser att våra iakttagelser har varit ett tillförlitligt 

verktyg för att mäta elevernas kreativa skrivande.  
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Validitet 
Att ställa frågor om kreativ skrivning tycker vi var svårt. Eftersom vi valde att arbeta med 

dikter för att kunna utveckla det kreativa skrivandet bestämde vi oss för att rikta 

intervjufrågorna mot dikter och diktskrivande. Vi hade en inledande och en avslutande 

intervju och kunde därför jämföra svaren och se om det skett förändringar. Vi har genom våra 

iakttagelser kunnat se en positiv förändring i elevernas skrivande, trots att sju veckor är en 

kort period att göra denna undersökning på. 

 

Resultatdiskussion 
Resultaten från intervjuerna och våra iakttagelser visar att de flesta eleverna har utvecklat sitt 

kreativa skrivande under den här perioden. De har blivit mer medvetna om vad en dikt är, 

dessutom har deras skrivflöde, fantasi och tro på eget skrivande utvecklats positivt.  

 

Att svara på frågan ”Vad tror du en dikt är?” var svårt för många av eleverna. De svarade att 

de visste, men att det var svårt att förklara. Det är förståeligt eftersom det inte heller är lätt för 

en vuxen att definiera vad en dikt är. I början av arbetet svarade många att dikt var något som 

rimmade, men under arbetets gång har de upptäckt att det finns många andra modeller av dikt. 

I den avslutande intervjun svarade de flesta att en dikt är en kort berättelse.  

  Det fanns två elever som i första intervjun svarade att en dikt är som en sång. Det är inte så 

konstigt, eftersom barn och ungdomar idag oftast kommer i kontakt med dikter som också är 

sångtexter.  

  Att det var så få som visste någon som skrev dikter tror vi beror på att barn oftast inte känner 

till så många författarnamn. Däremot märkte vi, när vi läste ”Dagens dikt”, att de ofta kände 

igen namnet på den som skrivit dikten. 

   Det var många som i den inledande intervjun svarade att de ibland läser och skriver dikter, 

det hör antagligen ihop med att de i skolan under förra läsåret läst dikter.  

  De flesta av eleverna sa i den avslutande intervjun att de lärt sig något under diktprojektet. 

Många sa att de lärt sig att en dikt kan se ut på många sätt. De sa också att de lärt sig stava 

bättre, fått bättre fantasi och att det blivit lättare att skriva. Detta positiva resultat anser vi hör 

ihop med elevernas entusiasm och glädje över att få jobba med dikter. Andra faktorer som 

påverkat resultatet är det processinriktade arbetssätt vi använt oss av, alla dikter eleverna läst 

och skrivit samt den avslutande diktkvällen med föräldrarna.  
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Redan under introduktionen till vårt arbete såg vi att det här var en klass som var positivt 

inställd till att jobba med dikter. Vi hade en mjukstart i diktskrivandet genom att alla fick 

skriva en mening om hur det skulle se ut i deras ”Annorlundaland”. Dessa meningar satte vi 

ihop till klassens dikt. Sedan fick de skriva några dikter i olika grupper. Detta visade sig vara 

hämmande för några elever, eftersom de hade en klar bild över hur de tyckte att en dikt ska se 

ut, och att denna bild stämde inte överens med vad de andra i gruppen tyckte. Denna typ av 

övning hjälpte däremot de elever som hade svårt att skriva att komma igång.  

 

När eleverna fick börja skriva egna dikter var det många som hade svårt att komma igång, 

men med tiden gick det lättare för dem. Det fanns några i klassen som inte skrev någonting de 

första lektionerna utan mest satt och svamlade, men efter ett par veckor var det bara två 

stycken som inte skrev. Detta kan bero på flera saker, dels kanske diktskrivande inte passade 

dem, dels kanske de inte trodde på sig själva och sitt eget skrivande. Det kan även bero på att 

vi inte hade nog med tid att hjälpa dem. En av dessa elever kom igång med skrivandet sista 

veckan, precis före diktkvällen. När första dikten var skriven och eleven insåg att det inte var 

märkvärdigare, skrev eleven flera dikter i snabb takt. Detta fick oss att inse att eleven inte trott 

på sig själv och sitt eget skrivande. Den sista eleven kom aldrig igång med sitt skrivande och 

ville inte heller vara med på den avslutande diktkvällen. 

 

Vi tycker att det arbetssätt vi valt att arbeta på har fungerat bra, men på grund av den korta 

tidsperiod vi hade till förfogande kunde det ibland kännas stressigt. Det har varit  påfrestande 

att vi inte har ”räckt till” för alla elever under lektionerna. Vi hade velat ge dem mer respons 

än vad det fanns tid till. Vi hade också för lite tid till att samtala om dikter av andra författare.  

