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Abstract 

 

By: Sara Olsson. Spring term of 2012. The use of poetry in education – and possible effects 

on language development. Teacher education. University/College: Södertörns Högskola. 

 

Supervisor: Barbro Allardt Ljunggren. 

 

 

The study focuses on the use of poetry in language teaching in the lower grades in the 

Swedish school. Poetry has a reputation of being an art form with such specific rules and 

structures that children and teachers think that it is something that they do not have the ability 

to work with.  The purpose of this study is to get an understanding of how poetry is used in 

educating children. My research is based on the following questions. 

 

- To which extent is poetry being used in schools and how is it being used? 

- Can you as a teacher see any effects on childrens language development by using 

poetry? 

 

As a part of my study I have met with and interviewed four different people, who in one way 

or another is involved in teaching children. Two working teachers in the lower grades, one 

pedagogical resource and one artist that work with teachers in reaching different goals 

through the help of aesthetic processes. My goal with the interviews was to get a sense of the 

way poetry is portrayed in schools and to see if it is a genre that is incorporated in teaching 

the Swedish language. Poetry has not always been mentioned in the Swedish curriculum as 

something children has to know about. However in the most recent curriculum poetry is 

brought up as something every child should know and recognize by the end of the third 

schoolyear. 

 

Keywords: Poetry, language teaching, creativity, language development. 

 

Nyckelord: Poesi, språkundervisning, kreativitet, språkutveckling 
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1. Inledning och bakgrund 

 

I den svenska litteraturhistorien finns en rad stora och välkända diktare men trots denna rika 

tradition så är dikter och lyrik ett ämne som inte är speciellt framstående i undervisningen i 

den svenska skolan. Dikter får stå tillbaka för läsning av exempelvis skönlitterära texter och 

har de senaste åren varit marginaliserat både i den faktiska undervisningen och i de aktuella 

kursplanerna. Många lärare som undervisar i svenska väljer att fokusera på att eleverna ska 

kunna skriva berättande texter istället för att kunna uttrycka sina känslor och tankar i det mer 

direkta och komprimerade formatet som dikten är. Forskning kring ämnet visar sig vara 

väldigt tunn och de få böcker som finns skrivna om användandet av poesi i undervisning 

refererar till varandra vilket, kan sägas, tydligt visar på marginaliseringen av denna genre av 

det svenska litterära kulturarvet.  

 

När man sedan kommer ut i skolan och pratar med verksamma lärare om ämnet så märks ett 

tydligt avståndstagande som grundar sig i en upplevd okunskap. Många lärare känner sig 

dåligt informerade om vad det innebär att skriva och arbeta med dikter. Dikter har ett rykte 

om sig att vara styrt av regler som gör att man som lärare kan ha svårt att närma sig ämnet. 

Poesi och diktskrivande ses i många fall som en alldeles för stor utmaning för både lärare och 

elever att ta sig an, vilket resulterar i att de istället undviker ämnet. Lärare kan också ha dåliga 

erfarenheter från den egna skolgången och i kombination med att de inte anser sig ha 

tillräcklig kunskap om ämnet så hamnar diktskrivandet i många fall i periferin.  

 

Poesi, lyrik och dikt är alla olika benämningar med samma innebörd och om du slår upp orden 

i ett uppslagsverk så hänvisar de ofta till varandra. I Norstedts uppslagsbok (2003) kan man 

läsa att poesi är beteckning för diktverk och vanligen kallas lyrik (aa:1000). Lyrik beskrivs 

som en diktform som ofta uttrycker en känsla eller en bestämd tanke (aa:769). Att skriva 

dikter handlar om att uttrycka känslor och tankar med färre ord och meningar än vad som 

används när det skrivs berättande texter, hur man sedan skriver dessa rader kan variera på 

många sätt. Vissa former har tydliga regler medan andra är helt fria, det viktiga är att det 

uttrycker något som är viktigt för författaren själv. I detta arbete kommer benämningarna 

poesi, dikt och lyrik att användas. Dessa används synonymt, variationen på ord kommer sig av 

att olika texter använder olika ord för att benämna den aktuella genren och det är av vikt att 

man förstår att alla olika benämningar innehåller samma innebörd. 
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Marginaliseringen av ämnet och den upplevda kunskapsbristen kring ämnet fick mig att vilja 

undersöka detta djupare för att se vad verksamma pedagoger har för inställning till 

användandet av dikter i undervisningen och om det är en genre som de använder sig av. 

 

Fokus i denna studie kommer att ligga på användandet av poesi i undervisning i grundskolans 

yngre åldrar. Jag vill titta på om man överhuvudtaget tar upp denna genre eller om det är 

något som man lägger åt sidan för att istället fokusera på andra genrer och språkliga 

aktiviteter. Jag kommer främst att titta på användandet i svenskämnet men jag vill redan här 

betona att man självklart kan använda sig av poesi i alla ämnen i skolan och även 

ämnesövergripande. Studien kommer även att titta på om man genom att arbeta med poesi kan 

se någon inverkan på barns språkliga utveckling såväl i tal som skrift och läsning.  

 

Jag kommer som en del i min studie att intervjua pedagoger som är verksamma i 

grundskolans yngre åldrar för att ta del av deras syn på poesi och för att kunna få en 

uppfattning om hur användandet av poesi i undervisning ser ut. Studien kommer även att 

innefatta litteratursökningar med syftet att hitta argument som kan sägas vara för eller emot 

poesi i undervisningen.   

 

1.1 Poesins ställning i skolan över tid  

Litteraturvetaren Lars Wolf ger i boken Till dig en blå tussilago – Att läsa och skriva lyrik i 

skolan (2004) en historisk översikt på hur lyrikens ställning i skolan har varit sedan den första 

officiella läroplanen utkom 1878 (Wolf, 2004:15). Jag kommer nu att göra en kortfattad 

resumé av materialet för att tydligt visa vilken ställning poesin har haft i den svenska skolan. 

 

När den första läroplanen kommer 1878 ligger fokuset i modersmålsundervisningen på så 

kallade mekaniska färdigheter. Eleverna ska lära sig texter utantill och ska kunna recitera 

kända texter såsom katekesen och dikter som har det gemensamma temat att de stärker 

känslan för fosterlandet. Tonvikten ligger i att lära sig utantill inte att förstå det man läser och 

lär sig (Wolf, 2004:15). 1919 kommer en ny läroplan där skönlitteraturen visserligen ges en 

starkare ställning men dikter ses fortfarande som något som eleverna ska lära sig utantill. 

Innehållet i dikterna ska nu förmedla något värdefullt och ha en vacker form (Wolf, 2004:16). 

När nästa läroplan kommer 1955 har lyrikens ställning stärkts och det benämns som önskvärt 

att sinnena öppnas för poesi men att man ska vara försiktigt med vad man läser så att nivån 
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inte ligger över vad läsaren klarar av (aa:17). 1962 års läroplan menar att lyrik kräver 

varsamhet och att aktuella situationer ska stå som bakgrund till vilken typ av dikter man väljer 

att läsa (aa:18). I ytterligare nästa läroplan från 1969 har skönlitteratur och lyrik fått stå 

tillbaka till förmån för övningar som exempelvis behandlar rättstavning och ordkunskap 

(aa:18). När vi sedan kommer fram till läroplanen från 1980 kan man i kursplanen för svenska 

läsa att dikter, rim och ramsor stimulerar till utvecklande lekar med ord samt att skriva dikter 

kan bidra till att precisera tidigare upplevelser (aa:19). 

 

1.2 Samtida kursplaner 

När vi kommer fram till de läro- och kursplaner som skolan har arbetat efter de senaste åren 

så skiljer de sig markant åt. I kursplanen för svenska som hör till Lpo94 (Skolverket) så står 

det att ämnet svenska syftar till att utveckla elevernas förmåga att samtala, läsa och skriva 

samt att de ska ges rika och varierande möjligheter att lära av skönlitteratur, teater och film 

(Skolverket, 2009:26). Skolans viktigaste uppgift är att främja språkutvecklingen (aa:26), 

språkutveckling betyder i kursplanen att elevernas begreppsvärld utvidgas (aa:28). 

Undervisningen ska utveckla elevernas fantasi och lust att lära och läsa på eget initiativ de ska 

även utveckla förmågan att läsa och förstå olika typer av texter (aa:27). I kursplanen kan även 

läsas att skönlitteratur öppnar upp nya världar av förståelse och erfarenhet (aa:29). 

 

I Lgr11 (Skolverket, 2011) omnämns lyriken i det centrala innehållet för svenskämnet som 

något man ska vara bekant med i grundskolan alla årskurser (Skolverket, 2011:223). Eleverna 

ska även i slutet av tredje skolåret vara förtrogna med enklare former av textbearbetning (aa). 

