
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2007:45 
ISSN 1404-0891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn och ungdomar skriver 
– en undersökning av skrivarverksamheter 

 
 
 
 
 
 

EMMA NILSSON 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

© Emma Nilsson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



Svensk titel:   Barn och ungdomar skriver  
– en undersökning av skrivarverksamheter  

 
Engelsk titel:  Children and youth writing 

– A study of writing activities  
 
Författare:  Emma Nilsson 
 
Kollegium:  3 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare:  Gunilla Borén och Göte Edström 
 
Abstract: The aim of this Master’s thesis is to investigate what kinds of 

writing activities that are offered to children and young people 
in Sweden and if, how and why libraries are involved with 
them. The issues illuminated in this thesis are how children and 
youth can be motivated and advance in their writing, what the 
purpose of writing activities can be, and if writing activities can 
be suitable as a part of the work in libraries.  The theory is based 
on a study with writing youth made by Catharina Nyström. In 
order to study the issues six interviews have been completed 
with persons who all have played a part in writing activities for 
children and youth. The answers from the interviews were 
compared with the theory, former research and other literature 
relevant for the subject. The conclusions are that the informants 
along with opinions in parts of the literature apprehend that the 
participating children feel motivated to write with a free kind of 
creative writing where the children get to make their own 
choices in their writing work without demands and grading from 
adults. A different point of view among the literature and the 
theory state the importance of process writing as a teaching 
method, and that young people identify themselves with writers 
in order to develop and motivate their writing. The ambitions of 
writing activities emphasised by the informants are that the 
children and youth will improve linguistic abilities and feel a 
greater interest in reading. As a result of these activities the 
informants have noticed that their aspirations have been 
fulfilled. Since these positive effects correspond to the library’s 
aim to offer children and youth cultural activities, the means to 
develop their linguistic usage and to encourage them to read, it 
suggests that writing very well can be encompassed within the 
libraries children and youth activities. 
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Förord 
 
Arbetet med den här uppsatsen har pågått under lång tid och läsaren bör göras uppmärksam 
på att intervjuer som används i studien har utförts för snart åtta respektive tio år sedan. Dock 
är min bedömning att innehållet i intervjuerna och det skriftliga materialet inte är förlegat 
utan fortfarande aktuellt och lämpligen kan användas i den här undersökningen.   
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1 INLEDNING 
Ordet, både det talade och det skrivna, har en betydande makt. Den som bär på ett rikt språk 
tenderar att lättare formulera sig i tal vilket kan leda till att man får uppmärksamhet och 
gehör för sina åsikter. Människor lyssnar oftast mer på den person som uttrycker sig väl än 
den som endast vill överrösta andra. Språket har en avgörande betydelse under hela livet, det 
kan ha inverkan på vilka människor man kommer att umgås med samt vilken sysselsättning 
man kommer att ha. Barn och ungdomar borde därför ha rätt att få lära sig att uttrycka sig 
bra, i både tal och skrift, för att få de bästa möjligheter i livet.  
 
Skolan torde väl vara den instans som ansvarar för barns språkliga utveckling, men jag 
framhåller att även biblioteken kan spela en viktig roll i att erbjuda barn och ungdomar 
verksamhet som stimulerar språket. I Regeringens kulturproposition från 1996 kan man läsa: 

 
Språk är makt och de ungas möjligheter att vara med och forma det framtida samhället 
förutsätter att de har tillgång till ett levande språk. Att tillförsäkra barn och ungdomar 
rätten till språkliga och kulturella verktyg är ett av de föreslagna övergripande 
kulturpolitiska målen (Regeringens proposition 1996, s 44-45). 

 
Samtidigt är bibliotekens ansträngda ekonomi ett problem som tas upp i propositionen. Såväl 
inköp av böcker som tider för öppethållande har minskat på biblioteken, samtidigt som det 
lånas ut allt färre barnböcker (ibid, s 44). Detta innebär en risk för barns och ungdomars 
språkliga utveckling. Istället anser jag att det bör satsas på läsande och skrivande, det är en 
alldeles för viktig barn- och ungdomsverksamhet för att drabbas av åtstramningar i budgeten. 

