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Resumé  
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Studien belyser lärares uppfattningar om kreativt skrivande som en del av 

lärandeprocesser i ämnet svenska med utgångspunkt från skapande verksamhet. 

Bakgrunden till denna studie kommer från styrdokument som beskriver möjligheter till 

att få uppleva olika uttryck för kunskaper. Skapande verksamhet i olika former och 

förmåga till eget skapande betonas. Det empiriska materialet för studien är insamlad 

genom kvalitativa intervjuer från fyra verksamma lärare. Resultatet visar att det 

förekommer två skilda uppfattningar om kreativt skrivande som textskapande. Jag 

kunde även utläsa att ett flertal av lärarna ger uttryck för ett negativt förhållningssätt till 

kreativitet. Studien visar även att lärarens roll är viktig för elevers textskapande. 

Litteraturen belyser vikten av ett vidgat språkbegrepp för elevernas språkutveckling. 

Textskapande är en viktig del i denna språkutveckling och språket inbjuder till ett 

kreativt arbetssätt, vilket diskuteras i studien avslutningsvis. 
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The study highlights teachers´ perceptions of creative writing as part of learning 

processes in the subject of Swedish, based on creative activities. The background to this 

study comes from the curriculum that describes opportunities to experience different 

kinds of knowledge. Creative activities in various forms and the ability to one´s own 

creativity is emphasized. The empirical data in this study is collected through qualitative 

interviews with four practicing teachers. The result shows that there are two different 

views according to creative writing as a text creation. The result also shows that many 

of the teachers have a negative attitude towards creativity. The study also shows that the 

teacher´s role is important for the students´ creation of texts. The literature highlights 

the importance of a broader language concept to students´ language development. The 

creation of texts is an important part of this language development and language itself 

invites a creative approach.  
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1. Bakgrund   

I läroplanen Lgr 11 kan man läsa att:  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 

utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna ska tillägna sig (Skolverket, 2011, s. 10).  

Citatet ovan beskriver att elever ska få möjlighet att möta olika typer av kunskap. 

Skapande verksamhet i olika former ska vara inslag i skolans verksamhet och förmåga 

till eget skapande hör också till vad eleverna ska få med sig från skolan. Vilka 

uppfattningar har lärare kring kreativt skrivande och kopplar de skrivandet till den 

skapande verksamheten i skolan? 

 

1.1 Inledning 
 

Under min lärarutbildning har jag utmanats och fått ompröva min tidigare uppfattning 

om hur lärande sker och kan ske. I min utbildning har jag tydligt sett fördelar med att 

arbeta med det estetiska i matematik och naturkunskapen för en ökad förståelse, lärande 

men även ett ökat engagemang och lust hos eleverna. Efter en sommarkurs i hur man 

kan arbeta med textilier i klassrummet för att främja matematik och elevers skriftspråk 

vill jag få veta mer om hur vi pedagoger kan använda oss av skapande verksamhet för 

att just främja elevers skriftspråk. Den skapande verksamheten har i många fall inte 

samma status som de teoretiska ämnena enligt Lindgren (2006), därför blir det viktigt 

att belysa skapandets verksamhet och dess betydelse. Eftersom fokuset har varit så stort 

kring matematik under min tid på lärarutbildningen vill jag i stället i den här studien 

belysa skapandets betydelse och hur det kan vara ett verktyg för att utveckla elevers 

skrivande. 

”Skola ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” 

(Skolverket, 2011, s. 7). Därför är det viktigt att elever kan känna en livslång lust att 

lära. Den lusten får inte förbrukas i skolan. Dagens samhälle är ett informationssamhälle 

som förändras i en snabb takt. En av skolans många uppgifter är att låta varje elev finna 

sin unika egenart och därigenom få möjlighet att delta i samhällslivet genom att göra sitt 

bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 2011). Här har vi en viktig uppgift som pedagoger att 

låta varje elev finna sin unika egenart.  Elever måste då få möjlighet att prova olika sätt 

att nå kunskap och lärande. Lgr 11 betonar vikten av att skolarbetet varieras men även 

balanseras så att olika kunskapsformer får utrymme vilket främjar elevernas utveckling 

harmoniskt. Det är varje elevs rättighet att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 

och få känna den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter (Skolverket, 2011). 

Dagens samhälle förutsätter att alla behärskar skrivandet och alla yrken kräver att man 

kan uttrycka sig både i skrift och i tal. Skrivandet hjälper eleverna att tänka i nya banor 

och lockar till nya tankar, idéer och känslor. Genom att skriva mycket blir eleverna mer 

kreativa. Enligt Vygotskijs (1995) sätt att resonera innebär det att kreativiteten är en 

drivkraft för framtiden: ”Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en 
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framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid” 

(Vygotskij, 1995, s.13). Lgr 11 betonar även vikten av språk, lärande och 

identitetsutveckling som är nära förknippade. ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 

tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011, s. 9). Det står även att ”skapande 

arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Skolverket, 2011, s.9).  
”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas” (Skolverket, 2011 s.10). Jag vill mot denna bakgrund 

belysa lärares uppfattningar om kreativt skrivande som en del av lärprocesser i ämnet 

svenska med utgångspunkt från skapande verksamhet.  
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2. Syfte och frågeställning 
Här presenteras studiens syfte och frågeställning. I detta kapitel beskrivs även min 

utgångspunkt för studien samt förklaras viktiga förekommande ord som används i min 

studie.  

 

 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och belysa lärares uppfattningar om kreativt 

skrivande som en del av lärandeprocesser i ämnet svenska med utgångspunkt från 

skapande verksamhet. Syftet avgränsas till grundskolans tidigare åldrar.  
 

2.2 Frågeställning 
Vilka uppfattningar om kreativt skrivande som en del av lärandeprocesser i ämnet 

svenska med utgångspunkt från skapande verksamhet förekommer hos lärare i 

grundskolans tidigare åldrar? 

 

2.3 Begreppsbeskrivning 
I min studie använder jag begreppet skapande verksamhet för att beskriva estetisk 

verksamhet som drama, rytmik, dans, musicerande, skapande i bild och i text. Jag utgår 

från Lindgrens (2006) beskrivning av estetisk verksamhet. 

Uppfattningar i studien avser lärarnas inställningar till kreativt skrivande och syn på sätt 

att stimulera till kreativt skrivande som del i läroprocesser i ämnet svenska med 

utgångspunkt från skapande verksamhet.  

Kreativt skrivande beskriver ett arbetssätt som stimulerar till textskapande. Jag 

använder även begreppen textskapande, textskapande som berättarform, berättande 

skrivande och fritt skrivande för att beskriva de olika arbetssätt som i studien ses som 

kreativt skrivande.  

Grundskolans tidigare åldrar beskriver elever mellan förskoleklass upp till årskurs 6. 

Lärare och pedagog samt elev och barn används synonymt i texten.  
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3. Litteraturöversikt 
 

Jag ska med utgångspunkt i tidigare forskning och annan litteratur belysa olika teorier 

som är till stor vikt för min studie om lärarnas uppfattningar om kreativt skrivande. 

Litteraturen kommer att beröra estetisk verksamhet, textskapande och kreativitet i 

grundskolans tidigare åldrar. En redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkt 

avslutar kapitlet. 
 

 

3.1 Estetisk verksamhet 
Lindgren, (2006) menar att den estetisk verksamhet i skolan har kommit att få ett allt 

större utrymme i olika diskussioner. I sin analys kunde Lindgren identifiera fem 

diskurser rörande konstruktionen av legitimitet kring skolans estetiska verksamhet. De 

fem olika legitimeringarna som Lindgren upptäckte i de olika diskurserna var 

kompensation, balans, lustfylld, fostran och förstärkning. Till de olika pedagogiska 

diskurserna som Lindgren (2006) har identifierat ansluter sig både lärare och skolledare.  

Lindgren (2006) beskriver alltså fem olika legitimeringar för estetisk verksamhet. En av 

de första utgår från elevers behov av verksamheten. Vissa elever beskrivs ha större 

behov av estetisk verksamhet. Dessa elever hade någon form av problem/svårighet i 

skolan. Barn utan problem har ett stort behov av estetisk verksamhet utifrån att de är 

barn, medan för barn med någon form av svårighet/problem fungerar verksamheten som 

specialpedagogik med terapeutiska inslag. Därför behövde dessa elever mer tid av den 

verksamheten enligt Lindgrens analys. Lärarna utrycker att barn med olika problem 

presterar oftast sämre i de teoretiska ämnena men presterar bättre i de estetiska ämnena. 

I analysen kommer författaren fram till att med hjälp av mer tid i estetiska ämnen kan 

eleverna kompenseras för sina misslyckanden i andra verksamheter. Analysen visade 

även att det fanns en tanke med kompensationen. Med hjälp av mer tid av praktiskt 

estetiska ämnen ska det hjälpa eleven i de teoretiska ämnena och förbättra elevens 

resultat och motivation. Eleverna antas närma sig normen för det normala med hjälp av 

estetisk verksamhet.  

Lindgren (2006) har i sin analys urskilt att legitimeringen av estetisk verksamhet som 

balans bygger på helhet inom estetisk/praktisk/teoretisk verksamhet. Det finns ett 

allmänmänskligt behov av verksamheten. Lärarna anser att om barnen inte får sina 

behov tillgodosedda ökar riskerna att barnen blir splittrade. Utifrån diskursen talade de 

även om en strävan efter balans för att bli hela människor. Med konstruktionen att se 

skolan som estetisk/praktisk eller teoretisk blir synen på människan som uppdelad i 

kropp (hand) och tanke (huvud) en logisk följd. Att arbeta med händerna anses vara 

möjligt utan tankeverksamhet och koncentration. Genom ett arbete med 

praktiskt/estetisk verksamhet som avbrott kan barnen då utvecklas till att bli mindre 

splittrade. Verksamheten ses mer som avslappnande än någon annan verksamhet. I 

Lindgrens (2006) analys uttrycker lärarna att balansen mellan ämnena under skoldagen 

är viktig då eleverna bedöms att inte ha tålamod att arbeta med en och samma sak under 

en längre tid. Genom att arbeta praktiskt under lektionerna kommer eleverna närmare 

verkligheten och kan därför ges förutsättning för lärande inom andra ämnen. Barns 

behov som balans är vad som benämns som helhet. Syftet med tematiskt arbete och 

ämnesintegration är att närma sig denna helhet. Analysen visar att barn är mer i behov 
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av balans, mellan praktiskt och teoretisk lärande. Eftersom dagens skola ses av lärarna i 

Lindgrens (2006) diskurs som alltför teoretiskt krävs det mer av den praktiska 

verksamheten.  

Denna naturliga balans innebär ämnesövergripande aktiviteter, lika mycket teoretiska som 

praktiskt-estetisk verksamhet, praktiska och verklighetsnära uppgifter, balans mellan ämnen 

och korta arbetspass (Lindgren, 2006, s.107). 

”Precis som eleverna anses ha särskilda behov av estetisk verksamhet och en balanserad 

skoldag, anses de ha behov av lustfyllda aktiviteter i skolan”( Lindgren, 2006, s.107). I 

analysen kunde Lindgren (2006) urskilja att ”ha roligt” följde samma linje som både 

behov och balans, att skapa en helhet. Roligt kopplar lärarna till den estetiska 

verksamheten och ett av målet med den estetiska verksamheten är att ha roligt. 

Argumentet för den diskursen bygger på ett viss mått av frivillighet. Målet för estetisk 

verksamhet är att ha roligt, ingen ska bli tvingad att göra något som han eller hon inte 

vill. Analysen visar att det är den lustfyllda aktiviteten i sig som blir meningsskapande 

för barnen. För att eleverna ska tycka att det är roligt i skolan behöver eleverna också få 

uppleva hur det är att inte ha roligt. Det är en av förutsättningarna för att ha roligt i 

skolan menar Lindgren. 