  Att läsa en dikt varje dag gjorde vi för att eleverna skulle få höra olika sorters dikter. Att vi 

de två sista veckorna valde att låta eleverna läsa denna dikt var för att de skulle träna sig i att 

läsa dikter inför publik. När man följer ett processorienterat arbetssätt är det viktigt att 

eleverna får mottagare till sina arbeten både i och utanför skolan. De elever som ville fick läsa 

egna dikter för en annan klass och alla elever läste en egen dikt under diktaftonen. 

Diktaftonen blev en fin och bra avslutning på vårt projekt. Det betydde mycket för barnen att 

få läsa upp sina dikter för andra än klasskamraterna och deras självförtroende stärktes. 

Föräldrarna var positiva och glada över att se vad deras barn åstadkommit. 
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Fortsatt forskning 
Denna undersökning har hos oss väckt idéer till fortsatt forskning.  

Det hade varit intressant att låta barn under en längre period använda och utveckla sitt 

kreativa skrivande för att sedan undersöka om de därigenom kan stärka sitt självförtroende. 

Att undersöka om pojkars och flickors inställning till sitt eget skrivande är annorlunda hade 

också varit intressant. 

 



 
18 

 

Referenser  
 

Hedlund, Tom (1989), Att förstå lyrik. Stockholm: Ordfront. 2:a uppl. 

 ISBN 91-7324-310-8 

 
Nyberg, Sven (1992), Alla har var sitt moln. Stockholm: Utbildningsradion. 2:a uppl. 

 ISBN 91-26-91100-0 

 

Patel, Runa och Davidson, Bo (1994), Forskningsmetodikens grunder. Att planera,    

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 2:a uppl. 

ISBN 91-44-30952-X. 

 

Skolverket (1998), Statens skolverks författningssamling nr 4-5. Stockholm: Norstedts.  

ISSN 1102-1950. 

 

Skolöverstyrelsen (1999), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  

fritidshemmet, Lpo 94. Skolverket och CE Fritzes AB. ISBN 91-38-31413-4. 

 

Strömquist, Siv (1988), Skrivprocessen. Lund: Studentlitteratur.  

ISBN 91-44-26531-X 

 

Svenska språknämnden (2000), Svenska skrivregler. Falköping: Elanders Gummessons. 

 ISBN 47-04974-X 

 

Wolf, Lars (1995), Som barn är man alltid diktare- Om lyrik i skolan.  

Härnösand: Institutionen för kultur och humaniora, Rapport nr 3. 

 

Wolf, Lars ( 1997), Till dig en blå Tussilago. Lund: Studentlitteratur.  

 ISBN 91-44-00241-6 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1 
Inledande intervjufrågor 

 

- Vad tror du att en dikt är ? 

 

- Vet du någon som skriver dikter ? 

 

- Brukar du läsa och skriva dikter ? 

 

- Tror du att man kan lära sig något genom att läsa och skriva dikter ? 

 

 

   



 
Bilaga 2 

Avslutande intervjufrågor 

 

- Vad är en dikt ? 

 

- Hur tycker du att det har varit att skriva och läsa dikter ? 

 

- Känner du att du har lärt dig något ? 

 

- Tror du att du kommer fortsätta skriva och läsa dikter ? 
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Lektionsplanering 

Varje dag läste vi en dikt som avslutning på dagen. 

Vi observerade barnen under lektionerna och  förde loggbok över deras diktarbete. 

Dikterna som eleverna skrev enskilt och i grupp, sammanställde de i en egen diktbok. 

Arbetet avslutades med en diktafton vecka 48. 

 

V 42 

Dag 1 

Vi gjorde de inledande intervjuerna och sammanställde svaren. 

 

Dag 2 

Vi började med att berätta om vårt examensarbete.  

Sedan samtalade vi om dikter – Vad är en dikt ? 

 

Dag 3 

Vi läste Lennart Hellsings ”Annorlunda” och samtalade om den. Barnen skrev en mening var 

som började med ”I Annorlundalandet”. Meningarna sattes ihop till en gemensam dikt och var 

och en läste upp sin mening för klassen. 

 

V 43 

Dag 1 

Klassen delades in i grupper med 3-4 elever i varje grupp.  

Grupperna fick varsitt kuvert med en sönderklippt dikt i som de skulle göra en egen dikt av. 

När grupperna ansåg sig vara färdiga med dikten, limmades den på ett papper. 

Varje grupp läste upp sin dikt för klassen.  

 

Några av elevernas dikter: 

 

Den svalkande skuggan 

Träden har en krona av svalkande skugga 

I riktiga orden sjunger fågelsången  

som ögonen är riktiga 
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Skuggans land 

Träden har svalkande skugga 

och fågelsång i kronan. 

Orden slutar på riktiga ord 

medan skuggan sjunger av riktiga ögon. 