1.1 Bakgrund 

I Skrivarmöten och skaparkraft skriver Britt-Marie Lindell att intresset för skrivande har 
funnits länge. Med hänvisning till Lars Furulands Skrivare i Skaraborg, menar hon att man 
märkte intresset i början av 1900- talet, men det slog igenom med kraft först på 1970- talet, 
då också folkhögskolor, skrivarföreningar och bildningsförbund startade (Lindell 1998, s 3). 
Det är också vid den tiden som skrivarverksamheter för barn och ungdomar tar sin början, 
inledningsvis med skrivarverkstäder i skolan (Hågård 1993 s 7). Därefter har 
skrivarverksamheter utanför skolvärlden tagit form.  
 
1991 skrev Lennart Sjögren artikeln Är poesi en folkrörelse?, där han menar att det är så 
många som i någon form skriver på sin fritid, att det är fråga om en folkrörelse. Intresset för 
att skriva breder ut sig allt mer och amatörer startar skrivarcirklar som de satsar mycket tid 
och pengar på, skriver han. I artikeln har Sjögren intervjuat poeten Tom Hedlund som arbetat 
med olika skrivargrupper, både kvalificerade skribenter och de som inte har någon 
skrivarvana alls. Han säger att även om amatörer ser sitt skrivande som en fritidsaktivitet, 
ligger skrivandet på en högre litterär nivå nu än för några år sedan. Ambitionerna är högre 
och texterna håller en bättre kvalitet. Denna tendens tycker han sig kunna se även idag. Jag 
kontaktade Hedlund i februari 2006 för att få hans syn på amatörskrivande idag. Han tycker 
att nya författarskolor som startat på senare år i Göteborg och Malmö är tecken på att allt fler 
människor känner sig lockade av att skriva. Författarutbildning erbjuds dels på Göteborgs 
universitet och folkhögskolan Nordens Biskops Arnö.  
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Sedan Karlstads stadsbibliotek anordnade det första skrivarlägret 1987 har olika typer av 
skrivande aktiviteter erbjudits barn och ungdomar på bibliotek. Det har varit alltifrån 
skrivartävlingar och författarbesök till poesikvällar och skrivarverkstäder. I Bilaga B - 
Översikt av skrivarverksamheter i Sverige, kan man få en uppfattning om hur 
skrivarverksamheter spridits landet över på biblioteken eller i samverkan med bibliotek och 
bibliotekarier. Skrivande kan göras i många olika former: berättelser, noveller, dikter, 
dagbok, pjäser, sångtexter, insändare etc. På så sätt kan skrivande också locka ungdomar 
med olika slags intressen och än idag finns skrivarverksamhet på många bibliotek runtom i 
landet.  

1.1.1 Skapande skrivande 
I USA och Storbritannien är creative writing, på svenska skapande skrivande, en utbredd 
verksamhet och det är dessa länder som är föregångare för den här typen av verksamhet och 
influerat andra delar av världen, även Sverige.  Begreppet creative writing beskrivs i 
Wikipedia som en typ av skrivande som skiljer sig från en teknisk form av skrivande, 
exempelvis journalistiskt skrivande. Creative writing, inom vilket skrivande baseras på 
skribentens fantasi, utövas i många former såsom skönlitterära berättelser, noveller, poesi 
eller dramer och här framhålls att skrivandeprocessen skall vara tillgänglig för alla åldrar och 
otraditionellt skrivande avfärdas inte som ointressant eller simpel 
(http://wikipedia.org/wiki/Creative_writing). Kurser och utbildningar inom skapande 
skrivande blir fler och alltmer populära, både som kurser på fritiden och författarutbildningar 
på universitetet. Utbildningarna för skapande skrivande är dock omdebatterade. En del 
hävdar att talangfullt författande inte kan läras ut, andra menar att det är fullt möjligt att 
instruera tekniker inom skrivande som kan frambringa eller utveckla kreativitet, allt ifrån att 
övervinna skrivkramp och få uppslag på skrivämnen till att skapa förståelse för olika genrer 
som gör att skribenten uppnår ett bra resultat och får en struktur i sitt arbete. Området har 
också banat väg för att lära unga människor processen under skrivandets gång med 
redigering och publicering av arbetet. Definitionen av creative writing, hur det lärs ut och det 
faktum att det lärs ut tenderar att fortsätta att vara ett kontroversiellt ämne inom litterära 
kretsar (http://wikipedia.org/wiki/Creative_writing).    