Estetisk verksamhet som fostran blir en samhällsanknytning till bra 

samhällsmedborgare. Inom den diskursen kunde Lindgren (2006) se att lärare ansåg att 

de med hjälp av den estetiska verksamheten kunna träna samarbete och förmåga att 

anpassa sig vilket leder eleverna till goda samhällsmedborgare. Den andra typen av 

fostran handlar om att fostra eleverna till ett bättre självförtroende. De anses kunna 

utvecklas med hjälp av estetisk verksamhet på ett mer individuellt plan. Inom den 

diskursen finns uppfattningen att människor har sämre självförtroende på grund av den 

samhällsutveckling vi har. Där det ökade antalet fackmän inom estetik bara ökar. 

Utifrån samhällets krav på såväl bra självförtroende som samarbetsförmåga och 

lyhördhet anses det viktigt att fostra till anpassning utifrån den estetiska verksamheten. 

”Det handlar om skilda sätt förstärka elevernas lärande inom andra ämnen än de 

estetiska med hjälp av de specifika ämnena slöjd, musik, hemkunskap, idrott och hälsa 

eller bild” (Lindgren, 2006, s.115). Här visar Lindgrens analys att ju fler ämnen som 

integreras desto högre blir kvalitén på undervisningen. De estetiska ämnena förstärker 

inte bara inlärningssituationen utan gör lärandet mer lustfyllt. Prestationen inom 

estetiska ämnen har en positiv effekt även på andra ämnesområden. I en diskussion tar 

en av lärarna upp musikämnets låga status och att hennes kollegor anser ämnet musik 

mindre viktigt än ämnen som svenska och matematik. Läraren anser då istället att musik 

är en förutsättning för andra ämnen. Hon anser att musik kan vara en metod i samband 

med t.ex. läsinlärningen. Analysen visar att det optimala sättet att lära är att arbeta 

tematiskt eller ämnesövergripande, att föra samman många olika delar av skolans 

verksamhet som möjligt. 

 

3.2 Textskapande 
Björn (1997) betonar barns skriftspråkliga aktiviteter som uttryck för ett personligt 

meningsskapande i dialog med omvärlden. Lidberg (2007) betonar ett vidgat 
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språkbegrepp inom läsande och skrivande, som språk, språkutveckling och 

kommunikation i större utsträckning.   

 

3.2.1 Texternas innehåll 
I Björns (1997) avhandling beskrivs tre olika kategorier som innefattar barns 

textskrivande. Att reproducera erfaren verklighet, att laborera/leka med erfaren 

verklighet och att redogöra för erfaren verklighet. Dessa tre kategorier är olika 

förhållningssätt barn kan uttrycka i sitt sätt att skildra erfaren verklighet. Enligt Björn 

ligger dessa förhållningssätt bakom individens förmåga till att anpassa sig till sin 

omgivning. I analysen framkommer det att de enskilda barnen förhåller sig till 

omvärlden på skilda sätt. Det som förenar barnen enligt Björn är att samtliga barn 

stimuleras till ett engagerande skrivande när det centrala temat är den egna relationen 

till den omgivande kulturen. Ges barnen sådana möjligheter, kan de erövra skriftspråket 

även på ett personligt plan menar Björn (1997).  

Den reproducerande textuella aktiviteten är den som barnen ägnar sig minst åt när de får 

välja vilken text de ska skriva menar Björn (1997). Den texttyp som hamnar inom 

kategorin att reproducera erfaren verklighet innebär att barnen försöker skriva och 

efterlikna en annan text så mycket som möjligt.  Då de är fria att välja och de väljer att 

reproducera egna texter så väljer de av intresse. Detta kopierande kan senare leda och 

inspirera till att kunna leka och laborera med erfaren verklighet menar Björn. Oftast var 

det faktatexter barnen valde att reproducera.  

Att laborera med erfaren verklighet beskriver Björn (1997) som en motpol till att 

reproducera verklighet. Här menar författaren att man kan se denna kategori som ett 

nyproducerande genom att bryta upp från verkligenheten. I Björns analys visar det att i 

den studerade klassen förekommer dessa texter redan i åk 1 men uppträder först på 

allvar i åk 2. Eleverna får utrymme att laborera eller leka genom egna erfarenheter. 

Innehållet i texterna är en blandning av olika påhittade sammanhang. Björn beskriver att 

texterna innehåller stora delar av påhittade och overkliga karaktärer.   

 
När barnen är fria att välja vad de ska skriva lyfter de ofta in erfaren verklighet av olika 

slag i texterna. Denna kategori menar Björn (1997) förekommer vid sidan av deras 

lekform. Texten berättar om verkligheten. Enligt vad Björn menar ligger denna kategori 

mitt i mellan de övre kategorierna. I texterna finns det ett beskrivande inslag som i 

reproducerade texter men mer på ett personligt sätt att redogöra för verkligheten. När 

barnen redogör för sådant som de personligen upplevt i sina texter är det oftast om 

människor som de känner men även andra erfarenheter som barnen har tagit del av via 

olika medier.  

 

3.2.2 Vidgat språkbegrepp 
Vi lever i ett samhälle som hela tiden förändras. Liberg (2007) skriver att den period vi 

lever i nu har inneburit stora och snabba förändringar inom bl.a. skrivkonsten, från 

boktryckarkonsten fram till internet. Människor kommunicerar med andra människor 

för att skapa mening i vardagen. Detta för att göra oss förstådda men även för att förstå 

vår egen omvärld och andra.  Meningsskapande kommunikation kan ske på olika sätt 

menar Liberg, genom t.ex. musik, bild, drama, dans och rörelse. Meningsskapande är 

alltid medierat och sker med hjälp via olika språkliga uttrycksformer.  Vi använder oss 



 
 

7 
 

av olika sinnen och olika redskap för att kommunicera. Meningsskapande och begreppet 

språk på detta vida sätt innefattar både verbala som icke verbala språk. I ramen för ett 

vidgat språkbegrepp använder vi talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens språk, 

dansens och rörelsernas språk menar Liberg (2007).   

Genom texter och språk kan man utrycka sina känslor och tankar. Det ger oss möjlighet 

att förstå vår omvärld och skapa mening. Liberg (2007) menar att barns möjligheter att 

skapa mening ser olika ut beroende vilka sociala sammanhang de ingår i. ”Barn som 

växer upp i språkligt rika miljöer har större möjlighet att förstå och påverka sin egen 

situation, närmiljön och samhällsutvecklingen” (Liberg, 2007, s. 8). Därför blir det en 

viktig uppgift för skolan att stimulera elever i deras språkutveckling. En rik lärmiljö 

stimulerar till olika former av kunskap och därmed utvecklas även elevens tänkande.  

Liberg (2007) skriver att vi är multimodala i vårt meningskapande. Hon menar att 

meningskapandet påverkas av olika sinnesintryk, samt de olika uttrycksformerna 

påverkas även av varandra samtidigt som de bygger på varandra. Enligt Liberg innebär 

det att: 

Det jag sjunger, kan jag röra mig till; det jag sjunger och rör mig till, har någon skrivit och 

det kan jag läsa; det jag sjunger och rör mig till och läser, kan jag samtala om; det jag 

samtalar om kan jag läsa om; det jag samtalar och läser om kan jag utrycka i bild osv., osv. 

(Liberg, 2007, s. 9)  

De olika gestaltningarna och yttringarna bygger på varandra och står i ett förhållande till 

varandra. Fantasi och kreativitet är viktiga i ett meningsskapande. Språket ger oss 

möjlighet att vara kreativa och skapa nya sätt att uttrycka sig på menar Liberg (2007).  

 

3.3 Kreativitet 
Hoffs (2003) avhandling definierar kreativitet som ett generativt eller produktivt nytt 

sätt att uppleva verkligheten och sig själv på. Enligt Hoff beskrivs traditionellt 

kreativitet som fyra olika områden: den kreativa processen, den kreativa personen, den 

kreativa produkten och den kreativa miljön. Hoffs avhandling omfattar fyra studier som 

syftar till att nå mer kunskap om kreativitet och fantasi. 

 

3.3.1 Generativt eller produktivt   
Hoff (2003) menar att det produktiva sättet att se på kreativitet innebär hur man ser 

verkligheten genom att rekonstruera erfarenheter med hjälp av fantasifullt tänkande för 

att kunna återanvända dessa för nya tankar och idéer. Enligt Hoff så beskrivs 

traditionellt den kreativa processen som en kombination av olika tänkande. Hon menar 

då att man använder sig av ett fantasifullt tänkande men även av rationellt tänkande för 

att leda fram till kreativitet. Den kreativa personen beskrivs ofta som självsäker, flexibel 

och som en person som vågar mer. Men även negativa egenskaper beskriver en kreativ 

person som t.ex. labilitet. Den kreativa produkten beskrivs ofta som användbar menar 

Hoff (2003). Medan den kreativa miljön beskrivs som lekfull, frihet och en miljö som 

stödjer uppkomsten av idéer. 

 

Fantasin anses av många höra ihop med kreativitet. Genom att få användning av sin 

fantasi kan den även ses som en förmåga. Hoff (2003) menar att med hjälp av fantasin 
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så kan man drömma om framtiden, utforska det förflutna men även planera nuet. 

Tidigare forskning inom kreativitet och fantasi visar, enligt Hoff, att tioårsålder är en 

kreativ höjdpunkt. Kreativitet går först ner vid skolstarten. I den första studien kunde 

Hoff (2003) dra en slutsats att man kan använda sig av en teckningsuppgift som ett 

kreativitetstest. Resultatet visade att flickornas teckningar bedömdes mer kreativa än 

pojkarnas. Intervjuerna och mätresultatet visade att de mer kreativa barnen kunde hämta 

sina motiv från sin egen fantasivärld medan de mindre kreativa barnen ritade mer 

naturnära fenomen. Den andra studien skulle visa om barns självbild skiljde sig hos de 

mer kreativa barnen än hos de mindre kreativa barnen. Resultatet kunde inte visa på 

några skillnader. Den tredje studien visade på att trots barnens brist på social kompetens 

så kunde man urskilja att de förmådde hantera den bristen på ett konstruktivt och 

skapande vis på grund av sin kreativa förmåga enligt Hoff. Den sista studien var för att 

ta reda på låtsaskompisens funktion. Resultatet var i hög grad varierat men man kunde 

urskilja fem olika huvudfunktioner. Hoff (2003) menar att låtsaskompisar kan ses som 

ett kreativt sätt att genom ens inre resurser se till att de behov som finns blir uppfyllda. 

 

 

3.4 Pedagogens betydelse 
Björn (1997) har i sina observationer sett att läraren har stor makt att styra barnens 

aktiviteter i olika riktningar. Från barnens perspektiv blir därför läraren viktig för deras 

möjlighet till ett meningskapande i text. Björn har observerat lärarens förhållningssätt 

till barns textuella meningsskapande. Författaren observerar redan tidigt hur läraren 

använder en respektfull ton för att skapa en dialog mellan henne och barnen. Detta 

bemötande som läraren visar eleverna blir viktigt för den textskapande verksamheten. 

Björn observerar även pedagogens skicklighet med att knyta an till barnens spontana 

intressen.  Detta sätt skapar underlag för eleverna i deras olika textskapanden.  Ett annat 

bemötande som pedagogen visar är när pedagogen tillmötesgår eller avvisar öppna eller 

dolda önskemål. Att stödja och uppmuntra barnets skrivutveckling är ett annat positivt 

bemötande som observerades i studie. Det är viktigt med lärarens kännedom om varje 

barns kompetens och behov för att kunna ge stöd för att komma vidare i sitt skrivande 

men även att tydligt visa vad som är acceptabelt och önskvärt respektive inte tolererbart 

menar Björn (1997).  