 

Dag 2 

Lektionen började med att vi läste två dikter som handlade om abstrakta önskningar. 

Vi pratade om önskningar och barnen fick två och två skriva en ”Jag önskar”-dikt.  

Varje grupp skrev fyra rader, som alla började med ”Jag önskar….” Alla dikter lästes upp för 

klassen. 

 

Några av elevernas ”Jag önskar” dikter: 

 

Jag önskar 

Jag önskar mig fred på jorden. 

Jag önskar ett evigt liv. 

Jag önskar ett ton pengar. 

Jag önskar alla flygplan på jorden. 

Jag önskar att allt som går på bensin, diesel 

och allt annat gick på vatten. 

Jag önskar……. 

 

Jag önskar 

Jag önskar fred på jorden! 

Jag önskar att alla ska få gå i skola! 

Jag önskar att jag var rik! 

Jag önskar att alla fattiga fick mat! 

 

Dag 3 

Den här dagen började vi med att läsa dikten ”Var morgon” och pratade sedan med barnen om 

hur deras morgnar såg ut.  
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Eleverna fick 20 minuter på sig att skriva en dikt om sin morgon. De som ville läsa upp sin 

dikt för klassen fick göra det. 

 

Några av barnens ”min morgondikt”: 

 

Min morgon 

Var morgon klockan halv sju vaknar jag. 

Och när jag fikar så blir jag pigg. 

När jag borstar tänderna blir jag ännu piggare. 

Och när jag packar så längtar jag efter skolan.  

 

Min morgon 

Jag vaknar på morgonen av min syster 

hon är som en galen tupp. 

Hon tjatar och gnatar  

men jag vill inte upp! 

Sen tar jag på mig kläderna 

och tar ett fat 

men då är alla klar 

med sin mat. 

Sen borstar jag tänderna 

går på toa 

tvättar händerna. 

Och sen går jag till skolan 

och sätter mig på en stol. 

På dom andra stolarna 

sitter alla polarna. 

 

V 44 

Lov i Kiruna. 
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V 45 

Dag 1 

Eleverna fick fortsätta jobba med sin ”Morgondikt” för att göra den klar för renskrivning i 

diktboken.  

 

Dag 2 

Den här dagen informerade vi barnen om att de skulle läsa dagens dikt vecka 46- 47. 

Efter de hade läst dikten skulle de också berätta varför de valt just den dikten – vad tänkte du 

på när du läste dikten? Vad kände du? 

Eleverna skulle senast fredag välja ut valfri dikt. 

Dag 3 

Arbetet med att färdigställa ”Morgondikten” fortsatte. De som var klara skrev en egen dikt 

med valfritt innehåll.  

 

V. 46 

Eleverna läste dagens dikt – två per dag.  

 

Dag 1 

Vi visade en konkret bild för eleverna. De skulle utifrån bilden skriva ner fem ord. Till deras 

hjälp hade vi på tavlan skrivit ner ett antal frågor, som t ex ”Vad ser du ?” ”Vad hör du ?” 

”Känner du någon lukt ?” ”Vad tänker du på?” ”Vad känner du?” 

Varje elev skrev fem meningar utifrån orden, som blev en dikt. 

Alla som ville läste upp sina dikter.  

 

Några av elevernas dikter: 

 

Tjejerna 

Sommaren då man känner sanden mellan tårna 

och hör fåglarna kvittra 

och vinden blåser  

Vågorna slår  mot stranden 
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När jag öppnar ögonen ser jag vattnet 

och himlen med fåglar som kvittrar 

och tjejer 

När jag tänker ser jag tjejer och isglassar 

pojkar som leker i tanken 

När jag andas in och ut 

känner jag lukten av isglass och tjejerna. 

 

Sommaren 

Vågorna i vattnet sjunger 

med vindens susande pust. 

Fåglarna kvittrar i lövträdens 

ljusandes lust. 

När solen går upp 

vaknar också sommarsolens tupp. 

 

Sommar 

Sommar då är alla barn glada 

och leker i vattnet. 

Ja sommar då är alla barn glada. 

 

Dag 2 

Den här dagen visade vi en mer abstrakt bild. Barnen jobbade som förra passet. 

Alla som ville läste upp sina dikter.  

 

Några av elevernas dikter: 

 

Mullvadshårdrock 

En mullvad spelar rock  

och sjunger HÅRDROCK 

och grodan spelar trumma 

som en tunna. 
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Hösten 

Jag känner hösten tar över sommaren. 

Jag tänker på vintern som snart kommer 

och blommorna börjar försvinna. 

Jag hör en mullvad som spelar gitarr 

han spelar en höstlåt som är väldigt bra. 

Och jag ser en elefant med hatt just nu. 

 

 

Blad 

Bladen dansar med vinden 

och flyger iväg långt bort 

Till ett varmt och skönt ställe. 