1.2 Syfte, problem- och frågeställningar 

Problemet jag söker besvara i föreliggande uppsats är följande: Vilka typer av 
skrivarverksamhet för barn och ungdom förekommer och på vilket/vilka sätt kan 
folkbiblioteken stödja verksamheten? Syftet blir därför att undersöka olika slags 
skrivarverksamheter i Sverige för barn och ungdomar, och hur bibliotek kan medverka i 
dem. Med bibliotek avses endast folkbibliotek, eftersom det är inte är någon annan typ av 
bibliotek som bedriver skrivarverksamhet för barn och ungdomar i Sverige. Avsikten är inte 
att göra en rikstäckande undersökning av all den skrivarverksamhet som förekommit i 
Sverige, det skulle bli en alltför omfattande studie för en magisteruppsats, utan snarare ge 
exempel på de varierande skrivaktiviteter som förekommer.  
 

Frågeställningar: 
 

v Vad kan anses vara syftet med skrivarverksamhet? 

v Hur kan unga människor motiveras och utvecklas i sitt skrivande?  

v Kan skrivarverkstäder anses vara lämplig biblioteksverksamhet?  
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1.3 Val av litteratur 

För att hitta skriftligt material som berör uppsatsens ämne beskrivs här hur 
litteratursökningen gått till. De databaser som sökts i är LISA, ISA, ERIC och nordiskt BDI- 
index. Med olika kombinationer av orden creative, writing, reading, skapande, svenska och 
skrivande har det använda materialet påträffats. Även sökningar i Göteborgs 
Universitetsbiblioteks katalog GUNDA samt Artikelsök, LIBRIS och Göteborgs 
stadsbiblioteks katalog GOTLIB har utförts. I Artikelsök och LIBRIS kombinerades orden 
barn, ungdom, skriv och språk.  
 
Engagerade personer på BHS och andra i min omgivning har även skänkt en del 
litteraturtips. Materialet behandlade förberedandet av skrivarverksamheter, beskrev 
verksamheten under dess gång, samt visade resultatet av dem. En stor del av materialet 
handlade om skrivarverksamheter för vuxna, vilket gjorde att mycket sållades bort. Allt som 
berörde barn, ungdomar och skrivande var intressant och således det som behölls. Det var 
svårt att avgöra utifrån titeln om materialet var intressant eller ej. Merparten var häften med 
samlade dikter, noveller, sagor etc. skrivna av deltagare under en skrivarverksamhet. Mer 
sällan skildrades det som var av intresse för undersökningen, det vill säga tankar och 
reflektioner kring skrivarverksamheten. 
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2 TEORI OCH METOD  
I detta kapitel presenteras den teori som har använts samt vilken metod som jag ansett vara 
mest lämplig för just den här uppsatsen. Här beskrivs vilken metod jag valt för min 
undersökning och även hur metodarbetet har gått till.   

2.1 Teori  

För att pröva syftet och frågeställningarna utgår jag ifrån en studie gjord av Catharina 
Nyström, (numera Nyström Höög), som skildras i artikeln Om vikten av en verktygslåda. 
Catharina Nyström är universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska 
språk. Hon har undersökt ungdomars skrivande och understryker i artikeln hur angeläget det 
är att ungdomar själva kan lägga märke till hur deras skrivande förbättras och påverka sin 
skrivutveckling (Nyström 1997, s. 7). Efter att ha tagit del av ungdomars texter och samtalat 
med dem om deras skrivande kan Nyström dock se ett antal hinder som står i vägen för detta. 
Dessa hinder är kopplade till ungdomars invanda uppfattning om hur skrivande bör gå till 
och deras möjlighet att ta kommando över sin skrivutveckling, menar hon. Catharina 
Nyström tar upp några exempel på dessa hinder:  
 