 
Omsorg är vad den terapeutiska pedagogen bygger sin identitet på. Denna typ av lärare 

anser sig ha från skillnad från andra lärare, en särskild förmåga att få barn som mår 

dåligt att må bra med hjälp av estetisk verksamhet. Lindgrens (2006) analys visar att 

precis som skolans verksamhet delas in i antingen praktisk eller teoretisk, delar lärarna 

även in sig själva som icke teoretiska, praktiska eller esteter till övriga lärare, som ses 

som teoretiker. Pedagogerna i Lindgrens diskurser ser skolan alltför teoretisk och anser 

att det är nödvändigt att öka den praktiska verksamheten speciellt för de barn som har 

någon typ av problem eller svårighet i skolan. I Lindgrens analys visar det att läraren 

som ämnesexpert anser sig själv som stridbar och smidig men anser sig ändå ha lägre 

status än de övriga lärare på skolan. Läraren som konstnär ser sig själva stå på elevernas 

sida genom att bryta den traditionella undervisningen och gå mot strömmen. Lindgrens 

(2006) analys visar att pedagogerna inom det praktisk-estetiska anser sig som speciella i 

kontrast till de andra lärarna som undervisar i de teoretiska ämnena, som istället ses mer 

som fostrande och regelstyrda. 
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3.5 Teoretisk utgångspunkt  
Under rubriken teoretisk utgångspunkt kommer jag att presentera min teoretiska 

utgångspunkt utifrån Vygotskijs tankar om fantasi, kreativitet samt språkets betydelse 

för människan. Jag kommer utgå från Vygotskijs tankar i min analys och i den 

avslutande diskussionen. 

 

 
 

En varelse som vore fullkomligt anpassad till den omgivande världen, en sådan varelse 

skulle inte kunna vilja någonting, skulle inte kunna sträva efter någonting och skulle, 

naturligtvis, inte heller kunna skapa någonting (Vygotskij, 1995, s. 35). 

 

Ett skapande grundar sig på en bristande anpassning vilket gör att det uppstår en önskan 

eller ett inre behov. Behov och önskningar utgör inget skapande utan de fungerar mer 

som en inre drivkraft och sätter igång en fantasiprocess. Vygotskij (1995) skriver att 

varje uppfinnare eller geni är ett barn av sin tid och miljö. Han menar då att skapandet 

utgår från de behov som finns sedan tidigare och de möjligheter som finns runt omkring 

barnet. I förskolan ser vi hur barn spontant och villigt sätter igång och skapar genom att 

rita och måla men när skolåldern närmar sig försvinner den för barnen spontana lusten 

att rita för många. Enligt Vygotskij innebär det att ritandet blir ett sätt att uttrycka sig 

innan de har ett skriftspråk. 
 
Vygotskij (1995) menar att kreativitet är en mänsklig aktivitet som skapar något nytt. 

Det kan vara något skapande som sker och visar sig i det inre, i oss själva eller till det 

yttre som i vår omvärld. Med hjälp av fantasi kan man hela tiden skapa nya nivåer i vår 

fantasi, genom att kombinera saker från verkligheten och redan färdiga fantasifigurer. 

Dessa element man kombinerar i sin fantasi som leder till kreativitet kommer alltid från 

olika intryck från verkligheten. 

 
Man kan urskilja två grundläggande handlingar som sker inom varje människa när det 

handlar om att använda sig av sina erfarenheter i ett textskapande. Den ena kallas 

återskapande, den brukar vara nära förknippad med vårt minne. Det är inget nytt som 

skapas utan blir en slags upprepning av tidigare minne eller erfarenhet. Den andra 

grundläggande handling som Vygotskij (1995) talar om handlar om det kreativa. 

Kreativitet handlar inte om att återskapa tidigare intryck utan man kreativt bearbetar och 

skapar nya situationer ur de tidigare erfarenheterna. Ju mer erfarenheter och upplevelser 

desto mer material finns det för fantasin att skapa utifrån. En viktig slutsats som 

Vygotskij drar är att det är viktigt att vi som pedagoger vidgar barns erfarenheter och 

upplevelser för att barnen ska kunna få material till den skapande verksamheten. 

Fantasin grundar sig i erfarenheter och erfarenheterna stödjer sig på fantasin. De är 

beroende av varandra menar Vygotskij (1995). 

 
Vygotskij (1995) skriver att ”Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne 

till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin 

nutid.” (s, 13) Det Vygotskij menar är att fantasin är grunden för de kreativa 

aktiviteterna. Det är fantasin som möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska 

skapandet. En viktig fråga som oftast ställs inom psykologi och pedagogik är betydelsen 

av det kreativa arbetet för ett barns utveckling. I de yngre åldrarna ser vi tydligt de 
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kreativa processerna i barns lekar. Barn återskapar i sina lekar, men även när man blir 

äldre så använder man sig av kreativ bearbetning. Kreativ bearbetning är användbar när 

den blir ett medel för att vidga människans erfarenheter, t.ex. att med hjälp av fantasi 

tillägna sig historiska och sociala erfarenheter. Man kan sätta sig in i olika situationer 

och miljöer trots att man inte har fått uppleva dem själva. 

 
Det emotionella sambandet mellan fantasi och verklighet visar sig på ett dubbelt vis. 

Varje känsla strävar efter att förkroppsligas till bilder för att förklara känslan. 

Emotionen har en förmåga att välja ut intryck, bilder och tankar som vi förknippar med 

vår sinnesstämning. Det har varit länge känt att våra känslor inte enbart visar ett yttre 

kroppsligt uttryck utan även att känslor visar ett inre uttryck med tankar, bilder och 

intryck skriver Vygotskij (1995). Fantasin skapar ett inre språk med hjälp av bilder. 

Känslan väljer ut enskilda element och kombinerar dem så en förbindelse mellan det 

inre och det yttre uppstår. 

 
”Det förefaller som om barnets tanke bromsar in i samma ögonblick det fattar pennan, 

som om arbetet att skriva skrämde det” (Vygotskij, 1995, s. 53). Det litterära och 

språkliga skapandet ser vi tydligt i skolan. Innan skolåldern ritar barnen spontant och 

ofta. Men när de blir äldre går skapandet över i en ny utvecklingsfas det litterära. 

Vygotskij menar att barn i den tidiga skolåldern inte har förmåga att analysera 

förhållandet mellan olika miljöer och människor för att skapa liv i berättelsen. Han 

anser att barnet måste växa till sig för att komma fram till ett litterärt skapande. Det är 

när barnet har kommit till en mycket hög nivå som den inre världen för barnet blir 

tillgängligt för ett litterärt skapande. Han menar att barnets skriftspråk ligger på en lägre 

nivå än vad barnets muntliga språk befinner sig vid. När barnet ska skriva skriftspråk 

och inte talspråk uppstår det stora svårigheter. Det beror på att skriftspråket skiljer sig så 

mycket från talspråk. Talspråket är mer begripligt för barnen då det uppstår mellan 

människor och deras umgänge. Skriftspråket har istället sina bestämda regler hur det ska 

skrivas. Övergången till skriftspråket blir för många abstrakt och enligt Vygotskij 

innebär det att många barn inte förstår varför de måste skriva, då de saknar ett inre 

behov av att skriva. För att inspirera barn till att skriva behöver man anpassa uppgiften 

till barnet så att barnet kan inspireras att uttrycka sin egna inre värld. Som pedagog 

måste man skapa behovet att skriva och sedan hjälpa eleverna vidare så att de lär sig 

behärskar skrivandets konst menar Vygotskij (1995).   

 

 

 

3.6 Litteratursammanfattning 
Litteraturen berör estetisk verksamhet, textskapande och kreativitet i grundskolans 

tidigare åldrar.  Lindgren, (2006) menar att estetisk verksamhet i skolan har kommit att 

få ett större utrymme i olika diskussioner. Vissa elever beskrivs ha större behov av 

estetisk verksamhet. Dessa elever hade någon form av problem/svårighet i skolan. I 

analysen kommer författaren fram till att med hjälp av mer tid i estetiska ämnen kan 

eleverna kompenseras för sina misslyckanden i andra verksamheter. Analysen visade 

även att det fanns en tanke med kompensationen. Med hjälp av mer tid av praktiskt 

estetiska ämnen ska det hjälpa eleven i de teoretiska ämnena och förbättra elevens 

resultat och motivation. Eleverna antas närma sig normen för det normala med hjälp av 

estetisk verksamhet.  
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I Björns (1997) avhandling framkommer det att de enskilda barnen förhåller sig till 

omvärlden på skilda sätt. Det som förenar barnen enligt Björn är att samtliga barn 

stimuleras till ett engagerande skrivande när det centrala temat är den egna relationen 

till den omgivande kulturen. Ges barnen sådana möjligheter, kan de erövra skriftspråket 

även på ett personligt plan menar Björn (1997). Liberg (2007) skriver att den period vi 

lever i nu har inneburit stora och snabba förändringar inom bl.a. skrivkonsten, från 

boktryckarkonsten fram till internet. Människor kommunicerar med andra människor 

för att skapa mening i vardagen. Detta för att göra oss förstådda men även för att förstå 

vår egen omvärld och andra.  Meningsskapande kommunikation kan ske på olika sätt 

menar Liberg, genom t.ex. musik, bild, drama, dans och rörelse. Meningsskapande är 

alltid medierat och sker med hjälp via olika språkliga uttrycksformer. Vi använder oss 

av olika sinnen och olika redskap för att kommunicera. Meningsskapande och begreppet 

språk på detta vida sätt innefattar både verbala som icke verbala språk. I ramen för ett 

vidgat språkbegrepp använder vi talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens språk, 

dansens och rörelsernas språk menar Liberg (2007).  Fantasi och kreativitet är viktiga i 

ett meningsskapande. Språket ger oss möjlighet att vara kreativa och skapa nya sätt att 

uttrycka sig på menar Liberg (2007).  

Hoffs (2003) avhandling definierar kreativitet som ett generativt eller produktivt nytt 

sätt att uppleva verkligheten och sig själv på. Hoff (2003) menar att det produktiva 

sättet att se på kreativitet innebär hur man ser verkligheten genom rekonstruera 

erfarenheter med hjälp av fantasifullt tänkande för att kunna återanvända dessa för nya 

tankar och idéer. Den kreativa personen beskrivs ofta som självsäker, flexibel och som 

en person som vågar mer. Men även negativa egenskaper beskriver en kreativ person 

som t.ex. labilitet. Den kreativa produkten beskrivs ofta som användbar menar Hoff 

(2003). Medan den kreativa miljön beskrivs som lekfull, frihet och en miljö som stödjer 

uppkomsten av idéer. Fantasin anses av många höra ihop med kreativitet. Genom att få 

användning av sin fantasi kan den även ses som en förmåga. Hoff (2003) menar att med 

hjälp av fantasin så kan man drömma om framtiden, utforska det förflutna men även 

planera nuet.  