Svenskämnet ska utveckla kunskapen om det svenska språket samt bygga upp elevernas tilltro 

till den egna förmågan och stimulera intresset för att läsa och skriva samt ge eleverna 

möjligheter att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (aa:222). 

 

1.3 Tidningen Svenskläraren  

I ett nummer av tidningen Svenskläraren från 1998 har man lyrik som tema för ett antal 

artiklar. Artiklarna handlar om användandet av lyrik i undervisningen men även om dess 

inverkan på språkutvecklingen. 

 

Pedagogen Britt Maria Holtz skriver om sitt arbete med dikter i en mångkulturell klass, 

eleverna arbetar efter ett processorienterat arbetssätt och Holtz har hämtat inspiration till 
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metoderna från den amerikanska poeten och läraren Georgia Heard (Holtz, 1998:6). Genom 

att diskutera ämnet dikter med eleverna så har de kunnat slå hål på myter som att dikter alltid 

måste rimma, de har tillsammans kommit fram till att dikter kan handla om vad som helst och 

att de kan bestå av både korta och långa meningar (aa:7).  Tanken med arbetet var att locka 

eleverna till ett kreativt skrivande och att stimulera deras sökande efter ord, Holtz menar att 

dikterna och språket blir mer levande då eleverna får skriva utifrån sina egna minnen och 

erfarenheter (aa:7). Då detta var en mångkulturell klass så läste de även dikter från andra 

kulturer, något som Holtz såg som ytterligare en positiv effekt på elevernas fortsatta skrivande 

(aa:8). 

 

Gun Rooswall och Lars Wolf berättar i en artikel om sitt möte med läraren Mari, Mari har 

undervisat med lyrik som en metod för läs och skrivinlärning i sju års tid och säger att de 

elever som har lärt sig att läsa med hjälp av lyrikmetoden läser mycket bättre än de barn som 

inte har haft den som stöd (Rooswall & Wolf, 1998:13). Mari menar att vinsterna med att 

använda lyrik i undervisningen inte bara syns på elevernas språkutveckling, de lär sig också 

att stå framför en grupp då högläsning är en stor del i metoden och med det kommer respekt 

för sig själv och andra (aa). Eleverna lär sig att läsa och skriva med hela sitt jag då det 

viktigaste för Mari är att de i dikterna får chans att uttrycka det de har inom sig (aa:15). 

 

Lars Wolf går i en av artiklarna i tidningen vidare in på sambandet mellan lyrik och barns 

språkutveckling. Wolf hänvisar till studier som visar att barn som tidigt kommer i kontakt 

med olika språklekar i form av rim och ramsor har lättare för läsinlärning då de har lärt sig 

vissa språkiga mönster (Wolf, 1998:16). Han menar att man i skolan bör se dikter som en 

naturlig fortsättning på rim och ramsor då språklekar har visat sig ha god effekt på 

språkutvecklingen (aa:17). Wolf talar i artikeln också om dikternas koncentrerade form som 

något som kan hjälpa eleverna att få ett mer precist språk samtidigt som dikter kan hjälpa dem 

att uttrycka tankar och känslor och ämnen som på ett eller annat sätt är meningsfullt för dem 

(aa:20). Slutligen poängterar Wolf vikten av ta vara på den språkliga fantasi och kreativitet 

som barn har och låta dem uttrycka sig genom en rik variation av språkliga uppgifter (aa:22). 

 

1.4 Personlig anknytning 

Inspirationen till denna studie hittade jag när jag som en del i min utbildning våren 2010 

spenderade fem veckors verksamhetsförlagd utbildning i en årskurs trea. Innan jag kom till 
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klassen blev jag tillfrågad av min handledare om jag ville göra ett arbete kring dikter 

tillsammans med barnen och jag accepterade erbjudandet då jag personligen tycker väldigt 

mycket om poesi i olika former. Flera av eleverna var till en början skeptiska medans andra 

tyckte att det skulle bli väldigt roligt att få skriva sina egna dikter. Temat med dikter sträckte 

sig över fyra veckor och under veckornas gång upptäckte jag stora förändringar i elevernas 

uttryck, texterna blev djupare och eleverna som initialt hade föreställningen om att detta 

skulle vara någonting tråkigt ändrade åsikt. 

 

Gensvaret under detta arbete var enormt och jag blev riktigt överraskad av hur utvecklande 

detta tema visade sig vara. Elever som vanligtvis tycker att skriva texter är det västa som finns 

skrev nu helt fantastiska och öppenhjärtiga dikter och jag kunde tydligt se att de utvecklades 

framåt vecka efter vecka. Detta fick mig att fundera på om det finns någon forskning som 

säger något om fördelar respektive nackdelar med att arbeta med lyrik och vilken effekt det 

har för barns språkutveckling.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att titta på om verksamma pedagoger använder sig av dikter i 

undervisningen och på vilket sätt de använder sig av genren. Jag vill också ta reda på om 

pedagogerna kan säga sig se någon inverkan på elevernas språkutveckling genom att arbeta 

med dikter.  

 

 Jag vill genom undersökningen få svar på följande frågeställningar. 

 

- I vilken utsträckning används dikter i undervisningen i skolan och hur beskriver 

pedagogerna att de används? 

- Kan pedagogerna se någon inverkan på elevernas språkutveckling genom användandet 

av dikter i undervisningen? 

 

3. Tidigare forskning 

 

Detta avsnitt är koncentrerat runt forskning som gjorts kring ämnet i Sverige, detta då det är 

uppfattningen i den svenska skolan som är av intresse för denna studie. Forskning kring 
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användandet av poesi i den svenska skolan är väldigt tunn och jag har därför valt att i detta 

avsnitt även presentera ett antal böcker som i det närmaste kan ses som metodböcker snarare 

än forskningsstudier. Dessa böcker presenterar dock värdefulla insikter och argument för 

dikternas ställning i den svenska skolan. Jag kommer ytterligare att presentera en bok skriven 

av en amerikansk författare som det ofta refereras till i sammanhang gällande dikter och 

undervisning. 

 

3.1 Lärande samtal 

I sin avhandling Lärande samtal – elevers kollektiva textbygge i samband med diktskrivande 

(2000) använder sig Gun Rooswall Persson av dikten som grund i sin studie av 

niondeklassares samtal i en situation där de ska lösa en gruppuppgift. Rooswall Persson som 

har många års erfarenhet av att undervisa i svenskämnet skriver att hon genom åren har lärt 

sig att elevernas språk utvecklas bäst om det får utvecklas i kontakt med individens tankar, 

känslor och erfarenheter (2000:10), aspekter som hon anser ryms i diktskrivandet. Vidare så 

förklarar hon valet av dikt som uppgift med att det är viktigt att få in en kulturell aspekt i 

undervisningen då svenskämnet mer och mer rör sig mot att enbart handla om färdigheter och 

kunskaper. Svenskämnets utveckling rör sig mer och mer bort från att behandla det litterära 

arvet och genom att arbeta med diktskrivande så behandlas både språkliga och kulturella 

aspekter (Rooswall Persson, 2000:50).  

 

Rooswall Persson har i sin studie tagit avstamp i ett processinriktat perspektiv i linje med Lev 

S. Vygotskijs tankar kring den proximala utvecklingszonen vilket innebär att det inte är 

resultatet som spelar den största rollen, det är processen, vägen dit, som är det som är viktigt 

att fokusera på (2000:14).  

 

3.2 Poesi i förskolan 

I Glittrig diamant dansar – Små barn och språkdidaktik (2010) skriver Niklas Pramling och 

Ingrid Pramling Samuelsson om hur man kan arbeta med poesi redan i förskolan. Enligt dem 

kan poesi ses som ett möte mellan det konstnärliga språket och barnspråket och man bör ta till 

vara på och nedteckna den språkliga kreativitet som barn besitter och uttrycker och se det som 

en investering i barns språkliga utveckling (2010:11). De skriver vidare att barn behöver möta 

en rik variation av språkutvecklande aktiviteter för att utvecklas intellektuellt och 

kommunikativt, som pedagog måste man utmana barnen för att kunna se hur deras lärande har 
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utvecklats. Pedagoger som arbetar med barn i alla stadier måste visa ökad tilltro till barns 

kompetens och ett steg är att ge barn större möjligheter att utveckla olika språkliga 

kompetenser något som kan befrämjas genom att man, som tidigare nämnt, erbjuder barn en 

rik variation av språkliga aktiviteter redan i tidigare åldrar, däribland poesi (2010:23-25). 

Pramling och Pramling Samuelsson ser även kulturella vinster i att arbeta med poesi 

tillsammans med yngre barn då de tidigt får möjlighet att bli en del i vårt litterära kulturarv 

(2010:175). 