Det första problemet Nyström tar upp är avsaknaden av en förberedande analys av 
skrivuppgiftens krav. De ungdomar Nyström studerat kan inte eller anser det inte nödvändigt 
att bedöma vad som förväntas av deras arbete och den text de ska skriva, menar hon. Att 
föreställa sig slutresultatet av sin text är ingen naturlig del i arbetsprocessen för dem, skriver 
Nyström. Detta gör att de har förlorat kontrollen över sitt skrivande redan innan de har börjat 
eftersom det är svårt att ta de rätta besluten, för att en text skall bli bra, under arbetets gång, 
om man inte kan föreställa sig hur resultatet kommer att bli (Nyström 1997, s. 8-9). 
 
Ett annat hinder är att flera av eleverna beskriver att de väntar på stundens ingivelse inför en 
skrivuppgift. En del av de ungdomar Nyström möter uttrycker att de passivt inväntar 
inspiration för att sedan skriva hela sin text i ett svep, skulle de stanna upp och reflektera 
över texten kan inspirationen försvinna och de klarar inte av att fullfölja skrivuppgiften, 
skriver Nyström. På det sättet uppfattas skrivande som något som styrs omedvetet utan ett 
aktivt arbete med skrivandet, menar hon. Problemet är kombinerat med att man inte 
förarbetar sitt skrivande eftersom de med den här inställningen till skrivande inte ser 
planering som en naturlig del i arbetet, framhåller Nyström (Nyström 1997, s. 9-10). 
 
Ett tredje problem Nyström skildrar är brist på arbetsmetod. Hon beskriver hur en 
tonårspojke kommenterar grammatiska problem i den text han skrivit. Han lägger märke till 
de brister han har gjort men vet inte hur det egentligen bör vara, utan litar på sin känsla när 
det handlar om att formulera sig korrekt. Nyström markerar dock att den här pojkens största 
problem är att han fokuserar på meningsbyggnad och styckeindelning när hans text i själva 
verket har stora brister i sitt innehåll. Hon menar att han inte har tillräckliga kunskaper om 
texter för att se svagheterna i sitt skrivande och han är inte heller bekant med en 
arbetsprocess där man går ifrån att arbeta med en helhet till att justera mindre delar, i ett 
verk. Innan man koncentrerar sig på grammatiska brister i en text måste den uppbära ett 
gediget innehåll, förklarar Nyström (Nyström 1997, s. 10-11).   
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Dessa ovannämnda hinder tyder på att de här ungdomarna inte har någon metod för att 
utveckla sitt skrivande på ett medvetet sätt, utan litar alltför mycket på slump och inspiration, 
menar Nyström. På detta sätt hindrar ungdomarna sig själva från att arbeta aktivt med sitt 
skrivande och därigenom förbättra sitt skrivande, anser hon. För att motverka dessa hinder 
måste man arbeta med den grundsyn ungdomarna har på skrivande. Den förutbestämda bild 
som ungdomarna har av skrivande är svår att ändra på, men det gäller att hitta nya 
infallsvinklar inom skrivtekniken, menar Nyström. (Nyström 1997, s. 10-12). 
 
Nyström framhåller att skrivande är ett hantverk som kan läras ut likt andra hantverk kan. 
Ungdomar måste övertygas om att deras skrivande kan bli bättre genom arbete och övning, 
om de inte ser det är det svårt att förse dem med de ”verktyg” som de behöver i sitt 
skrivarbete och det är svårt för dem att aktivt påverka sin skrivutveckling (Nyström 1997, s. 
11).  