 

Björn (1997) har i sina observationer sett att läraren har stor makt att styra barnens 

aktiviteter i olika riktningar. Från barnens perspektiv blir därför läraren viktig för deras 

möjlighet till ett meningskapande i text. Detta bemötande som läraren visar eleverna blir 

viktigt för den textskapande verksamheten. Björn observerar även pedagogens 

skicklighet med att knyta an till barnens spontana intressen.  Detta sätt skapar underlag 

för eleverna i deras olika textskapanden. Lindgrens (2006) analys visar att precis som 

skolans verksamhet delas in i antingen praktisk eller teoretisk, delar lärarna även in sig 

själva som icke teoretiska, praktiska eller esteter till övriga lärare, som ses som 

teoretiker. Pedagogerna i Lindgrens diskurser ser skolan alltför teoretisk och anser att 

det är nödvändigt att öka den praktiska verksamheten speciellt för de barn som har 

någon typ av problem eller svårighet i skolan.  

  
Ett skapande grundar sig på en bristande anpassning vilket gör att det uppstår en önskan 

eller ett inre behov menar Vygotskij (1995). Behov och önskningar utgör inget 

skapande utan de fungerar mer som en inre drivkraft och sätter igång en fantasiprocess. 

Vygotskij (1995) skriver att varje uppfinnare eller geni är ett barn av sin tid och miljö. 

Han menar då att skapandet utgår från de behov som finns sedan tidigare och de 
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möjligheter som finns runt omkring barnet. Vygotskij (1995) menar att kreativitet är en 

mänsklig aktivitet som skapar något nytt. Det kan vara något skapande som sker och 

visar sig i det inre, i oss själva eller till det yttre som i vår omvärld. Man kan urskilja två 

grundläggande handlingar som sker inom varje människa när det handlar om att 

använda sig av sina erfarenheter i ett textskapande. Den ena kallas återskapande, den 

brukar vara nära förknippad med vårt minne. Det är inget nytt som skapas utan blir en 

slags upprepning av tidigare minne eller erfarenhet. Den andra grundläggande handling 

som Vygotskij (1995) talar om handlar om det kreativa. Kreativitet handlar inte om att 

återskapa tidigare intryck utan man kreativt bearbetar och skapar nya situationer ur de 

tidigare erfarenheterna. En viktig slutsats som Vygotskij drar är att det är viktigt att vi 

som pedagoger vidgar barns erfarenheter och upplevelser för att barnen ska kunna få 

material till den skapande verksamheten. Fantasin grundar sig i erfarenheter och 

erfarenheterna stödjer sig på fantasin. De är beroende av varandra menar Vygotskij 

(1995). Det Vygotskij menar är att fantasin är grunden för de kreativa aktiviteterna. 

Övergången till skriftspråket blir för många abstrakt och enligt Vygotskij innebär det att 

många barn inte förstår varför de måste skriva, då de saknar ett inre behov av att skriva. 

För att inspirera barn till att skriva behöver man anpassa uppgiften till barnet så att 

barnet kan inspireras att uttrycka sin egna inre värld. Som pedagog måste man skapa 

behovet att skriva och sedan hjälpa eleverna vidare så att de lär sig behärskar 

skrivandets konst menar Vygotskij (1995). 

Den redovisade litteraturen diskuteras i förhållande till det resultat jag har fått fram i 

min studie under rubriken Resultatdiskussion.  Vygotskijs (1995) tankar samt begreppen 

kreativitet, inre- och yttre drivkraft kommer att användas som analytiska redskap för att 

synliggöra lärarnas uppfattningar om kreativt skrivande som en del av lärandeprocesser 

i ämnet svenska med utgångspunkt från skapande verksamhet. 
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4. Metod och genomförande 
Jag ska i detta kapitel beskriva den metod jag har valt och varför den valda metoden är 

mest lämpad för min studie. 

  
4.1 Metodval 
Studiens syfte är att undersöka och belysa lärares uppfattningar om kreativt skrivande 

som del av lärandeprocesser i ämnet svenska med utgångspunkt från skapande 

verksamhet. För att nå fördjupad kunskap om mitt syfte har jag valt att göra en 

kvalitativ studie. Genom kvalitativa intervjuer kan forskaren få komplexa och djupa 

svar med hjälp av enkla frågor menar Trost (2010). För att kunna ta del av lärarnas 

uppfattningar kommer de kvalitativa intervjuerna att hjälpa mig att förstå och hitta 

mönster i min datainsamling. ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld 

eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidsson, 2003, s. 78).  Jag har valt 

att ha sex stycken strukturerade frågor när jag gör mina intervjuer (se bilaga 1). Varje 

fråga har flera underfrågor för att hjälpa mig vidare i intervjun om svaret blir 

kortfattade. Trost (2010) skriver att låg grad av standardisering innebär att man anpassar 

sig till den intervjuade och följdfrågor anpassas och formuleras efter tidigare svar och 

svaren kan därigenom fördjupas och utvecklas. Den kvalitativa intervjun fångar 

uppfattningar i det unika tillfället och ger samtidigt en fördjupad bild av den 

intervjuades verklighet.   
 

4.1.1 För och nackdelar 
Med hjälp av kvalitativa intervjuer är det möjligt att ställa följdfrågor för att få en 

djupare förståelse för respondentens uppfattningar och erfarenheter. Fördelen med den 

valda metoden är att det gör det mer möjligt att ge utrymme för oväntade svar och få en 

större helhetsbild av respondenternas verklighet.  En annan fördel är att jag kan fördjupa 

mig i tidigare studier och uppfattningar, vilket gör att jag kan dra nya och egna 

slutsatser utifrån intervjuerna. Nackdelen med den valda metoden är att det är bara 

utifrån mina erfarenheter som jag kan dra slutsatser och därigenom kommer även min 

förförståelse i ämnet att vara begränsad. En annan nackdel med min valda metod är att 

det är svårt att bortse från min förförståelse och förutfattade meningar eftersom jag själv 

kommer arbeta i samma yrke som de intervjuade personerna.  

 

 

4.2 Rekrytering och urval 
Min studie baseras från intervjuer med fyra stycken lärare. Lärarna i studien har alla 

varit verksamma lärare mellan 10 till 24 år. De är alla klasslärare och undervisar eller är 

behöriga att undervisa i ämnena svenska, SO-ämnena, NO-ämnen, matematik och bild. 

De tillfrågade lärarna arbetar på olika skolor eller i olika spår men alla intervjuade lärare 

arbetar i samma kommun. Dessa utvalda lärare valdes genom att jag först undersökte 

vilka som var intresserade av att medverka. Jag berättade för de utvalda lärarna syftet 

med studien och med den informationen hade de även möjlighet att avböja sin 

medverkan.  Urvalet av lärarna baseras på de som har blivit tillfrågade och tackat ja till 

att bli intervjuade.  
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4.3 Genomförande 
Jag valde att inte göra en pilotstudie då jag känner mig säker i intervjusituationer. Jag 

anser mig van att intervjua. När jag hade utformat mina intervjufrågor utefter mitt syfte 

bokade jag tid med fyra lärare som tidigare hade valt att tacka ja till min studie. De blev 

informerade om syftet igen samt hur länge jag beräknade att intervjun skulle ta. Varje 

enskild intervju ägde rum i respektive lärares klassrum efter skoldagens slut. Samtliga 

intervjuer spelades in och varje intervju varade cirka 30 min. Under intervjun anpassade 

jag mina följdfrågor för att anpassa mig efter respondenternas svar.   

 

4.4 Bearbetning och analys 
Jag analyserade löpande under intervjun så att jag kunde be lärarna att utveckla sina 

svar med hjälp av följdfrågor. Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt att 

göra löpande analyser för att få nya idéer så man vet hur man kan gå vidare i sin analys. 

Jag bearbetade mina empiriska data genom att transkribera intervjuerna ordagrant. 

Inspelat material som inte har varit relevant till min studie så som småprat, som t.ex. 

hummande har markerats och tagits bort ur transkriberingen.  Jag påbörjade varje 

transkribering av intervjuerna så snart som möjligt för att ha respondenternas 

helhetsuttryck färska i minnet. Jag har använt mig av min teoretiska utgångspunkt när 

jag analyserade fram mitt resultat. Jag använde mig av Vygotskijs (1995) tankar samt 

begreppen inre- och yttre drivkraft samt kreativitet.    

I intervjumaterialet kunde jag tydligt urskilja uppfattningar om kreativt skrivande som 

en del av lärandeprocesser i ämnet svenska med utgångspunkt från skapande 

verksamhet. Inställningar till kreativt skrivande som textskapande blev min första 

gruppering som jag kunde urskilja utifrån respondenternas svar. Två olika inställningar 

till kreativt skrivande kunde identifieras. Två av lärarna såg textskapande som viktigt 

för elevernas utveckling medan de två andra ansåg inte det lika viktigt utan det fanns 

andra förmågor som var viktigare i skolan att utveckla. Ordet kreativitet uppfattades 

som skrämmande av pedagogerna och de flesta ansåg sig inte vara kreativa. En 

underrubrik skapades om kreativitet och en om ämnesintegrering. 

Den andra uppfattningsgrupperingen jag kunde urskilja var syn på sätt att stimulera till 

kreativt skrivande som textskapande. Här uttrycktes olika sätt att hjälpa eleverna och 

stimulera till kreativt skrivande. Två underrubriker skapades: yttre stimulans som miljö 

och inre stimulans som erfarenheter och motivation till skrivande.  

 

4.5 Trovärdighet 
Med hjälp av många följdfrågor och öppna frågor vid intervjuerna har jag fått möjlighet 

att i analysen fånga respondenternas uppfattningar om kreativt skrivande som lärprocess 

i ämnet svenska. Det finns en risk att en del nyanser i språket och kroppsspråket har 

fallit bort när jag sammanställt svaren.  Patel och Davidson (2003) menar att 

reliabiliteten inte behöver vara att respondenterna ska svara på samma sätt i alla 

situationer. Istället betyder det att personen har fått nya erfarenheter eller ändrat 

uppfattning. Man bör istället se på reliabiliteten i en kvalitativ studie mot bakgrund av 



 
 

15 
 

den situation som råder under intervjutillfället.  Jag som intervjuare har en viktig roll att 

göra respondenterna trygga under intervjutillfället så att de är bekväma i att uttrycka 

sina tankar och erfarenheter. En del lärare tänkte till en extra gång innan de svarade. 

Detta kan vara för att tänka efter om deras undervisning stämmer överens med studien 

syfte och aktuella styrdokument.  

4.6 Etik 
Studien genomförs enligt Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav beträffande 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att lärarna informerades om 

studiens syfte. Lärarna hade själva rätten att bestämma sin medverkan i studien efter att 

de fick reda på syftet med studien. De hade möjlighet att avböja sin medverkan i studien 

när de själva ville. Därmed uppfylldes samtyckeskravet. Alla som har valt att medverka 

i studien är skyddade med ett annat namn och namnges i studien med ett nummer. Inga 

namn på personer, skolor eller annat som kan härledas till de intervjuade personerna 

kommer att lämnas ut. Detta fyller konfidentialitetskravet. All insamlad data kommer 

enbart att användas för min studie och de kommer inte att diskuteras vidare. 

Papperskopior och inspelat material från intervjuerna kommer att makuleras efter 

studiens slut (Vetenskapsrådet, 2011). 
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5. Resultat 
Jag har delat in resultatet under två huvudrubriker med vardera två underrubriker. I min 

analys har jag kunnat urskilja två huvudkategorier av uppfattningar om kreativt 

skrivande som en del av lärandeprocesser i ämnet svenska med utgångspunkt från 

skapande verksamhet hos lärarna i studien. Dessa handlar om inställningar till och syn 

på sätt att stimulera till kreativt skrivande som textskapande. Jag har valt att kalla 

respondenterna, lärare tillsammans med en siffra beroende på i vilken ordning de blev 

intervjuade. Lärare 1 intervjuades först och lärare 4 intervjuades sist. 