 

Pramling och Pramling Samuelsson har som en del i sin forskning varit ute på förskolor och 

observerat hur man där arbetar med barn och poesi och de poängterar också att deras studie 

saknar motstycke i Sverige. Syftet med boken är därför att sprida kunskap och visa på att det 

går att arbeta med små barn och dikter (2010:12-13). I boken presenteras också tips och råd på 

hur man kan arbeta med barn och dikter, den största delen av det materialet är hämtat från den 

amerikanska poeten och läraren Georgia Heards modell för poesiundervisning (Pramling & 

Pramling Samuelsson, 2010:41) 

 

3.3 Poesi i grundskolan och gymnasieskolan 

Poesins ställning i grundskolan är något som Lars Wolf tar upp i boken Till dig en blå 

tussilago – Att läsa och skriva lyrik i skolan (2004). Han inleder med att ge läsaren en 

översikt för lyrikens ställning i skolan över tid, denna översikt nämns och presenterades 

närmare i detta arbetes bakgrund på sidan 3-4. Wolf går sedan vidare till att presentera en rad 

argument för att stärka lyrikens ställning i skolan och dessa argument sammanställer han i tre 

olika grupper (Wolf, 2004:27-29). Funktionella argument som syftar till att främja 

språkutvecklingen, emancipatoriska argument som främjar elevernas fantasi samt förmåga att 

reflektera och undersöka och litteraturargument som även kallas traditionalistiska då de till 

stor del handlar om att ta vara på det kulturella arvet (Wolf, 2004:28-29). Wolf går sedan 

vidare till att titta på sambandet mellan poesi och språkutveckling och menar att det enbart 

kan ses som positivt att arbeta med poesi i skolan då det hjälper elever att använda all sin 

språkliga kapacitet och de får även använda sig av sin fantasi och kreativitet (Wolf, 2004:30-

39).  

 

Wolf har i sin bok med ett kapitel om lärares inställning till poesi, där presenteras en 

enkätundersökning som besvarades av ca.60st lärare på låg och mellanstadiet (2004:42). 
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Undersökningen visar att större delen av de deltagande lärarna var positiva till poesi och 

tyckte att det var något som var viktigt att ha med i undervisningen men att majoriteten av 

deltagarna tycker att de har för lite kunskaper kring poesi för att kunna arbeta med det (aa). 

Wolf återkommer till denna undersökning i boken … och en fräck förgätmigej (2003) där han  

kompletterar den med en undersökning gjord bland 80st högstadielärare och resultatet är 

detsamma, majoriteten anser att poesi är ett viktigt inslag i svenskundervisningen men de allra 

flesta känner att de har för dåliga förkunskaper vilket leder till att poesi får en mycket 

begränsad roll i undervisningen (Wolf, 2003:17). 

 

… och en fräck förgätmigej (2003) är tänkt att ses som en förlängning av Till dig en blå 

tussilago (2004) och riktar sig till lärare verksamma i grundskolans äldre åldrar och i 

gymnasieskolan. Stommen i böckerna är i stort den samma och ett av de tyngsta argumenten 

för varför man bör arbeta med poesi återfinns i båda skrifterna. När man läser och skriver 

poesi så innebär det att man arbetar med och utvecklar språket samt att man får tillfälle till 

självreflektion (Wolf, 2003:14). Wolf menar också att poesi i undervisningen kan hjälpa 

elever att bygga på sitt ordförråd då det aktiva ordförrådet tränas bäst när ord lärs in i 

naturliga sammanhang (Wolf, 2003:15).  

 

Wolf påpekar att det är svårt att hitta argument för lyrik i skolan i svenskspråkiga läromedel 

och handböcker därav har han vänt sig till engelskspråkig litteratur men menar att det inte 

nödvändigtvis spelar någon roll vilket språk argumenten kommer ifrån då det i grund och 

botten handlar om att stärka ett ämne som elever i alla åldrar kan ha nytta av (Wolf, 2004:26). 

Lars Wolf avslutar båda sina böcker med ett mycket omfattande metodavsnitt där man som 

lärare kan få tips och råd till hur man kan angripa och arbeta med poesi i grundskolans alla 

årskurser både när det gäller att skriva, samtala och att läsa poesi.  

 

3.4 Välbeprövad metod 

Poeten och läraren Georgia Heards bok Allt gott på jorden och i solen (2007) är resultatet av 

att hon under sex års tid har undervisat om poesi och skrivande i skolor runt om i USA. I 

boken berättar hon om hur hennes metoder har vuxit fram och förändrats under arbetets gång 

för att passa alla de elever hon har träffat. Heard har arbetat med elever från förskola och 

uppåt samt även undervisat i skrivande för verksamma lärare och menar att elever i alla åldrar 

drar nytta av att arbeta med poesi.  
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Att arbeta med poesi handlar mycket om att arbeta med att förmedla glädjen som finns i det 

skrivna ordet och detta menar Heard att man bäst gör genom att inte vara rädd för att utforska 

dikter men att man bör börja med att presentera dikter som man faktiskt tycker om, detta för 

att inte förlora glädjen som i sin tur ska inspirera eleverna (Heard, 2007:24-25). Under åren 

som Heard har undervisat har hon märkt att det är lättare att få med sig eleverna om de får 

vara med och bestämma vad de ska skriva om, det är viktigt att man skapar en öppen och 

trygg miljö där alla ämnen är tillåtna samt att man som lärare är villig att låta det ta tid 

(Heard, 2007:61). Alla dessa aspekter hjälper till att avdramatisera och ta bort prestigen som 

många elever och lärare känner inför att arbeta med dikter.  

 

4. Teori 

 

Detta avsnitt kommer att presentera den teoretiska grund som denna studie vilar på. De 

teoretiska utgångspunkterna som presenteras har jag valt då de kan hjälpa mig att 

problematisera studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.1 Fantasi som livsviktig funktion 

Den ryska psykologen Lev S. Vygotskij (1896-1934) skrev 1930 boken Fantasi och 

kreativitet i barndomen (1995) där han talar om vikten av att barn får vara kreativa och skapa 

med hjälp av sin fantasi. Vygotskij menar att människan handlar efter två grundläggande 

mönster, det reproduktiva och det kombinatoriska. Det reproduktiva handlandet innebär att 

man återskapar redan kända mönster eller handlingar medan det kombinatoriska handlar om 

att skapa nya bilder eller mönster för handling, människan använder sin kreativitet för att 

skapa något nytt (Vygotskij, 1995:11-13). Det är denna kreativa aktivitet som skapar 

människans framtid och förändrar dess nutid, kreativiteten är det som gör människan till en 

framtidsinriktad varelse (aa). Vidare hävdar Vygotskij att allt som skapats av en mänsklig 

hand är en produkt av fantasin och att skapandet förekommer överallt, skapandet är inte 

förunnat några få utan finns som ett livsvillkor hos alla människor. Man kan också tidigt se 

skapandets kraft hos barn genom att studera deras lek, leken är, enligt Vygotskij, likt litterärt 

skapande ett uttryck för den aktiva fantasin (aa:14-16).  
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Fantasin byggs upp med hjälp av material från verkligheten och barn måste således utsättas 

för en rik variation av aktiviteter och uttryck för att dess fantasi ska vidgas och bli än mer 

produktiv (Vygotskij, 1995:19-20). Vygotskij menar att fantasin ger ett språk åt våra känslor 

och genom skapande så kan känslornas uttryck breddas och fördjupas, ett emotionellt 

samband skapas mellan fantasi och verklighet. Olika konstformer och skapande kan också 

förena företeelser som man annars inte skulle se som förenliga med varandra vilket breddar 

människans möjlighet till uttryck ytterligare (aa:22-29). Med fantasins hjälp kan intryck från 

verkligheten förstoras eller förminskas för att sedan kombineras med andra intryck i en ny 

sammansatt bild. Denna kombination tar sedan form genom skapande och det är därför av vikt 

att man har möjlighet att öva sig på att förkroppsliga de nya uttrycken materiellt genom 

exempelvis skrift (aa:32-36). 

Vygotskij går vidare genom att tala om barns olika uttryck, små barn har inte samma 

erfarenheter som äldre barn och vuxna och deras fantasi kommer därför till uttryck på olika 

sätt under olika perioder i utvecklingen (Vygotskij, 1995:39). Barn har inte lika stora 

erfarenheter och kan inte föreställa sig lika mycket som de som är äldre men de har större 

tilltro till sin förmåga att skapa och producera vilket resulterar i att barns fantasi är större än 

hos den vuxne (aa:41). När barnen sedan blir äldre och tillägnar sig mer erfarenheter så blir 

det litterära skapandet viktigt och deras tankar och känslor tar form genom dikter och 

berättelser (aa:43). Det litterära skapandet är karaktäristiskt för barn i skolåldern men 

övergången mellan tal och skriftspråk är inte alltid alldeles enkel. Barn behöver få skriva om 

ämnen som berör dem, de behöver få arbeta med ämnen vars syfte är begripligt och 

tillgängligt i deras livsvärld. Barns litterära förmåga utvecklas framgångsrikt om ämnena de 

skriver om inspirerar dem till att uttrycka det de har inom sig (aa:54-55). Barn behöver inte 

undervisas om hur man ska skriva de behöver enbart ges redskapen så att de kommer igång, 

vilket man bäst gör genom att presentera ämnen med stor variationsrikedom och visa barnen 

texter som skrivits av andra barn, detta för att de ska få positiva förebilder till sitt eget 

skrivande. Som lärare bör man inte gå in och rätta barnens texter och inte heller bedöma 

innehållet i texterna då detta inte är av vikt när det handlar om att inspirera barn till att 

uttrycka sig genom litterärt skapande (aa:58). När barnen får rika möjligheter att öva sig på att 

uttrycka sig i skrift så övas samtidigt deras språkliga förmåga upp och de ges ett bra redskap 

för att kunna uttrycka och överföra sina känslor och tankar (aa:79). 