 

Dag 3 

Eleverna skrev rent veckans dikter.  

 

V 47 

Även den här veckan läste eleverna dagens dikt. 

 

Dag 1 

Eleverna fick lyssna på ett klassiskt musikstycke. Efteråt pratade vi med dem om vad de 

upplevt när de lyssnade på musiken. 

Sedan spelade vi upp ett annat klassiskt musikstycke. Under tiden eleverna lyssnade skrev de  

som ville upp stödord på vad de kom att tänka på. Dessa stödord var underlaget för dikten. 

 

Några av elevernas dikter: 

 

Kungens fest 

Kungen går på en röd matta 

går upp på tronen och glor. 

Han väntar ett tag  
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sen säger han högt 

” nu blir det fest”. 

De festade till klockan tolv 

sen somnade de så gott. 

 

Krigarmonster 

Ett monster krigar 

mot en armé. 

Monstret slog ihjäl dem 

så var de bara tre. 

 

Indianerna 

Jag ser 80 indianer 

som sitter bredvid en eld 

i månens sken. 

Sen slutar de att dansa. 

 

Dag 2 

Vi gjorde samma övning som dag 1, men valde en helt annan typ av musik. 

 

Några av elevernas dikter: 

 

Vildmarken 

De flyger helikopter över höga berg 

sen landar de i vildmarken högst uppe i Lappland. 

Sen gör de upp en lägereld och fiskar lite 

de får en fin öring och  sen grillar de den över elden. 

 

Djungeln 

Jag tänker på djungeln 

jag tänker på gräset 

som flyger i vinden. 
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Juldikt 

En morgon vaknar barnen 

och där står något rött med vit tofs. 

Då springer barnen in och ropar 

mamma, mamma jultomten har kommit  

med två renar och julklappar. 

 

Igen 

Nu är det jul igen 

Nu är det ljus igen 

Nu är det gran igen 

Och stan är glad igen 

Och ingen snö igen 

Då blir det aldrig vår igen 

 

Dag 3 

Eleverna jobbade vidare med veckans dikter och skrev rent dem i diktboken. 

Resten av veckan använde vi till att renskriva och sammanställa dikterna. De elever som hann 

färdigt fick fritt skriva dikter. 

Vi planerade och förberedde tillsammans med eleverna den avslutande diktaftonen. 

 

Några av elevernas ”fria” dikter: 

 

Fred 

Freden är äntligen här 

jag ser den, den kommer mot mig. 

Äntligen är det fred  

på hela jorden. 

 

 

 

 

 



 
Bilaga 3  9(9) 

 

Hjortronen på myren 

Några hjortron var på en myr. 

Efter ett tag kom en människa  

och plockade upp dem. 

Då fanns det inga hjortron 

 på den myren nå mer. 

 

V 48 

Under den här veckan spelade vi upp tonsatta dikter. 

Vi gjorde de avslutande intervjuerna med eleverna och började utvärdera och sammanställa 

vårt examensarbete. 

Diktaftonen genomfördes. 

 



 
                         Bilaga  4 
 
Hej föräldrar! 
 
Vi är två lärarstudenter som heter Anna Larsson och Mona Unga. Vi går sista 
terminen på lärarutbildningen och ska göra vår slutpraktik och vårt examensarbete i 
klass 4, v 42-48.  
 
En kort presentation av oss själva: 
 
Jag, Anna, är 34 år och är gift med Stefan. Vi har två barn som är 7 och 10 år. Jag 
har jobbat inom barnomsorgen i 11 år. Under dessa år har jag varit på dagis, fritids 
och i skolan. 1997 valde jag att via kunskapslyftet komplettera mina gymnasiebetyg 
för att få högskolekompetens. Efter två år på Folkhögskolan började jag på 
lärarutbildningen. 
 
Jag, Mona, är snart 40 år och gift med Janne. Vi har fyra barn som är 9, 12, 17 och 
19 år. Jag har jobbat som kontorist i 11 år och som dagbarnvårdare i 6 år. Även jag 
valde 1997 att komplettera mina gymnasiebetyg för att få högskolekompetens och 
kunna söka in på lärarutbildningen. 
 
Vårt examensarbete går ut på att vi ska undersöka om barnen utvecklar sitt kreativa 
skrivande genom att skriva dikter. Barnen kommer att få arbeta med dikter på olika 
sätt och vi kommer att intervjua dem och göra observationer under arbetets gång. 
Projektet tänkte vi avsluta med en föräldrakväll då barnen får visa upp sina arbeten.  
 
Har ni några funderingar, hör gärna av er! 
 
 
 
Hälsningar 
 
Anna Larsson  Mona Unga 
Tel: 182 72   Tel: 823 06 
 
 

 
 

                                                                                                                      

  

 

 