 

5.1 Inställningar till kreativt skrivande som textskapande 
I analysen kunde jag urskilja olika inställningar till kreativt skrivande som textskapande 

bland de intervjuade lärarna. Två av lärarna beskriver varför de anser att ett 

textskapande i skolan är viktigt. Den ena uttrycker sig med att språket är ett medel för 

makt. ”Det är ju, alltså det är ju makt! Språket är ju makt. Du behöver ju kunna förhålla 

dig till skrift för att kunna förmedla dig, kunna göra dig förstådd. Kunna nyansera dig” 

(lärare 1). Hon menar vidare att skrift kan tolkas på ett sätt som det inte var tänkt och 

därför är det viktigt att man i skolan lär sig att klä sin skrift så att den kan tolkas rätt. 

Lärare 3 uttrycker textskapandet som ett verktyg som utvecklar elevernas tänkande.  

Jag tycker man utveckla tänkandet när man skriver och man blir tvingad att tänka efter hur 

saker är när man ska skriva ner det. Och det är inte alltid tanken måste inte alltid vara 

färdig. Jag kan avsluta den men jag ska skriva ner någonting. Och någon annan ska se den 

då, och då måste jag se till att det blir någonting. Jag tycker skrivandet utvecklar tänkandet. 

Och tänkandet utvecklar skrivandet (Lärare 3). 

Lärare 3 menar vidare att ju mer man skriver desto mer utvecklar man en känsla för 

språket. Hon anser att det gäller för eleverna att skriva i många olika situationer för att 

utveckla känslan och tänkandet. De två andra lärarna anser inte textskapande lika viktigt 

i skolan som de andra intervjuade lärarna. Lärare 2 uttrycker sig så här:  

Ja lite olika typer av textskapande Det var som insändare och det här om att framföra sina 

åsikter. Det trycks ju också på i den nya läroplanen. Att man ska kunna uttrycka vad man 

tycker och motivera och stå för sina åsikter. Den typen av texter tror jag, viktigare 

betydelse. Mer betydelse nu än vad det kanske har haft, i alla fall i kursplanerna. Sen, just 

det här berättarskrivandet det fria skrivandet att man skriver om vad som helst. Jag ser inte 

den stora vikten i det, riktigt. För det är inget, det är väldigt få som använder det i det 

verkliga livet (Lärare 2). 

Hon uttrycker att berättandeskrivande eller fritt skrivande inte är något att lägga vikt 

vid. Hon anser istället att textskapande där man framför sina åsikter är viktigare. Under 

intervjun framkommer det att eleverna inte skriver mer än på svensklektionerna där 

eleverna just nu skriver i genren deckare. Under intervjun framkommer inte om lärare 2 

arbetar med eleverna i att framföra sina åsikter genom ett textskapande. Lärare 4 

uttrycker att textskapande är viktigt men anser att läsförståelse är ännu viktigare än 

textskapande.     

Ja,...Jag tycker att det är viktigt men jag tycker att det är ännu viktigare att du har 

läsförståelsen. För det är den som ligger grunden till allting. Och jag har faktiskt tänkt 

väldigt mycket på det här att man har lagt så stort fokus på att skriva berättelser i skolan. 

Och då tänker jag varför? Vad är det som är så viktigt att dom ska skriva berättelser? Hur 
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ofta använder man det sen? ... Så jag tänker jo visst det är jätteviktigt att skriva texter men 

inte lika viktigt som läsförståelse (lärare 4). 

Hon uttrycker under intervjun att det är något hennes elever ofta får höra att de ska läsa 

och att det är det hon satsar på för att utveckla elevers språkutveckling.  Hon anser att 

läser man mycket så kommer skrivandet på köpet. Lärare 1 anser även hon att läsning är 

viktigt så som lärare 4 framhåller men hon menar istället att det är något som hänger 

ihop med varandra. Hon uttrycker sig så här: ”Alltså du blir en god skribent om du läser, 

du blir en god läsare om du skriver. Så är det, du behöver möta, du behöver doppas i det 

här havet. Marineras i texter. Det kommer man inte ifrån” (Lärare 1). Vidare uttrycker 

lärare 4 en frustration över de textskapande som tidigare har haft en för stor omfattning i 

skolan enligt henne själv. Hon förstår inte vad syftet har varit med det textskapande utan 

framhåller istället läsförståelsen som viktigare. 

5.1.1 Kreativitet 
Under intervjuerna med de fyra lärarna är de tre lärare som öppet uttrycker frustration 

över ordet kreativitet på ett eller annat sätt. Lärare 1 uttrycker sig så här, ”Ja,a ... (skratt) 

Det är som om vi ska vara kreativa allihop (skratt) Vilket krav. Ja, vad anser jag är 

kreativt skrivande... Det är väl, det handlar mycket om att våga tycker jag” (lärare 3). 

Hon uttrycker det som ett ytterligare krav med kreativitet. Under intervjun upplever jag 

hennes beskrivna undervisning kreativ när hon berättar om vilka olika textskapanden 

hon stimulerar till men hon verkar i första anblick bli skrämd av ordet kreativitet och 

upplever det istället som ett krav än ett verktyg till skapande. Vidare i intervjun 

uttrycker hon sig så här när jag frågar om en kreativ miljö. ”Jag har lite mer kreativare 

miljö så men....ja” (lärare 3). Hon framhåller till sist att hon har en kreativ miljö för sitt 

textskapande. Hon menar att kreativitet innebär att man vågar skriva om precis vad som 

helst och att det inte behöver vara något speciellt. Genom att uttrycka sig så upplever 

jag det som hon avväpnar ordet kreativitet för sig själv genom samtalet och anser sig 

vara en kreativ lärare. 

 

När jag frågar lärare 2 vad hon anser vara kreativt skrivande får jag förtydliga med att 

säga att det inte finns något rätt och fel då hela hennes kroppsspråk visar att hon tycker 

att det är en obehaglig fråga. Hon svarar så här; ” Nä, det finns inget rätt och fel... ja, jag 

är allergisk mot kreativitet. (Skratt) Nä men det är väl, ja. Det är väl lite det här fria 

kanske det här med att man får använda sin fantasi” (Lärare 2). Lärare 2 uttrycker med 

både sitt kroppsspråk och i tal att hon inte upplever sig som kreativ. Hon uttalar även sig 

vara allergisk mot kreativitet. Genom detta påstående visar hon tydligt att hon inte anser 

sig själv vara en kreativ lärare/person eller att hon undervisar på ett kreativt sätt inom 

textskapande. 

Lärare 4 anser att kreativt skrivande är när man använder sig av sina erfarenheter och 

ens fantasi för att skriva något som kommer inifrån sig själv. Hon menar i sitt uttalande 

att kreativitet är ett verktyg för att skapa något med hjälp utifrån sina egna upplevelser.   

Att vara kreativ det är inte bara att va, liksom. Utan det gäller att du har fått uppleva saker 

själv, att du har fått läsa saker, nån har berättat för dig. Jag tror det är svårt för en hjärna att 

bara vara kreativ utan massa input (Lärare 4). 
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Här beskriver hon i sitt uttalande att kreativ inte är något man bara kan vara. Utan hon 

anser att man måste ta del av olika upplevelser för att stimulera till kreativitet. Hon 

tycker sig arbeta med kreativt skrivande då de skriver i SO-ämnena men när jag frågar 

om hon ser någon utveckling i andra ämnen med hjälp av kreativt skrivande så vänder 

samtalet och hon ger uttryck för att hon inte anser sig vara kreativ. ”Jo det går ju ihop 

hela tiden, det gör det ju. Med texter. Men jag är ju inte, jag är inte någon jättekreativ 

människa själv. Jag är ingen konstnärstyp” (lärare 4). Hon hänvisar till att vilja ha 

ordning och reda och kan därför inte vara kreativ samtidigt menar hon. 

Men för mig är det mycket ordning och reda och fyrkantigt och ää ... För då funkar det för 

alla. Och sen så får man låta dom blomma ut i vissa avseenden. Men just det här att alla 

ska, nää det är inte riktigt min arbetsstil så (Lärare 4).  

När jag frågar vidare om hennes uttalande om att hon inte är kreativ för hon vill ha 

ordning och reda svarar hon; 

Det är väl det jag tänker. Konst, en konstnär är kreativ. Jag kanske är kreativ på andra sätt 

men inte det här. Bild, musik, drama och sånt här. Det är inte. Det är väl det jag mest tänker 

som kreativt. Det håller inte jag på så mycket med. Det tycker jag blir så jobbigt och då blir 

det så rörigt och det gillar inte jag. Då blir det högljutt och då kan inte jag jobba (Lärare 4). 

Även hon anser sig inte vara kreativ då hon inte kan klassa sig som konstnär. Kreativitet 

är något som hon, enligt min tolkning, ser som högljutt och rörigt. Detta är inte ett 

önskvärt beteende. För att hon ska kunna arbeta krävs det lugn och ro i hennes 

klassrum. Därför är inte kreativitet något hon arbetar med. Hon uttrycker tydligt att hon 

inte ser textskapande som något kreativt då hon hänvisar till kreativitet som bild, musik 

och drama. Textskapande ses främst som genreskrivning, vilket lärare 4 inte anser vara 

kreativt skrivande då det är något som är alltför styrt uttrycker hon. 

5.1.2 Ämnesintegrering 
Tre av de intervjuade lärarna uttrycker att de arbetar med textskapande vid fler tillfällen 

än under bara svensklektionerna. Lärare 1 anser att man inte kan arbeta separat med de 

olika ämnena utan uttrycker sig så här; 

Man får ju väga in många olika ämnen. Alltså du kan inte bara jobba separat men svenskan, 

separat med SO:n, separat med NO:n. Jag tycker det är snudd på kriminellt dom lärarna 

som väljer att hålla sina egna texter. Alltså lik väl om jag ska titta efter faktatexter som står 

i svenskan, då är det dumt om inte jag får titta på NO-texterna. Det är ju bättre att man 

samarbetar där i mellan (Lärare 1). 

 Ämnesintegrering är något som lärare 1 säger att hon arbetar med. Hon anser även att 

de lärarna utför ett dåligt arbete om man inte samarbetar mellan ämnena. Hon ger 

uttryck för att textskapande inte bara sker under svensklektioner utan under hela elevens 

skoldag. Även lärare 3 uttrycker att hennes elever skriver under andra tillfällen än bara 

svensklektionerna. För henne är det textskapande i många olika ämnen för att eleverna 

ska skaffa sig olika slags språk och vägar till ett skriftspråk. ”Ja just det hur det kreativa 

skrivandet i NO lär dom att utveckla NO-språket, så kan vi ju säga. Det gör det ju. För 

när dom skriver i historia, vi tar reda på orden, jobbar med orden där då utvecklar man 

ju språket i historia” (Lärare 3). Hon ser att olika texter kräver olika förmågor. Genom 

att eleverna får skriva olika texter övar de upp de olika förmågorna och lär sig de olika 

språken. Genom att lära sig språket i historia så får de fler ord att utveckla andra texter 



 
 

19 
 

med. Även lärare 4 uttrycker att hon sysslar med textskapande under andra ämnen och 

inte bara under svensklektionerna. 

 

5.2 Syn på sätt att stimulera till kreativt skrivande som 

textskapande 
Under den här rubriken kommer jag att belysa lärarnas syn på sätt att stimulera till 

kreativt skrivande som textskapande. Analysen visar på två olika sätt att som lärare 

stimulera till textskapande. Den första kallar jag yttre stimulans och den andra kallar jag 

inre stimulans.  

5.2.1 Yttre stimulans 
Yttre stimulans handlar om hur lärare kan stimulera till kreativt skrivande med hjälp av 

miljön och arbetsätt inom skolan.  