 

4.2 Ett flexibelt svenskämne 
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Per-Olov Svedner diskuterar i boken Svenskämnet & svenskundervisningen (2010) vikten av 

att svenskämnet är flexibelt och ger eleverna möjlighet att utveckla såväl specifika som 

allmänna språkfärdigheter samtidigt som de ges möjlighet att utveckla den skapande språkliga 

förmågan (Svedner, 2010:9-10). Svedner ser det som svenskämnets uppgift att öka elevernas 

kunskap om litteratur och litterära uttryckssätt (aa). Svenskämnet bör vara flexibelt och 

erbjuda eleverna en rik variation på uppgifter då exempelvis inte samma slags skrivande kan 

användas i alla situationer (aa:13). Han talar vidare om elevernas inställning och attityd till de 

delar som svenskämnet innehåller och han påpekar att det är av största vikt att man förklarar 

syfte och mening för eleverna för att de ska kunna identifiera sig med och intressera sig för 

alla delar av ämnet (aa:15). Svedner talar om skrivandet som en process och som både ett 

uttryck och som stimulans för tänkandet, under hela skrivprocessen är det viktigt att man 

reflekterar och funderar på vad det är man vill förmedla med det man skriver (aa:148-149). 

Läraren bör introducera en mängd olika skriftgenrer och Svedner tar upp lyrik som en av 

dessa. När ett arbete med lyrik ska genomföras anser Svedner att det är viktigt att läraren 

avdramatiserar mötet mellan elev och dikt och visar på att det är som att skriva vad som helst 

då dikter ofta möts av ointresse för att de har ett rykte om sig att vara, som Svedner uttrycker 

det, märkvärdiga (aa:60). 

 

Även Birgitta Garme ser svenska som ett flexibelt ämne som har som syfte att lära eleverna 

att det finns en mängd olika sätt att uttrycka sig på. I boken Elever skriver (2010) talar Garme 

om kommunikativt, kognitivt och expressivt skrivande (Garme, 2010:15-18). Kommunikativt 

skrivande har som syfte att kommunicera med andra och kan bestå av texter man skriver till 

andra och även texter som man skriver till sig själv för att skapa förståelse. Kognitivt 

skrivande innebär att man skriver för att lära sig och för att komma ihåg, reflektioner kring 

arbeten och anteckningar är olika typer av kognitivt skrivande. Expressivt skrivande bygger 

på något man vill få ur sig och förmedla, skrivandet blir en ventil för tankar och känslor som 

man bär inom sig och hit kan bland annat poesi räknas (aa).  

 

4.3 Språklig kreativitet  

En viktig del i barns språkutveckling är att de ges möjlighet att leka med språket, barn 

behöver få tillfällen att delta i givande och intressanta samtal likaväl som att de ska få tillfälle 

att ta till sig och lära sig olika språkliga uttryckssätt (Svensson, 2005:12). Lek med språk bör 

vara ett dagligt inslag där barnen ska få chans att utmanas av en ödmjuk vuxen. Som vuxen är 
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det viktigt att man uppmuntrar allt barnen tar sig för på sin väg till att erövra och utveckla sitt 

språk, man bör inte som vuxen gå in och rätta barnet om något blir fel (aa:13). En pedagog 

som är lekfull och öppet inställd till språket och dess olika uttrycksformer förmedlar glädje 

som överförs till eleverna (aa). Genom att leka och laborera med språket både i tal och i skrift 

så blir barn mer medvetna om det egna språket och med tiden börjar de reflektera 

självständigt över det som sägs eller skrivs (aa:17).  

 

4.4 Vikten av att skriva 

Siv Strömquist tar i boken Skrivprocessen (1993) upp vikten av att skriva mycket i skolan. 

Hon menar att det skrivs för lite i skolan, något som kommer igen i vuxen ålder då personer 

inte har de skrivfärdigheter som krävs i samhället. Strömquist anser att det är en demokratisk 

rättighet att kunna skriva på ett varierat och adekvat sätt (Strömquist, 1993:13-14). 

Skrivundervisningen i den svenska skolan är traditionellt väldigt produktfokuserad vilket gör 

att prestationsångest kan uppträda hos elever och lärare som inte är fullkomligt trygga med 

sitt skiftspråk (aa:14-15). En mer processinriktad undervisning skulle kunna ses som en väg 

till att stärka skriftspråket och skapa trygghet och tillit till den egna förmågan (aa). Strömquist 

poängterar också att man inte får glömma bort att förmedla glädjen som finns i att erövra 

skriftspråket, skrift resulterar i en synlig produkt där man enkelt kan se sina egna framsteg 

vilket kan vara stärkade för elever som tycker att det är svårt att skriva(aa:44). Genom att 

arbeta processinriktat med skriften så stärks förmågan att skriva, läsa och tala. Eleven blir 

bättre på att uttrycka sig och att arbeta processinriktat blir således ett språkutvecklande 

arbetssätt (Strömquist, 1993:133).  

 

Lars Wolf skriver i boken Till dig en blå tussilago (2004) om vikten av att låta eleverna arbeta 

med allt vad svenskämnet har att erbjuda. Han menar att barns språkutveckling gynnas av att 

arbeta med lyrik då elevernas språk kan bli mer precist och exakt när det handlar om att 

uttrycka något med få ord, språket blir effektivare och texter blir mer genomtänkta (Wolf, 

2004:37). Att arbeta med en precis form av språket kan även stärka ordförrådet då eleverna 

utmanas att hitta nya vägar för att uttrycka det de vill ha sagt (aa).  

 

5. Metod och material 
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Undersökningen jag har genomfört grundar sig på en hermeneutisk vetenskapstradition som 

syftar till att genom tolkning skapa förståelse (Thomassen, 2007:179). Hermeneutiken 

grundas på att all form av mänskligt meningsutbyte kräver tolkning för att man ska förstå dess 

innebörd (aa). Hermeneutiken kännetecknas av växelverkan mellan helhet och del vilket i 

forskning som innehåller intervjuer betyder att man måste sätta in ett uttalande, del, i ett större 

sammanhang, helhet. Uttalanden tolkas mot exempelvis teorier och tidigare forskning för att 

uppnå vidare förståelse (Dalen, 2007:14-15). När man har den hermeneutiska traditionen som 

grund lämpar det sig väl att använda kvalitativa metoder då dessa genererar mycket 

information från få objekt (Larsen, 2009:24).  

 

Jag har i min undersökning intervjuat fyra stycken verksamma pedagoger för att samla in det 

empiriska materialet, två lärare i grundskolans yngre åldrar, en resurspedagog och en SoL-

konstnär. Genom att intervjua de fyra pedagogerna så har jag fått olika perspektiv och tankar 

kring området jag har valt att undersöka. Informanternas uttalanden kommer sedan att tolkas 

mot teorier och tidigare forskning för att skapa förståelse.  

 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att samla in data, detta på grund av 

att kvalitativa intervjuer ses som speciellt väl lämpade då man som forskare vill få insikt i de 

erfarenheter och tankar som informanten har kring det valda ämnet (Dalen, 2007:9). Jag har 

använt mig av semistrukturerade intervjuer där jag har haft ett antal bestämda ämnen som jag 

vill undersöka och få svar på (aa:31). Till min hjälp har jag haft en intervjuguide (se bilaga) 

som jag utarbetat med undersökningens syfte i åtanke, intervjuguiden innehåller frågor som är 

centrala för undersökningen men även följdfrågor (aa). Frågorna är utarbetade så att 

informanterna ska kunna svara så fritt och öppet som möjligt. Intervjuerna har spelats in med 

hjälp av en diktafon, detta för att jag ska få med allt som informanterna har att säga om ämnet 

(aa:33). Intervjuerna transkriberades sedan i direkt anslutning till genomförd intervju, jag 

valde att transkribera intervjuerna snart efter att de var genomförda då jag lättare kunde 

säkerställa att jag inte hade missuppfattat något när jag fortfarande hade det som sagts färskt i 

minnet. 

 

Det finns både för och nackdelar med att välja att använda sig av kvalitativa intervjuer i 

forskningssammanhang, kvalitativa intervjuer minimerar bortfall då forskare och informant 
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möts ansikte mot ansikte det bli också lättare att gå in på djupet då forskaren kan ställa 

följdfrågor (Larsen, 2009:26-27). Kvalitativa intervjuer ger forskaren ökad förståelse för 

ämnet som studeras samt att validiteten i undersökningen säkerställs då informanten utgår 

från sina egna erfarenheter (aa:27). När man genomför en kvalitativ intervju kan man dock 

råka ut för att informanterna inte är sanningsenliga, de säger det de tror att intervjuaren vill 

höra istället för att uttrycka sin högst personliga åsikt (aa:27-28).  

 

Jag har även sett till att vara noggrann vid hanteringen av transkriberingarna genom att direkt 

efter utskrift koda alla papper med specifika initialer för varje informant, detta för att hålla 

isär vem som har sagt vad och på så sätt vidhålla en hög reliabilitet och tillförlitlighet (aa:81). 

 

5.2 Urval 

Urvalet har skett genom en kombination av självselektion och så kallad snöbollsmetod 

(Larsen, 2009:77-78). Pedagogerna som medverkar i undersökningen har blivit informerade 

via e-post och har själva kunnat välja om de vill deltaga eller ej (aa). Jag har via e-post tagit 

kontakt med personer som jag trott har god insikt i det valda ämnet och de har i sin tur 

rekommenderat personer som kan vara värdefulla för mig att ta kontakt med. Detta enligt den 

så kallade snöbollsmetoden (aa).  

 

5.3 Analys 

Analysfasen handlar om att reducera mängden material för att endast få kvar det som är av 

relevans för undersökningen. Genom att systematiskt gå igenom materialet och skala bort det 

som inte är relevant för undersökningen så får man kvar det material som är analyserbart 

(Larsen, 2009:101). För att analysera mitt insamlade material så har jag valt att använda mig 

av en innehållsanalys. Syftet med innehållsanalysen är att se mönster och samband i 

materialet samt att identifiera skillnader och likheter mellan informanternas uttalanden (aa). 

Jag vill se om det finns några gemensamma nämnare i materialet jag har samlat in likväl som 

skilda åsikter och därför passar innehållsanalysen bra för ändamålet. När materialet är 

insamlat så kodas och systematiseras det för att jag enklare ska kunna identifiera eventuella 

mönster, materialet ställs sedan mot teorier och tidigare forskning (aa:102). 
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5.4 Forskningsetiska principer  

När man bedriver vetenskapliga undersökningar finns det ett antal aspekter att ta hänsyn till, 

dessa aspekter har Vetenskapsrådet formulerat i fyra stycken huvudkrav, informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (2002:6). 

 

Uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare skall informeras om villkoren för deras 

deltagande samt syftet med undersökningen. Informanterna skall upplysas om att deras 

deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under undersökningens gång 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Informanterna i min undersökning har via e-post blivit upplysta 

om syftet med undersökningen de har sedan själva valt om de vill vara med eller ej. Vid mötet 

med personerna har de sedan blivit upplysta om att de när som helst kan välja att avbryta 

intervjun samt att materialet inte kommer att användas till annat än just denna undersökning. 

 

Som nämnt ovan har deltagarna själva haft möjlighet att välja om de vill vara med i 

undersökningen eller ej. De har även givits informationen att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan vilket uppfyller kravet på samtycke (aa:9). 

 

Uppgifter om personer som deltar i undersökningen skall hållas konfidentiella och bör 

förvaras så att ingen utomstående kan komma åt informationen (aa:12). Deltagarna i 

undersökningen har blivit upplysta om att enbart jag som forskare kommer att ha tillgång till 

inspelningar och fullständiga intervjuer. Alla personer som deltagit i undersökningen skyddas 

även genom att fingerade namn används i det rapporterade materialet, detta för att uppfylla 

konfidentialitetskravet.  

 

Uppgifter som samlats in från de personer som deltagit i undersökningen kommer enbart att 

användas till denna specifika undersökning och kommer inte att spridas vidare då 

undersökningen är avslutad vilket är i enlighet med nyttjandekravet (aa:14). 

 

Deltagarna i undersökningen har även blivit upplysta att de vid undersökningens avslutande 

har möjlighet att ta del av det rapporterade resultatet (aa:15). 
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6. Resultat och Analys 

 

I detta avsnitt kommer jag att analysera materialet jag har samlat in genom att ställa det 

empiriska materialet mot den teoretiska ram som tidigare presenterats. 

 

För att samla in det empiriska materialet till min undersökning har jag genomför kvalitativa 

intervjuer med fyra stycken verksamma pedagoger. Pedagogerna i undersökningen har själva 

valt att delta och för att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) så är alla 

namn i rapporten fingerade. Pedagogerna i undersökningen har olika bakgrund och arbetar på 

olika skolor, något som jag ser som positivt då det skapar förutsättningar för ökad variationen 

i svaren. 

 

Jag kommer att disponera resultat och analysen på så sätt att jag i korthet redogör för vad 

pedagogerna har sagt för att sedan analysera deras svar i slutet av varje fråga. Jag kommer att 

använda mig av presenterad teoretisk ram som grund i min analys.  Informanternas svar 

presenteras som ett sammandrag men det förekommer även direkta citat, dessa är kursiva och 

inom citationstecken.  

 

6.1 Informanterna 

Som en inledning på intervjuerna så bad jag mina informanter att berätta lite om sig själva och 

sin relation till dikter. Detta kommer kortfattat att presenteras som ett sätt att introducera 

pedagogerna i undersökningen.  

 

Lina är verksam som lärare i grundskolans yngre åldrar och har inte en jättestark relation till 

dikter. Lina berättar att hon aldrig riktigt har fängslats av dikter men att hon har arbetat med 

dikter i alla klasser hon har haft, det har dock aldrig blivit något kontinuerligt under en längre 

period men ett skov runt dikter har alltid funnits med i undervisningen. Hon ser dock ett mer 

konsekvent arbete med dikter som något som hon skulle vara intresserad av att introducera i 

undervisningen. 

 

Therese arbetar som lärare vid lärarutbildningen på en högskola i Stockholmsområdet och hon 

arbetar också som SoL-konstnär. SoL står för skapa och lära och är ett 
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skolutvecklingsprogram där hon i egenskap av konstnär kommer ut i skolor och arbetar 

tillsammans med pedagoger som med hjälp av estetiska läroprocesser vill uppnå något mål i 

exempelvis svenska. I och med detta arbete har Therese arbetat en hel del med dikter i olika 

stadier och skolor. 

 

Anders arbetar som F-5 lärare på en skola i Stockholmsområdet, han berättar att han främst 

har undervisning i Svenska och har för tillfället undervisning för en åldersintegrerad klass 

med 38 barn i åldrarna 6-9 år. Anders berättar att han själv aldrig har varit en diktare men att 

han ser dikter som ytterligare ett sätt att uttrycka sig i skrift, en möjlighet att använda sig av 

när inte en berättande text passar. Han ser dikter som något positivt då man kan bygga upp 

texterna på andra sätt än man kan med en berättande text.  

 

Sofia arbetar som pedagogresurs men är civilekonom i botten, hon började arbeta som lärare 

när hon flyttade utomlands och har undervisat både vuxna och barn. Hon berättar att hon 

personligen tycker väldigt mycket om dikter och det var när hon undervisade på 

Internationella skolan i Hong Kong som hon först kom i kontakt med dikter i 

undervisningssammanhang. När hon sedan flyttade tillbaka till Sverige och började arbeta i 

skolan här så tog hon med sig dikterna och har sedan dess arbetat med dikter även här.  

 

6.2 Användandet av dikter i undervisningen  

Jag frågade mina informanter om och hur de använder sig av dikter i undervisningen, svaren 

jag fick var varierande och kommer nu att presenteras närmare. 

 

Therese berättar att det inte är alla lärare som ser möjligheterna med att arbeta med dikter och 

estetiska läroprocesser överhuvudtaget och hon talar om processen som det viktigaste och att 

man inte bör fokusera på slutresultatet. Therese berättar att det viktigaste är att göra processen 

lustfylld och lägger fokus på det som händer där. För henne som lärare är det viktigt att leda 

eleverna genom processen en gång för att det sedan ska vara mycket lättare för dem att gå 

vidare själv. Hon anser att det är viktigt att eleverna förstår att en process har en början mitten 

och ett slut.  
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”… dikten i sig och arbetet med den och processen är en viktig del, sen om man vill komma åt 

andra värden och hitta ett nytt steg där man kan fortsätta att reflektera över det man har 

skrivit så är presentationen av det väldigt viktig…” (Therese, 2011) 

 

Lina berättar att hon har arbetat med dikter i alla klasser hon har haft men att hon oftast har 

gjort det i trean och när hon tänker efter så tycker hon att det är synd att hon väntar så länge. 