Alla lärare i studien upplever miljön viktig för ett textskapande men upplever att de har 

svårt att erbjuda en kreativ miljö då de befinner sig i ett klassrum. Lärare 2 menar att 

genom att låta eleverna bestämma var de ska sitta kan hon erbjuda en annan miljö inom 

klassrummets begränsningar men uttrycker en saknad över att ha dålig tillgång till 

grupprum. Lärare 1 anser istället att det är mer viktigt med upplevelser kring skrivandet 

än själva miljön. Bland annat att eleven istället vet att någon annan ska läsa det han eller 

hon har skrivit. Hon uttrycker så här; ”Jo men visst men jag tror mer på tydlig 

mottagare. Att dom vet att det här kommer hamna någonstans” (Lärare 1). 

För lärare 4 så innebär en bra miljö ordning och struktur. Hon anser det är viktigt för allt 

lärande men har svårt att svara hur hon skapar en kreativ miljö för textskapande. Hon 

tycks ha svårt att definiera vad en kreativ miljö innebär för henne eller hennes elever 

men svarar till sist att hon inte tar hjälp av att stimulera till en kreativ miljö för 

textskapande. ”Nej, jag är nog inte den som plockar med mig saker och har liksom 

massa... aa kan visa och så, nej det är inte riktigt min personlighet” (Lärare 4). 

För lärare 3 ser betydelsen av miljön annorlunda ut. Hon anser att hon måste erbjuda 

eleverna en kreativ miljö för att ett kreativt textskapande ska kunna ske. 

Det är väl det som kommer ut efter, utifrån det vi har gjort. Tänker jag att det är kreativt. 

När dom får tankar och börjar fundera och vågar släppa sin fantasi och sina tankar. Efter 

när vi har jobbat. Tänker jag att det är men.... Alltså jag måste hjälpa dom, man kan inte bli 

kreativ helt plötsligt. Jag kan inte börja måla bara. Jag måste va i en miljö där man målar 

(lärare 3). 

Hon uttrycker att det är hennes skyldighet att skapa olika miljöer för att ett lärande ska 

ske. Genom att komma in i rätt stämning tar hon hjälp av olika verktyg. Hon ger förslag 

på att tända ett ljus, komma in som någon annan för att skapa den rätta miljön. 

Samtliga intervjuade lärare arbetar med genrepedagogik i klassrummen. Två av lärarna 

uttrycker att genrepedagogiken är bättre än den processkrivning som var aktuell tidigare 

i skolans värld. Lärare 4 säger så här: 
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Att man arbetar mer grundligt med barnen med texter. För man konstaterade att 

processkrivning det gagnar dom barnen som redan är duktiga i svenska. För det kräver så 

mycket utav egen fantasin och egen kreativitet. Och har du inte det, om du inte läser så 

mycket själv och inte har så mycket input hemifrån eller på din fritid då är det jättesvårt att 

vara kreativ och sätta sig ner och skriva en text (Lärare 4).  

Lärare 4 anser inte, som nämnts tidigare, att genrepedagogiken är en kreativ 

arbetsmetod. Hon uttrycker att de nu jobbar mer grundligt med texterna samt att 

processkrivning kräver mycket fantasi och kreativitet. Jag tolkar då i hennes uttalande 

att genreskrivning inte kräver fantasi och kreativitet. Även lärare 2 menar att ”Ja, att 

skriva överhuvudtaget är bättre än att inte skriva alls. Sen så tror inte jag att alla har 

förmågan att skriva fritt egentligen” (Lärare 2). Hennes uttalande tolkas att 

genreskrivning inte är ett fritt skapande och kan därför inte tolkas som kreativt 

skrivande. Både lärare 4 och lärare 2 följer en given arbetsbok och lärarhandledning i 

sin undervisning. 

Både lärare 1 och lärare 3 beskriver sitt arbete som kreativt skrivande. Även de 

använder sig av genrepedagogiken för textskapande.  

Annat skapande, vi har är med i prestationen t.ex. Vi skriver lite, tittar i tidningen. Skriver 

utifrån det. Ser vad vi hittar, för sist vi var där så handlade om historia. Hittar vi nått som 

den här bilden det här reportaget om jag tänkte det 100 år tillbaka eller 50 år tillbaka hur 

skulle det vara då. Och i framtiden hur skulle det vara då? Det var en väldigt rolig uppgift 

(Lärare 3). 

Lärare 3 berättar om olika arbetsätt som hon stimulerar till kreativt skrivande. Med hjälp 

av den genrepedagogik hon använder kan hon även koppla andra sätt att se på olika 

uppgifter. Hon uttrycker en annan säkerhet än vad lärare 2 och lärare 4 utger. Jag tolkar 

hennes uttalande som att hon inte känner sig låst vid en lärarhandledning i sitt arbete.  

De flesta av de intervjuade lärarna uttrycker att de arbetar med att integrera ämnen för 

elevers textskapande och använder sig av genrepedagogik i sin undervisning. Jag undrar 

vid intervjuerna om de även använder sig av skapande verksamhet så som bild, musik, 

drama eller annan skapande verksamhet för att locka till kreativt skrivande. Alla lärarna 

säger att de inte undervisar i de praktisk-estetiska ämnena. Två av lärarna uttrycker att 

de använder sig av kreativa sätt att stimulera eller återberätta. Lärare 4 säger så här; 

Det är jag dålig på. Inte för att skriva men vi har, faktiskt senast förra veckan dramatiserade 

vi i historia, Gustavs Vasas äventyr. För det var så väldigt passande att dramatisera. Snabb 

dramatisering, olika grupper och så ut och träna i 10 min en kvart och så in och spela upp 

det och så. Det var jätte kul men vi skrev inte sen, det gjorde vi inte. Nää. Men det skulle 

man också försöka... (Lärare 4). 

I det här fallet handlar det inte om att stimulera till ett textskapande. Läraren vill här 

använda sig av en dramatisering för att återberätta en historisk händelse. Hon anser sig 

dålig på att använda sig av skapande verksamhet som stimulans. Lärare 2 anser heller 

inte att hon stimulerar med hjälp av skapande verksamhet men kommer sedan på att hon 

använder sig av bilder i sin undervisning men menar att det är mest för de yngre 

åldrarna hon stimulerar med hjälp av bilder. Även lärare 1 säger sig använda bild i 

textskapandet. Lärare 3 uttrycker att hon använder sig av upplevelserna kring en 

teaterföreställning för att stimulera till textskapande men menar samtidigt att det inte 
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alltid är som det sker. Hon framhäver istället betydelsen av att samtala om upplevelser 

så att eleverna får ett språk.   

5.2.2 Inre stimulans 
Den andra underkategorin kallar jag inre stimulans. Den handlar om hur lärare kan 

använda elevers erfarenheter eller annan motivation som stimulans till textskapande 

inom kreativt skrivande. 
 
Hur man som lärare kan använda sig av elevers erfarenheter till att stimulera till ett 

kreativt textskapande har lärarna olika syn på. En lärare anser att det är något som 

eleverna själva använder sig av utan att man som pedagog stimulerar till det. Hon säger 

så här;   

Det gör dom ju själva. Deras egna upplevelser blir ju, speglar ju sig i. Har man upplevt 

någonting som man vet att man ska skriva om så lägger man ju in det. Sen så är det svårt att 

använda sig av allas erfarenheter i en klass. Men jag tror att eleverna gör det själva, 

någonting man har upplevt något man har varit med om är det lättare att skriva om när man 

har de inre bilderna (Lärare 1). 

Hon uttrycker att eleverna själva har inre bilder från tidigare erfarenheter som hjälper 

dem vidare i ett textskapande. Jag tolkar det som att hon inte medvetet gör något i sin 

undervisning för att stimulera till att använda elevers erfarenheter i deras textskapande. 

Även lärare 4 uttrycker att elever behöver referenser för att vara kreativa. ”Plocka fram, 

plocka liksom in. Och det tror jag att vi lärare ibland kanske har svårt att sätta oss in i 

hur det är för ett barn. Dom har inget, ingenting att plocka du kan inte bara vara kreativ 

om du inte har referenser till någonting” (Lärare 4). Hon talar mycket utifrån elevers 

erfarenheter eller att använda sig av elevers frågor i sin undervisning. Även lärare 3 

säger sig använda elevers erfarenheter men på ett annat sätt. Hon talar istället om 

elevers erfarenheter i deras textskapande för att de ska kunna hjälpa varandra vidare i 

sitt textskapande. Genom att läsa upp för varandra och ge varandra tips kan de komma 

vidare. Lärare 2 talar också om att använda sig av elevers erfarenheter men hon anser 

inte som lärare 1 att eleverna själva kan dra egna slutsatser eller använda sig av sina 

erfarenheter i ett textskapande. ”Nä dom, jag tror inte dom gör det. Jag tror dom har 

jättesvårt att dra slutsatser och dra paralleller till sin egen verklighet. Och ännu mindre 

till någon annans” (Lärare 2). Men hon tycker det är viktigt att utgå ifrån elevernas 

erfarenhet i undervisningen.  

I min analys kunde jag även urskilja två andra framträdande aspekter gällande elevers 

kreativa textskapande. En lärare anser att det viktigaste för att stimulera till ett kreativt 

textskapande är att eleverna behöver en anledning till varför de ska skriva. Hon menar 

att; ”Tydliga mottagare. Att man inte vet att sin text hamnar i en pärm eller låda 

någonstans utan att nån ska få se detta” (Lärare 1). Läraren anser alltså att det är en 

viktig faktor om eleven ska kunna och ha lust till ett textskapande.  

Den andra framträdande aspekten är att lärare inte ska anta att eleverna redan kan. 

Lärare 3 menar alltså att det är lärarens skyldighet att ge eleverna det de behöver för att 

de ska utvecklas och lära sig att uttrycka sig i olika texttyper.  

Det får inte vara så att man lägger allt på eleven. Utan jag måste ge dom olika alternativ. 

För lite så tycker jag att det har varit i skolan. Att dom ska kunna det, vi måste undervisa 

om det eller. Förr har det varit mer att man ska undervisa om det sen så har det kommit bort 
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lite....Det gäller att komma tillbaka till det här man måste verkligen undervisa om hur det 

ska vara för att dom ska veta hur dom ska hitta rätt liksom (Lärare 3). 

Hon ser att det har skett en förändring i skolorna, att man mer har blivit medveten 

om undervisningens betydelse. Det är pedagogens skyldighet att erbjuda olika 

vägar att lyckas i skolan. 

 

5.3 Resultatsammanfattning 
Utifrån resultatdelen ovan sammanfattar jag här min tolkning och utgår från tre rubriker: 

inställningar till kreativt skrivande som textskapande, att stimulera till kreativt 

skrivande via yttre stimulans och att stimulera till kreativt skrivande via inre stimulans. 

Det handlar om lärarnas uppfattningar om kreativt skrivande som en del av 

lärandeprocesser i ämnet svenska med utgångspunkt från skapande verksamhet. 

  

5.3.1 Inställningar till kreativt skrivande som textskapande 
Av resultatet kan jag huvudsakligen urskilja två olika inställningar till kreativt skrivande 

som textskapande bland de intervjuade lärarna. Den ena inställningen är att kreativt 

textskapande är viktigt för eleverna i deras utveckling. Det är ett verktyg att göra sig 

förstådd och leder till ett fördjupat tänkande. Den andra inställningen till kreativt 

skrivande som textskapande är att det inte är lika viktigt som andra förmågor i skolan. 

De förmågorna är att uttrycka sin åsikt och att få en bra läsförståelse. Lärarna anser att 

ett textskapande har haft en för stor betydelse i skolans värld. 