Arbetet har aldrig varit riktigt konsekvent under en längre period men hon brukar introducera 

dikter som en del av ett tema, exempelvis att eleverna ska skriva en höstdikt i samband med 

att de plockar höstlöv. Lina talar vidare om att hon är intresserad av att börja arbeta med 

dikter på ett lite mer genomtänkt sätt.  

 

Anders berättar att de på skolan arbetar temaorienterat och att de arbetar med en form av 

verkstäder där diktverkstad kan vara ett exempel på detta. Vidare berättar han att de bland 

annat har arbetat med att skriva dikter med ordklasser som ett sätt att öva upp kunskapen om 

dessa. Arbetet med dikter har varit ganska så styrt, då eleverna inte känner till så många olika 

former av dikter. Anders säger att han är präglad av att han vill att eleverna ska göra något på 

lektionerna och att de ska kunna se sina egna framsteg.  

 

Sofia som har arbetat mycket med dikter i undervisning utanför Sverige berättar att hon just 

nu arbetar tillsammans med elever i första klass. De arbetar med rim och ramsor för att sedan 

till våren gå vidare och skriva dikter. Hon berättar även om förra terminens arbete med dikter 

och visar att de bland annat har jobbat efter olika teman och skrivit fritt.  

 

”Det är ett otroligt bra arbetsinstrument att jobba med i språket och jag önskar att det ska bli 

en mycket större del av svenskan för det är en lek med språket och det älskar barn.” (Sofia, 

2011) 

 

Strömquist (1993) tar upp vikten av att skriva mycket och varierat för att få en bra grund att 

stå på. Hon talar också om att det är processen som är det viktigaste, inte resultatet. I likhet 

med vad Therese säger så anser Strömquist att man genom att arbeta processorienterat kan 

stärka barns tilltro till sitt eget uttryck samt att barn har lättare att skriva själva om de tidigare 

har blivit ledda genom processen (aa:133). Strömquist talar om den svenska 

skrivundervisningen som produktorienterad (aa:14-15), ett synsätt som, i viss mån, går att 
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detektera i några av pedagogers uttalanden. Anders uttrycker exempelvis att han strävar efter 

att eleverna ska göra något på lektionerna och han vill att eleverna ska kunna se sina framsteg 

genom en produkt, därför har de arbetat efter en viss ram i sitt diktskrivande. Den 

produktfokuserade undervisningen kan bidra till att, enligt Strömquist, höja 

prestationsångesten som många elever känner inför skrivuppgifter (aa) och ett styrt arbetssätt 

kan även sägas vara en faktor som påverkar detta.  

 

Vygotskij (1995) påpekar att det är av största vikt att barn ges möjligheter att uttrycka sig på 

många olika sätt, han vidhåller också att alla barn inte har samma behov av uttryck då deras 

erfarenheter skiljer sig åt beroende på ålder (aa:39-43). De yngre barnen kan då sägas vara i 

behov av en mer styrd skapande aktivitet för att kunna uttrycka det de har inom sig men 

grundläggande är att alla barn oavsett ålder ska ges möjlighet att skriva om det som berör dem 

(aa). Vygotskij menar vidare att barn inte behöver undervisas de behöver enbart få redskapen 

för att sätta igång (aa), något som är förenligt med ett processorienterat arbetssätt. Även 

Svedner menar att ett processorienterat arbetssätt är en förutsättning för en flexibel 

svenskundervisning som bidrar till reflektion (Svedner, 2010:148-149). 

 

Svensson (2005) menar att det är av största vikt att barn får leka med språket redan från tidiga 

år. Rim och ramsor hör till det mest vanligt förekommande och öppnar upp för diktandet 

högre upp i åldrarna, något som Sofia har tagit fasta på. Alla pedagoger som har deltagit i 

undersökningen uttrycker att all språklig kreativitet som barn uppvisar uppmuntras och tas till 

vara på. Även Wolf (2004) talar om dikter som en naturlig följd av den lek med språk som de 

yngsta barnen ofta har med sig från förskoleåldern. 

 

Oavsett när man börjar arbeta med dikter eller i vilken utsträckning man gör det så ser 

informanterna på användandet av dikter som något positiv och i enlighet med studiens 

teoretiska ram så anser de att ett mångfacetterat arbetssätt som erbjuder varierande 

uttryckssätt är positivt för barns utveckling. När barn får chans att använda sig av alla de 

möjligheter som fantasin och kreativiteten erbjuder så kan de sträva framåt och skapa nya 

vägar till uttryck (Vygotskij, 1995:13). Fantasin vidgas när barnen utsätts för stor 

variationsrikedom i uttryckssätt (aa). Även Rooswall (2000) har inspirerats av det 

processinriktade arbetssättet i sin avhandling (Rooswall, 2000:14). 

 

6.3 Inverkan på språkutvecklingen  
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Ett av de områden som jag undersökte under intervjuerna var om pedagogerna kunde se 

någon effekt på elevernas språkutveckling när de arbetade med dikter.  

 

Therese berättar att hon tycker att det är en fråga som hon har svårt att svara exakt på då hon 

inte kan språkutveckling teoretiskt men att hon upplever att barnen genom att skriva dikter får 

ett mer koncentrerat språk och ett fokus på vad man vill ha sagt, när man använder så pass få 

ord så måste man som skribent verkligen tänka igenom vad det är som ska förmedlas. Barnen 

får även lust att uttrycka sig och de lär sig att reflektera över det de skriver, något som 

Therese tror att många kanske missar när de skriver länger texter, just med dikter är det så 

enkelt att få snabb respons och se om det verkligen uttrycker det man tänkt sig. Therese 

berättar också att hon upplever att eleverna pratar mer och skapar mer i kombination med mer 

självreflektion vilket hon anser är en stor del i den språkliga utvecklingen.   

 

Lina talar om att hon tror att allt som du läser som andra har skrivit och som du själv har 

skrivit bidrar till att du utvecklar ditt språk. Allt som ett barn skriver bidrar till att språket 

stärks och utvecklas, genom dikter tror hon att barn kan vinna mycket i avseendet att lära sig 

sätta ord på sina känslor. Eleverna kan också bli mer direkta i sitt språk genom att skriva 

dikter, då det på få rader ska in mycket information. 

 

”Hela livet är språkutveckling skulle jag vilja säga, allt vi gör är ju språkutveckling så det är 

klart att det måste vara det.” (Lina, 2011) 

 

Anders uttrycker att det händer väldigt mycket med skrivandet väldigt snabbt och beroende på 

vilket innehåll de arbetar med sker olika saker. Genom att skriva mycket så utvecklas eleverna 

socialt och språkligt och efter att ha funderat en stund på frågan så svarar han att han tror att 

dikter säkert kan hjälpa barns språk att bli mer direkt då diktande innebär att man övar upp sin 

förmåga att formulera sig. Som med allt som har med skrivande att göra så anser Anders att 

det är viktigt att man ger utvecklingen tid.  

 

Sofia berättar att hon kan se att det blir mer djup i elevernas texter när de jobbar med dikter 

och de blir också bättre på att läsa mellan raderna och förstå den underliggande meningen i 

texter. Framför allt så tror hon att eleverna blir mer intresserade av att själva titta på andra 

texttyper när de blir introducerade för något som de tycker är intressant. Barnen lär sig att 

uttrycka känslor vilket de kommer att ha nytta av livet igenom. 
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Wolf (2004) menar att eleverna får ett mer precist språk genom att arbeta med dikter, detta då 

de har få rader på sig att uttrycka allt det de vill ha sagt (Wolf, 2004:37). Han hävdar också att 

elevernas texter blir mer genomtänka som en följd av arbete med dikter och dess 

komprimerade formspråk (aa). Informanterna anser alla att den språkliga utvecklingen stärks 

av att arbeta med lyrik detta på många olika sätt och bland annat så anser de, i enlighet med 

Wolf, att språket kan bli mer precist och genomtänkt. Informanterna tror även att eleverna 

genom att arbeta med dikter kan bli bättre på att uttrycka sina känslor, något som både 

Vygotskij (1995) och Garme (2010) talar om. Genom att överhuvudtaget använda sig av 

litterära uttrycksformer övar barn upp förmågan att uttrycka sig på olika sätt. De blir bättre på 

att kommunicera via skrift, att uttrycka känslor och tankar samt att de får en högre kognitiv 

förståelse när skriften kombineras med samtal kring texter man skriver och läser (Garme, 

2010:15-18), något som Sofia tar fasta på. Therese hävdar också att barn blir bättre på att 

reflektera när de tillåts leka med språket (Svensson, 2005:17). 

 

 

6.4 Elever och lärares inställning till poesi  

Vi pratade en del om inställningen som pedagoger respektive elever har till dikter bland annat 

om vilka reaktioner läraren får från eleverna när ämnet introduceras samt vilken inställning 

man själv och kollegor har. 

 

Therese funderar över inställningen och berättar att hon aldrig har stött på någon lärare som 

inte kan inse värdet av att arbeta med dikter men hon har uppfattat att det finns en viss 

ambivalens då pedagogerna å ena sidan förstår att det är ett värdefullt arbetssätt men att man 

samtidigt inte litar på sin egen förmåga. Lärarna tror inte att dem kan något om dikter då det 

finns en föreställning om att det måste vara på ett visst sätt. Therese berättar vidare att hon, 

när hon presenterar ämnet för vuxna, brukar börja med att prata om julklappsrim, detta för att 

komma runt prestationsångesten och få alla att se det som något lustfyllt. Therese tror även att 

det finns ett värde i att presentera olika former för att man ska få en chans att släppa de 

föreställningar som redan finns som man lätt kan låsa fast sig i. Eleverna kan till en början 

vara avigt inställda till det som ska göras men även här berättar Therese att det är viktigt för 

henne att ge barnen en uppsjö av olika varianter. Resultatet kan man prata om efter ett tag när 

man har skaffat sig massor av material och lekt en massa med språket. 
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”Egentligen så handlar det om att presentera leken, att göra det så att de förstår det och det 

bästa är att göra det som en lek. Utifrån mitt sätt att tänka.” (Therese, 2011) 

 

Lina berättar att hon tror att dikternas ställning i skolan är väldigt dålig och hon tror att det 

dels kan ha att göra med vad man som lärare har med sig från sin egen skolgång. När hon gick 

i högstadiet pratades det en del om dikter men kanske mer om författarna så det var mer åt 

litteraturhistoria hållet och samtidigt så var det lite töntigt med dikter. Eleverna brukar dock 

tycka att det är väldigt roligt att skriva dikter men att det alltid finns de som tycker att det är 

svårt och då måste man som lärare gå in och försöka avdramatisera det hela.  

 

På skolan där Anders arbetar så är alla positivt inställda till poesi i undervisningen då det är 

ytterligare ett sätt för eleverna att uttrycka sig på. Han berättar att de gärna använder sig av 

uttrycket tillsammans med bilder och att det är viktigt att göra det lustbetonat. Han ser dock 

problemet med att vissa kan känna sig låsta när det kommer till att arbeta med dikter då man 

som pedagog kanske känner att man inte har de kunskaper som krävs. Men i grund och botten 

är alla sätt att uttrycka sig bra och värdefulla att lära ut.  

 

”Det är väl när man har de där reglerna som man begränsar sig väldigt mycket och missar 

säkert en massa saker.” (Anders, 2011) 

 

Elevernas reaktioner har enligt Anders varit väldigt blandade, vissa tyckte att det skulle bli 

roligt att skriva dikter medan andra inte visste vad det var för något. Vissa barn reagerade 

väldigt starkt under själva skrivandet då det inte riktigt visste vad som förväntades av det.  

 

När Sofia började arbeta på skolan där hon nu arbetar så tyckte de andra lärarna att det var bra 

att hon var intresserad av dikter för att hon då skulle kunna ta hand om den biten. Hon tror 

dock inte att lärarnas inställning till poesi i undervisningen är dålig men att de präglas av en 

stor osäkerhet och att de allra flesta tror att det är svårare att jobbar med än vad det faktiskt är. 

Det viktigaste är att man ser det som en lek och undanröja alla krav på prestation. 

 

Wolf (2004) har genomför en undersökning bland verksamma lärare som visar, i enlighet med 

informanternas svar, att många lärare inser vikten av att arbeta med poesi men att de inte gör 

det för att de inte vet hur de ska angripa ämnet (Wolf, 2004:42). Osäkerheten som finns kring 
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poesi kan, som flera av informanterna uttrycker det, bero på att det ses som någonting som 

måste genomföras på ett visst sätt. Vikten av att avdramatisera poesi blir då tydligt, denna 

avdramatisering måste börja hos läraren för att sedan förmedlas till eleverna då även de kan 

ha en felaktig inställning till lyriken och dess språk. Svenskämnet ska enligt Garme (2010) 

och Svedner (2010) vara flexibelt och bör kunna innehålla alla olika litterära genrer utan att 

det skapar problem. Garme tar upp lyrik som ett sätt att lära sig att uttrycka sig expressivt, 

dikter blir en ventil för tankar och känslor (Garme, 2010:15-18) och bör därför behandlas som 

en naturlig del i undervisningen. Svedner talar om just hur viktig avdramatisering i mötet med 

dikten är för att det ska bli en genre som går att använda sig av på ett naturligt sätt (Svedner, 

2010:60). Han talar vidare om att eleverna bör få kunskap om olika litterära uttryckssätt då 

inte ett uttryckssätt passar in i alla situationer (aa:13). Som lärare bör man även vara tydlig 

med uppgifternas syfte (aa:15). Att elever många gånger har en positiv inställning till att 

arbeta med lyrik kan dels, som Anders uttrycker det, handla om att de inte vet vad det är så de 

ser det bara som ytterligare ett sätt att uttrycka sig på. Men det kan också spåras i den 

nyfikenhet och lust att upptäcka och skapa nya kombinationer som Vygotskij (1995)och 

Svensson (2005) behandlar i sina böcker.  

 

6.5 Meningsfullhet 

 

”Jag tror att mycket handlade om att de fick lust att skriva för att det var något som berörde 

dem.” (Therese, 2011) 

 

Therese berättar att de gånger som både hon och de övriga pedagogerna har varit noga med att 

eleverna ska få skriva om något som berör dem är de gånger som projekten har blivit som 

allra mest lyckade. Det som har diskuterats har varit formen, innehållet har helt och hållet 

varit elevernas sak att välja. När eleverna fått skriva om helt fria ämnen så har de fått lust att 

uttrycka sig och då har skrivandet kommit av sig själv. 

 

Lina berättar att det alltid finns barn som har lite svårt att skriva, oavsett vilken typ av text det 

gäller men hon tror att dikter kan vara till stor hjälp för dessa elever då dikter ställer helt andra 

krav på innehållet än säg en berättande text. Dikter kan hjälpa eleverna att skapa mening med 

sitt skrivande. 
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Anders säger att det absolut är viktigt att innehållet är meningsfullt för eleverna men att de 

med dikter inte har arbetat just så, i det arbetet har det varit mer styrt men att få uttrycka sina 

känslor och tankar i skrift är jätteviktigt. 

 

Sofia berättar att hon har varit med om att elever har skrivit dikter om ämnen som aldrig har 

tagits upp muntligt men när de genom dikten fick ett uttryck för sina känslor så blev det som 

terapi.  

  

Vygotskij menar att det är viktigt att man tillåter barnen att skriva om ämnen som intresserar 

dem, genom att barnen får skiva om ämnen som de anser är viktiga så kan de få utlopp för all 

sin kreativitet och vågar uttrycka sina tankar och känslor (Vygotskij, 1995:58). Skapandet 

finns som ett grundläggande livsvillkor hos människan och när det genom sin fantasi kan 

skapa mening så strävar människan också framåt (aa:13). Fantasin kan förstora eller 

förminska händelser (aa) och sedan kombinera det med andra intryck till något helt nytt och 

om barn får skriva om ämnen som är meningsfulla för dem så utvecklas de hela tiden framåt. 

En viktig del som bland annat Svensson (2005) talar om är att man som pedagog inte går in 

och rättar barn när de skriver om ämnen som är viktiga för dem (Svensson, 2005:13). Det 

viktigaste för barnen i det skedet är just att de uttrycker sina tankar och känslor. Garme (2010) 

skriver om olika sätt att uttrycka sig i skrift och som tidigare nämnt är det viktigt att man låter 

barn känna att de kan uttrycka sina tankar och känslor vilket dikter kan bli en ventil för 

(Garme, 2010:18). Dikter kan med andra ord vara det uttryckssätt som elever behöver för att 

kunna uttrycka saker som inte passar i en berättande text eller som de inte vill tala om. 

Rooswall (2000) talar också om vikten av att låta språket utvecklas i kontakt med individens 

tankar och känslor (Rooswall, 2000:10) 

 

6.6 Vinster av tidig introducering 

Som avrundning på intervjuerna ställde jag frågan om de tror att man vinner på att introducera 

dikter i undervisningen tidigt och om man måste ha ett visst sätt att arbeta med de allra yngsta 

barnen.  

 

Therese tror absolut att man vinner på det genom att man gör det som något lustfyllt. Hon 

berättar att hon gärna hade arbetat med dikter i undervisningen om hon hade varit lärare i 

grundskolan, exempelvis så skulle eleverna kunna skriva en dikt på ett tema som man har 
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jobbat med för att fånga essensen av vad det är som ska förmedlas. Therese talar om att hon 

tror att det är viktigt att man presenterar ett antal stilar för de allra yngsta barnen och låter de 

upptäcka själv vilken de tycker bäst om.  