Resultatet visar att lärarna uttrycker en rädsla för och frustration över ordet kreativitet 

på ett eller annat sätt. Att vara kreativ anses vara en förmåga att våga, få använda sin 

fantasi utifrån sina egna upplevelser. Pedagogerna upplever kreativitet som ett krav 

något som de blir skrämda över. Två av de intervjuade lärarna anser sig inte som 

kreativa, vilket däremot de båda andra anser. Resultatet visar även att en lärare anser att 

om man är en kreativ person så innebär det att det blir stökigt och högljutt. 

I mitt resultat kan jag utläsa att de flesta av de intervjuade pedagogerna säger sig arbeta 

på ett ämnesintegrerat arbetsätt med textskapande. Dessa lärare anser det som en viktig 

del i textskapandet för att kunna uttrycka sig i skrift på flera olika sätt. Olika texter 

kräver olika förmågor. 

5.3.2 Att stimulera till kreativ skrivande via yttre stimulans 
Alla pedagoger anser att miljön är viktig för ett lärande men att man som lärare är 

begränsad av sitt klassrum. Resultatet visar olika syn på hur de kan skapa en kreativ 

miljö. En anser att ge eleverna frihet att välja sin plats för att ett textskapande ska kunna 

ske är att skapa en kreativ miljö. En annan lärare menar istället att miljön i sig inte är så 

viktig utan upplevelserna omkring skrivandet blir det viktigaste. Den tredje läraren 

anser att ordning och struktur är det som leder till en bra miljö. Hon anser inte att hon 

själv arbetar för en kreativ miljö. Medan den fjärde pedagogen anser att en kreativ miljö 

är viktig och menar att hon som pedagog är skyldig att skapa en kreativ miljö. 
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De intervjuade lärarna uttrycker alla att de arbetar med genrepedagogik i klassrummen. 

Resultatet visar på två olika sätt att se på generskrivning. Den ena är att det är en 

arbetsätt som inte kräver lika mycket av elevers kreativitet och fantasi, vilket gör att den 

pedagogiken passar fler elever. Dessa lärare ser inte genrepedagogiken som kreativ. 

Den andra uppfattningen är att genrepedagogiken är ett kreativt skrivande. 

Resultatet visar att ingen av lärarna anser sig kunna koppla kreativt skrivande till den 

skapande verksamheten då de inte undervisar i praktisk-estetiska ämnen. Resultatet 

visar även att man som lärare kan stimulera till återberättande med hjälp att dramatisera 

men inte till textskapande. Bilden men även upplevelser kring en teaterföreställning kan 

användas till att stimulera till textskapande. 

5.3.3 Att stimulera till kreativt skrivande via inre stimulans 
I mitt resultat kan jag urskilja två olika sätt att se på användandet av elevers erfarenheter 

till textskapande. Den ena handlar om att som pedagog inte stimulera med elevers 

erfarenheter utan det är något som eleverna själva gör i sitt textskapande. Eleverna får 

inre bilder/referenser genom upplevelser eller delger sina erfarenheter med varandra för 

att stimulera varandra. Den andra synen handlar om att man som pedagog använder 

elevers erfarenheter i undervisningen men att eleverna själva inte kan eller har förmågan 

att koppla sina egna erfarenheter till den undervisningen. 

Resultatet visar ytterligare på två sätt att se på inre stimulans till kreativt skrivande. Den 

ena handlar om att elever behöver en anledning till varför de ska skriva. Detta kan då 

vara en tydlig mottagare till texten. Eleverna behöver veta att det är en viktig text och 

att den ska läsas av någon annan.   

Den andra synen handlar om att lärare inte ska anta att eleverna redan kan. Läraren 

behöver bli mer medveten om undervisningens betydelse. Det är pedagogens skyldighet 

att erbjuda olika vägar att lyckas i skolan. 
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6. Diskussion 
Under detta kapitel kommer jag att diskutera lärares uppfattningar om kreativt skrivande 

som en del av lärandeprocessen i ämnet svenska med utgångspunkt från skapande 

verksamhet, betydelsen av vilken syn pedagoger har på kreativitet samt lärarens roll i 

elevers textskapande. Jag kommer även att diskutera mitt metodval samt genomförandet 

av studien. Kapitlet avslutas med mina reflektioner under rubriken Slutord. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
I studien framkommer det att lärares uppfattningar om kreativt skrivande som en del av 

lärandeprocessen i ämnet svenska med utgångspunkt från skapande verksamhet har att 

göra med hur viktigt de tycker att textskapande är som förmåga att utveckla i skolan. De 

intervjuade lärarna är oeniga om vikten av textskapande i skolan. Argumenten för att ett 

textskapande som viktigt handlar om elevernas utveckling till ett mer nyanserat språk. 

Men även att språket är ett verktyg för att göra sig förstådd. Detta leder till ett fördjupat 

tänkande för eleverna menar de intervjuade lärarna. I enighet med dessa lärare menar 

Liberg (2007) att barn som växer upp i språkligt rika miljöer har en större möjlighet att 

påverka sin egen situation. Det är en viktig uppgift för skolan att arbeta med 

textskapande som del av elevers språkutveckling. Man vet att en rik lärmiljö stimulerar 

till olika former av kunskap och därmed utvecklas även elevens tänkande. Björn (1997) 

har i sin studie sett att läraren har en stor betydelse när det gäller att styra barnens 

aktiviteter i olika riktningar. Därför blir läraren viktig för elevens möjlighet att 

utvecklas i ett skriftspråk.  

Den andra inställningen till kreativt skrivande som textskapande är att det inte är lika 

viktigt som andra förmågor i skolan. De förmågorna som lärarna anser som viktigare är 

att uttrycka sin åsikt och att få en bra läsförståelse. Dessa pedagoger hänvisar till de 

aktuella styrdokumenten och menar att i dessa styrdokument så framstår det att andra 

förmågor som att argumentera och stå för sina åsikter har kommit att bli viktigare. 

Textskapande som berättarform har fått en för stor plats i skolan anser dessa lärare.  

Meningsskapande kommunikation kan ske på olika sätt. Liberg (2007) menar att man 

använder sig av olika sinnen och olika redskap för att kommunicera. Att framföra sina 

åsikter som dessa lärare tolkar styrdokumenten skulle vara en viktigare förmåga som 

utesluter textskapande kan ifrågasättas. Begreppet språk som meningsskapande 

innefattar både verbala och icke verbala språk. Liberg (2007) menar att ett sådant 

meningsskapande sker med hjälp av olika språkliga uttryckssätt. Utifrån Liberg kan 

konstateras att likväl textskapande som att kunna uttrycka sina åsikter verbalt eller att 

kunna tolka en text utifrån en god läsförståelse är alla goda förmågor som bör utvecklas 

hos varje individ. Med ett vidgat språkbegrepp syftar man på talspråk, skriftspråk, 

bildspråk, musikens språk, dansens och rörelsernas språk menar Liberg (2007). För att 

utveckla ett språk, som idag blir allt viktigare, torde det krävas av pedagogerna att se till 

det vidgade språkbegreppet. Att använda sig av kreativt skrivande i skolan kommer att 

bli ett begrepp som blir allt viktigare.  Liberg (2007) menar att ett vidgat språkbegrepp 

ger människan förståelse för språkets funktion. En av de intervjuade lärarna uttrycker att 

språket innehåller en maktaspekt. Hon menar att kunna förhålla sig till skriftspråket är 

viktigt för att kunna göra sig förstådd (lärare 1). Denna lärare ser språket som en helhet; 
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något som hänger ihop och som ses som en viktig förmåga att utveckla i skolan. De 

olika gestaltningar och sätt att uttrycka sig språkligt bygger på varandra. Något som en 

del av de intervjuade lärarna uttrycker i enlighet med Liberg (2007) är att fantasi och 

kreativitet är viktiga i ett meningsskapande. Språket ger människan möjlighet att vara 

kreativ och skapa nya sätt att uttrycka sig på. Därför är pedagogernas inställning till 

kreativitet en avgörande aspekt för elevernas språkliga utveckling inom textskapande. 

I min studie framkommer betydelsen av pedagogernas syn på kreativitet för att ett 

textskapande ska kunna ske. Resultatet visar att lärarna uttrycker en rädsla för och 

frustration över ordet kreativitet på ett eller annat sätt. Pedagogerna upplever kreativitet 

som ett krav och något som de blir skrämda över. Flertalet av de intervjuade lärarna ser 

sig inte som kreativa. Som Liberg (2007) nämner ovan är kreativitet viktigt om ett 

textskapande ska kunna ske. Den kreativa personen beskrivs ofta som en självsäker 

person som vågar mer. Men även negativa egenskaper tillskrivs en kreativ person som 

t.ex. labilitet menar Hoff (2003). Resultatet visar även att en lärare anser om man är en 

kreativ person innebär det att det blir högljutt och stökigt. Detta är en arbetsmiljö som 

hon inte kan arbeta i. Hon upplever därför att vara kreativ som något som hon inte är, då 

hon vill ha ordning och reda.     

En kreativ miljö kan vara ordning och reda. Men för denna lärare är kreativt något som 

hon förknippar med något negativt. Därför blir det svårt att se den egna verksamheten 

som kreativ. De intervjuade lärarna anser att vara kreativ innebär att man vågar och får 

använda sin fantasi utifrån sina egna upplevelser. Men det blir svårt för eleverna att få 

utveckla sin kreativitet om pedagogerna själva inte anser sitt arbete kreativt, eller blir 

skrämda av det krav de känner över kreativitet. 

 

Hoff (2003) menar att med hjälp av fantasin kan man utveckla andra kompetenser som 

hjälper en i livet. Hoffs studie visar att trots barnens brist på social kompetens kunde 

man urskilja att de barn som är kreativa hanterar den bristen på ett konstruktivt och 

skapande vis. De klarar sig med hjälp av sin kreativitet. Även den sista delstudien i 

Hoffs avhandling (2003) visar att låtsaskompisar kan fylla en kreativ funktion, genom 

att ens inre resurser ser till att de behov som finns blir uppfyllda. Att utveckla elevers 

kreativitet hjälper inte bara barnen i deras textskapande. Den förmågan hjälper eleverna 

även inom andra områden. Genom att låta elever använda sig av sin fantasi hjälper 

pedagogerna eleverna att utveckla sin kreativitet som förmåga.  

 

Fantasin anses höra ihop med kreativitet. Vygotskij (1995) menar att med hjälp av 

fantasin så kan man hela tiden skapa nya nivåer i sin egen fantasi. Genom att kombinera 

företeelser från verkligheten genom sin fantasi utvecklar det kreativiteten. Kreativitet 

kommer från olika intryck från verkligheten menar Vygotskij. Här framhåller 

författaren en viktig roll pedagoger behöver ta för att hjälpa eleverna vidare så att alla 

kan få utveckla en kreativ sida. Pedagoger har att skapa möjligheter till en 

språkutveckling som även innefattar textskapande. 

 

Resultat i min studie visar att lärarens roll i elevers textskapande har stor betydelse. I 

mitt resultat kan jag utläsa att de flesta av de intervjuade pedagogerna uttrycker att de 

arbetar på ett ämnesintegrerat arbetsätt med textskapande. Lindgrens (2006) analys visar 

att ju fler ämnen som integreras desto högre blir kvalitén på undervisningen. De 

estetiska ämnena förstärker inte bara lärandesituationen utan gör lärandet mer lustfyllt. 
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De lärare i min studie som uttrycker att de arbetar med ett ämnesintegrerat arbetssätt 

anser det som en viktig del i textskapandet för att kunna uttrycka sig i skrift på flera 

olika sätt. Olika texter kräver olika förmågor. Det är viktigt med lärarens kännedom om 

varje barns kompetens och behov för att kunna ge stöd för att komma vidare i sitt 

skrivande menar Björn (1997). Syftet med tematiskt arbete och ämnesintegrering är att 

närma sig denna helhet. Analysen i Lindgrens (2006) studie visar att barn har behov av 

mer balans mellan praktisk- och teoretisk verksamhet. Samma författare har i sin analys 

urskilt att den estetiska verksamheten bygger på balans och helhet inom 

estetisk/praktisk/teoretisk verksamhet. I Lindgrens studie uppmärksammas att om 

barnen inte får sina behov tillgodosedda ökar riskerna att barnen blir splittrade. 