 

Lina berättar att när hon fick sin första klass så tog hon över den från en lärare som arbetade 

med dikter varje vecka. Barnen i den klassen var väldigt väl förberedda inför läsinlärningen 

tack vara att de hade så mycket med sig i bagaget. De var föreberedda på många olika sätt och 

hade verkligen blivit berikade av att höra dikter. 

 

Anders tror definitivt att man kan vinna på att introducera lyrik redan tidigt då det är 

ytterligare ett sätt att tänka och ytterligare ett sätt att skriva på. Med hjälp av dikter kan man 

se orden på andra sätt och barnen får möjlighet att uttrycka sig mycket friare.  

 

Genom att tidigt börja arbeta med dikter så anser Sofia att man kan bidra till att få bort all 

ångest som ofta kan omge skrivandet. Barnen lär sig tidigt att det är något spännande som går 

att utveckla precis som de vill. 

 

Georgia Heard (2007) menar att man inte ska vara rädd för att introducera dikter tidigt i 

åldrarna, som lärare måste man lita till barns kompetens och påpekar att barn i alla åldrar kan 

dra nytta av att arbeta med poesi. Heard menar att så länge man som lärare är positiv och 

sprider glädje så bidrar man till en öppenhet som barnen uppskattar och drar nytta av i ett 

arbete med dikter (Heard, 2007:61). Även Svensson (2005) menar att man vinner på att tidigt 

leka med språket tillsammans med barn och det är just det dikter handlar om, en lustfylld lek 

med språket (Svensson, 2005:13). Pramling och Pramling Samuelsson (2010) har genom sin 

studie av användandet av dikter på förskola kommit fram till att dikter kan ses som ett möte 

mellan det konstnärliga språket och barnspråket och den språkliga kreativitet som barn 

uppvisar bör tas tillvara på och skrivas ned (Pramling & Pramling Samuelsson, 2010:11). 

Även Vygotskij (1995) kan räknas till dem som ser tidigt introducerande av dikter som något 

positivt då allt skapande som innebär att barnen får använda sig av sin fantasi gynnar dess 

utveckling (Vygotskij, 1995:79). Pedagogerna som har deltagit i undersökningen inser alla 

vinsterna av att introducera poesi tidigt då det öppnar upp för kreativt tänkande och ytterligare 

uttrycksformer. Ytterligare en fördel med att tidigt introducera barnen för olika litterära 

uttryck är att upptas i den kulturella bakgrund som finns i samhället, något som både 

Rooswall (2000) och Wolf (2004) påpekar. 
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7. Slutsatser och kommentarer 

 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera vad jag har kommit fram till genom min 

undersökning, de inledande frågeställningarna och syftet med undersökningen kommer att 

besvaras och jag kommer även att kommentera resultatet samt framlägga en allmän reflektion 

över studien. 

 

7.1 Frågeställningar och syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur dikter används i undervisningen i den 

svenska skolan. Jag valde att ta kontakt med verksamma pedagoger som en del i processen för 

att komma fram till ett svar. Jag ville även undersöka om pedagogerna tror att arbete med 

dikter har någon inverkan på barns språkutveckling. Frågeställningarna jag utgick ifrån var 

följande. 

 

- I vilken utsträckning används dikter i undervisningen i skolan och hur beskriver 

pedagogerna att de används? 

- Kan pedagogerna se någon inverkan på elevernas språkutveckling genom användandet 

av dikter i undervinsningen? 

 

Jag har undersökt om dikter används i undervisningen i skolan samt i vilken utsträckning de 

används och jag har även genom min undersökning tagit reda på om man kan se någon effekt 

på barns språkutveckling. Syftet med min studie är därmed uppfyllt. 

 

Frågeställningarna har jag genom intervjuer med fyra stycken verksamma pedagoger fått svar 

på. Svaren har sedan satts in i ett vidare teoretiskt perspektiv och analyserats. Jag kommer nu 

att gå in på vilka svar jag fick på mina frågeställningar. 

 

Dikter används i undervisningen i skolan men det ser väldigt olika ut beroende på 

pedagogernas personliga intresse och erfarenheter. I två av fallen så är inte dikter något som 

används kontinuerligt utan det kommer upp som en del i ett tema lite då och då. Dessa 

pedagoger uttrycker dock en vilja att arbeta mer genomgående med dikter då de båda kan se 

stora vinster med arbetssättet. En av pedagogerna är van att arbeta med dikter efter att ha gjort 
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det som en del i undervisningen i skolor utanför Sverige. Pedagogen uttrycker en förhoppning 

att dikter ska få större plats i den svenska undervisningen då hon ser det som ett bra sätt för 

barns kreativitet att komma till uttryck. Pedagogen arbetar med dikter under läsårets gång 

med mer kontinuitet än de två föregående pedagogerna. Den fjärde arbetade tidigare mycket 

med dikter i undervisningen som en del i estetiska läroprocesser. Pedagogen som är SoL-

konstnär arbetade med dikter som ett sätt att uppnå mål som lärare uttryckt önskan om att 

uppfylla med hjälp av konstnärliga uttrycksmedel.  

 

Slutsatsen är att dikter används i undervisningen men inte på ett kontinuerligt sätt, det blir inte 

en naturlig del på samma sätt som säg den berättande texten är. 

 

Alla fyra informanterna är övertygade om att man kan se effekter på barns språkutveckling 

genom att använda sig av lyrik i undervisningen. De säger sig inte kunna säga de exakta 

effekterna då de arbetat för lite med de men att språket överhuvudtaget utvecklas när barnen 

läser och skriver. Att man sedan genom dikter presenterar ett nytt sätt för dem att uttrycka sig 

ses enbart som något positivt. Pedagogerna tror sig kunna säga att eleverna genom ett arbete 

med dikter kan bli bättre på att uttrycka sig mer direkt, att de får ett rakare språk, detta som en 

följd av att diktens form gör att man inte kan använda sig av samma utsvävande beskrivningar 

som man kan göra i berättande texter.  

 

Jag har genom min undersökning fått svar på båda mina frågeställningar och uppsatsen syfte 

har även blivit uppfyllt. 

 

7.2 Kommentarer 

Det har varit intressant att genomföra den här undersökningen speciellt då mina informanter 

har väldigt skilda bakgrunder och erfarenheter av att använda dikter i undervisningen. Det kan 

också sägas vara en studie som ligger väl i tiden då poetiska texter återigen tas upp som ett 

mål för eleverna att känna till och kunna identifiera i slutet av tredje skolåret. Som synes i 

teori och tidigare forskning så är inte poesi ett ämne som har studerats speciellt mycket i 

Sverige, detta trots att vi har en väldigt rik författartradition i vårt kulturella arv. 

Jag har använt mig av metodböcker för undervisning med poesi och en förhoppning är att 

andra ska kunna känna sig inspirerade av ämnet och själva börja arbeta med poesi i 

undervisningen. 
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Som jag i inledningen pekade på så upplevde jag personligen att barn reagerade väldigt 

positivt på att skriva dikter men självklart så finns det de barn som inte alls tycker att det är 

något de vill göra men då gäller det att man som ansvarig pedagog kliver in och bryter ner 

ämnet i delar som de sedan kan skapa mening av. Viktigt är att man är tydlig och klar med 

syftet innan man låter barnen skriva fritt. 

 

Att skriva och läsa är utvecklande för barn och en naturlig förhoppning är att dikternas 

ställning i den svenska skolan skall bli starkare genom mer forskning och ett utökat intresse 

då det återigen är infört som centralt innehåll i läroplanen. 
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Appendix 

 

-Intervjuguide 
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Inledande info 

 

- Spela in 

- När som helst avbryta 

- Enbart jag kommer ha tillgång till materialet 

- Kommer inte gå att räkna ut vem det är i resultatredovisning 

- Bakgrund och syfte med arbetet 

 

Mall för frågor 

 

- Berätta om dig själv och ditt arbete, in relation till dikter 

- Hur arbetar du med lyrik/dikter i skolan? 

- Hur ser du på lyrikens/diktens ställning i skolan? 

- Hur ser du på användandet i undervisningen? 

- Hur upplever du att eleverna ser på lyrik/dikter? 

- Anser du att man kan se några positiva effekter på barns utveckling? 

- Speciellt språkutveckling 

- Tror du att man som lärare vinner på att introducera lyrik/dikter för eleverna i tidig 

ålder? 

- Omnämnandet i Lgr11/Kursplan för sv. År 3. Tror du att det kommer att förändra 

lyrikens/diktens ställning i skolan? 

 

 

Eventuella följdfrågor  

 

- Fritt skrivande eller styrt? 

- Varför tror du att lärare i tidigare åldrar inte arbetar så mycket med lyrik? 

- Hur reagerar lärare på ämnet? 

 

 
 
 
 
 