Mitt resultat visar att ingen av lärarna anser sig kunna koppla den skapande 

verksamheten till ett textskapande då de inte undervisar i praktisk-estetiska ämnen.  

Lindgrens (2006) analys visar att precis som skolans verksamhet delas in i antingen 

praktisk eller teoretisk eller praktik och teori, delar lärarna även in sig själva som 

teoretiska eller estetiska lärare. Pedagogerna i Lindgrens (2006) studie ser skolan som 

alltför teoretisk och anser att det är nödvändigt att öka den praktiska verksamheten 

speciellt för de barn som har någon typ av problem eller svårighet i skolan. Mitt resultat 

visar även att en del av de intervjuade lärarna menar att de kan stimulera till 

återberättande med hjälp att dramatisera men detta leder aldrig till ett textskapande. 

Lärarna i min studie säger sig använda bilden ibland samt upplevelser kring en 

teaterföreställning till att stimulera till textskapande. Det som förenar barnen i ett 

textskapande menar Björn (1997) är att samtliga av barnen stimuleras till ett 

engagerande skrivande när det centrala temat är den egna relationen till den omgivande 

kulturen. Dessa barn ges möjlighet till att erövra skriftspråket även på ett personligt plan 

menar Björn.  

De intervjuade lärarna säger att de alla arbetar med genrepedagogik i klassrummen. 

Resultatet visar på två olika synsätt inom genreskrivning. Den ena synen är att det är ett 

arbetssätt som inte kräver lika mycket av elevers kreativitet och fantasi, vilket gör att 

den pedagogiken passar fler elever. Lärarna ser inte genrepedagogiken som kreativ. Den 

andra synen är att genrepedagogiken är ett kreativt skrivande. När barnen är fria att 

välja vad de ska skriva lyfter de ofta in erfaren verklighet in i texterna menar Björn 

(1997). Genom att kreativt bearbeta och skapa nya situationer ur de tidigare 

erfarenheterna leder det till kreativt skrivande. Resultatet visar även på två andra synsätt 

gällande kreativt skrivande. Den ena handlar om att elever behöver en anledning varför 

de ska skriva. Detta kan då vara en tydlig mottagare till texten. Eleverna behöver veta 

att det är en viktig text och den ska läsas av någon annan. Relaterat till Vygotskij (1995) 

grundar sig ett skapande på en bristande anpassning, vilket gör att det uppstår en önskan 

eller ett inre behov. Behov och önskningar utgör inget skapande utan de fungerar mer 

som en drivkraft och sätter igång en fantasiprocess menar Vygotskij. 

Den andra uppfattningen är att läraren inte ska anta att eleverna redan kan. Som 

pedagog måste man skapa behovet att skriva och sedan hjälpa eleverna vidare så att de 

lär sig behärskar skrivandets konst menar Vygotskij (1995). Lärarna i studien uttrycker 

att man som lärare behöver bli mer medveten om undervisningens betydelse. Det torde 

vara pedagogens skyldighet att erbjuda olika vägar att lyckas i skolan. Övergången till 

skriftspråket blir för många barn abstrakt. För att inspirera barn till att skriva behöver 
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läraren därför anpassa uppgiften till barnet så att barnet kan inspireras att uttrycka sin 

egna inre värld.  

 

6.2 Metoddiskussion 
I denna del kommer jag diskutera mitt metodval samt genomförandet av min studie. 

Studiens syfte är att belysa lärares uppfattningar om kreativt skrivande som del av 

lärandeprocesser i ämnet svenska med utgångspunkt från skapande verksamhet. För att 

kunna ta del av lärares uppfattningar om kreativt skrivande valde jag att göra en 

kvalitativ studie. Med hjälp av denna metod kunde jag ta del av lärarnas uppfattningar 

via deras svar hur de valde att svara på mina frågor. Patel och Davidson (2003) menar 

att reliabiliteten inte behöver vara att respondenterna ska svara på samma sätt i alla 

situationer. Istället betyder det att personen har fått nya erfarenheter eller ändrat 

uppfattning. Detta betyder att om jag hade valt att göra studien med fyra andra lärare 

eller samma lärare men några år tidigare eller senare hade troligen mitt resultat sett 

annorlunda ut. Så här ser deras uppfattningar ut under det rådande intervjutillfället. Mitt 

val av litteraturen i min studie har troligen även den styrts av mina egna förutfattade 

meningar av hur ett arbete med kreativt skrivande ska vara.  

 

Fördelen med min valda metod med sex öppna frågor med följdfrågor till varje fråga var 

att jag kunde under intervjun anpassa mina följdfrågor för att kunna anpassa mig efter 

respondenternas svar vilket blev en trygghet för mig. Vissa av respondenterna var 

lättare att intervjua medan andra var jag tvungen att förlita mig mer på mina följdfrågor 

för att hålla intervjun igång. Nackdelen med denna metod blev att de öppna frågorna 

ibland blev för vidsträckta och en av respondenterna svar handlade till slut om något 

annat än det jag hade frågat om, vilket senare upptäcktes under transkriberingen. Trots 

detta fick jag ta del av respondenternas uppfattningar om kreativt skrivande som 

textskapande i skolan.  

 

Genomförandet av intervjuerna skedde i respektive lärares klassrum. Detta tror jag var 

en fördel då de kunde slappna av och känna sig trygga under intervjun samt att de var de 

som valde var intervjun skulle ske. Även att min diktafon var liten och diskret hjälpte 

respondenterna att slappna av fortare då de intervjuade lärarna inte hela tiden blev 

påminda att intervjun spelades in.  

 

Jag valde att analysera löpande för att upptäcka olika mönster som likheter eller 

olikheter i respondenternas svar. Detta gjorde jag för att underlätta mitt analysarbete. 

Jag anser att det var till en fördel då jag kunde ställa fördjupande frågor till de övriga 

respondenterna om så krävdes. En diskussionsfråga kan vara huruvida ett tungt 

ensamarbete vid analysen kan säkra att tolkningen av intervjumaterialet stämmer med 

det som lärarna menade i sina utsagor. Här vill jag påpeka det systematiska arbetet som 

har präglat mitt genomförande av studiens olika delar. 
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6.3 Slutord 
I mitt bakgrundskapitel skriver jag att jag vill undersöka lärares uppfattningar om 

kreativt skrivande som en del av lärprocesser i ämnet svenska med utgångspunkt från 

skapande verksamhet. I läroplanen Lgr 11 kan man läsa att;  

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 

utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

eleverna ska tillägna sig (Skolverket, 2011, s. 10).  

Detta citat ovan är en bakgrund till min studie. Det beskriver att kunskap kan se olika ut 

och att eleverna ska få möjlighet att få uppleva olika uttryck för kunskaper. Skapande 

verksamhet i olika former ska vara inslag i skolans verksamhet och förmåga till eget 

skapande hör också till vad eleverna ska få med sig från skolan.  Min studie blev då att 

undersöka vilka uppfattningar lärarna har kring kreativt skrivande och se om de kopplar 

den skapande verksamheten till textskapandet. Resultatet visade att de fanns två skilda 

uppfattningar om vikten av ett textskapande. Jag kunde även se att lärarnas 

förhållningssätt till kreativitet inte var den som jag hade väntat mig. Jag anser själv att 

det inte finns ett mer kreativare arbete än läraryrket. Men flertalet av de intervjuade 

lärarna upplevde sig inte som kreativa. Den litteratur som jag skriver utifrån (Liberg, 

2007; Vygotskij, 1995) poängterar vikten av ett vidgat språkbegrepp samt för att ett 

meningskapande ska ske krävs fantasi och kreativitet. Språket erbjuder oss att vara 

kreativa. Därför är pedagogernas syn på kreativitet en viktig aspekt för elevernas 

språkliga utveckling inom textskapande. Jag bedömer att studiens resultat har gett svar 

på studiens syfte. 

Studien visade att lärarna har olika inställningar till kreativt skrivande som 

textskapande. Hur de uppfattade kreativt skrivande som textskapande har i studien 

framkommit bero på lärarnas förhållningsätt till kreativitet och vikten av textskapandes 

betydelse.  Studiens avslutande reflektion är:  

1. För att arbeta med kreativt skrivande behöver pedagogerna anse det vara en 

viktig förmåga att utveckla i skolan. Kreativitet ska inte skrämmas utan vara ett 

verktyg till att skapa något nytt och att våga uttrycka sig både som elev och 

pedagog. Med ett ämnesintegrerat arbetssätt skapas naturliga möjligheter till ett 

kreativt textskapande. 

2. Att stimulera till kreativt skrivande via yttre stimulans kan vara att erbjuda en 

kreativ miljö, ett kreativt arbetssätt eller att koppla textskapandet med annan 

skapande verksamhet.  
3. Att stimulera till kreativt textskapande via inre stimulans innebär att eleverna 

själva använder sig av sina erfarenheter, eller att pedagogen använder deras 

erfarenheter i undervisningen. Det kan också vara att eleven får en tydlig 

mottagare till sin text och att man som pedagog blir mer medveten över 

undervisningens betydelse för att ett textskapande ska kunna ske.  

Jag skulle tycka att det skulle vara intressant för fortsatt forskning att göra en 

observation hos en lärare som arbetar på ett mer medvetet kreativt arbetsätt för att 

stimulera eleverna i deras språkutveckling.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Syfte 
Syftet med studie är att belysa lärares uppfattningar om kreativt skrivande som en del av 

lärandeprocesser i ämnet svenska med utgångspunkt från skapande verksamhet.  
 

1. Hur ser din arbetslivserfarenhet ut?  
- Hur många år har du arbetat som lärare 

- Vilken årskurs arbetar du i nu? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Hur ser samarbetet ut mellan de andra undervisande lärarna i klassen? 

 

2. Hur arbetar du med text skapandet i ämnet svenska? 

- Hur ser elevernas text skapande ut? 

- När skriver eleverna? (Hur ofta?) 

- Hur viktigt tycker du att det är med att arbeta med textskapande? Varför? 

 

3. Hur arbetar du med kreativt skrivande med dina elever? 
- Vad anser du är kreativt skrivande? 

- Använder du dig av skapande aktiviteter för att stimulera till kreativ skrivande? 

Tex drama, dans, musik, bild  

Kan du berätta hur? Varför anser du det viktigt eller inte viktigt? 
 

4. På vilket sätt stimulerar du medvetet till kreativt skrivande? 
- På vilket sätt stimulerar du? 

- Använder du dig av elevers erfarenheter för att stimulera till skrivande? 

- Finns det något arbetsmaterial du använder dig av? 

- Är miljön viktig för att stimulera till skrivande? 

- Hur gör du för att skapa en kreativ miljö? 

 

5. Hur upplever du att eleverna arbetar när de får i uppgift att 

skriva?  
- Har de svårt att komma igång? 

-  Har de svårt att avsluta? 
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-  Har de svårt att hålla igång skrivandet. Varför? Vad gör du då? 

 

6. På vilket sätt utvecklar elever sitt skrivande med hjälp av 

kreativt skrivande? 

- I andra ämnen? 

 

 

 
 

 

  