2.2 Metod 

 
För att besvara frågeställningarna och pröva teorin har relevant litteratur både av teoretisk 
och beskrivande art studerats. Det är artiklar, böcker och vetenskapliga undersökningar som 
tar upp skrivande aktiviteter för barn och ungdomar. Eftersom mycket av materialet är 
skrivet för över tio år sedan har medverkande parter kontaktats för att ge en aktuell 
kommentar om hur de ser på fritt skrivande idag och berätta hur exempelvis ett skrivprojekt 
utvecklats eller följts upp. Uppsatsarbetet har pågått under väldigt lång tid, men ny forskning 
har kontinuerligt studerats för att uppdatera innehållet i uppsatsen.  
 
För den empiriska undersökningen kom jag fram till att kvalitativa intervjuer var det mest 
lämpliga alternativet för att kunna besvara frågeställningarna. Jan Trost skriver i boken 
Kvalitativa intervjuer att om avsikten är att ange frekvenser så skall en kvantitativ studie 
göras, men om syftet är att försöka uppfatta människors resonemang och reaktioner eller 
upptäcka och åtskilja olika handlingsmönster är en kvalitativ studie befogad: 
 

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra en 
kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så 
skall man göra en kvalitativ studie. Man kan här använda en metafor: Vill jag veta hur 
många blommor av skilda slag som finns på ängen så skall jag gå ut och räkna dem 
(kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur deras 
livsbetingelser ser ut så skall jag inte räkna utan söka finna variation och försöka förstå 
deras situation (Trost 1993, s 14).  

 
Jag har utfört intervjuer med sex personer som alla har erfarenhet av barn och skrivande i 
olika sammanhang. När jag funderade på lämpliga informanter, föreföll det intressant att få 
dels bibliotekariers och dels författares syn på arbete med fritt skrivande för barn och 
ungdomar. Jag kände till att författare ofta anlitades till skrivarverkstäder och jag ville se om 
informanternas yrke möjligen kunde bidra till varierande svar där olika sätt att se på 
skrivande dryftades. Informanterna presenteras anonymt och omtalas under andra namn än 
deras egna. De som intervjuats är: Karin, Gun, Marianne och Agneta som är bibliotekarier, 
Eva som är lärare och Ingrid som är författare. Min uppfattning är att kvalitativa intervjuer, 
till skillnad från enkäter, kan ge mer intressant information eftersom den intervjuade har 
möjlighet att prata mer fritt och leda in samtalet på ämnen som kanske inte finns med bland 
intervjufrågorna. Enkäter som är en vanlig kvantitativ undersökningsmetod, förefaller svåra 
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att bli intressanta för informanter och det finns risk för att svaren blir knapphändiga. I 
kvalitativa intervjuer kan man bättre kontrollera och göra en direkt bedömning av de svar 
som ges. Det finns utrymme att förklara frågor som informanten tyckt varit oklara samt att 
ställa följdfrågor för att få fram och utveckla det svar som är förenligt med intervjufrågan.  

2.2.1 Avgränsningar 
Jag har för avsikt att undersöka skrivarverksamheter i Sverige ur endast ledares och 
organisatörers synvinkel. I litteraturen framkommer en del av ungdomars synpunkter, men 
intervjuerna skildrar sex personers erfarenheter av att anordna och/eller leda 
skrivarverksamhet i sitt arbete. Jag valde att inte gå in på deltagarnas uppfattning om 
skrivarverksamhet, eftersom detta är berört i en tidigare uppsats på BHS av Britt-Marie 
Lindell (Skrivarmöten och skaparkraft 1998, Högskolan i Borås).    

2.2.2 Urval och tillvägagångssätt 
Jag kände till att Marianne och Ingrid varit engagerade i många olika projekt för barn och 
ungdomar och kontaktade dem för att fråga om de ville medverka i min studie. Jag kände 
även till att författaren Lars Hesslind har bedrivit författarskolor på Marstrand. Deras 
gedigna erfarenhet av fritt skrivande för barn och ungdomar tolkade jag som att de skulle ha 
mycket att berätta. 
 
När jag kontaktade Lars Hesslind berättade han om ett projekt han vid den tidpunkten 
arbetade med, en författarskola på CD-ROM. Tyvärr var Lars Hesslind upptagen med annat 
arbete vid tiden för intervjun. Istället intervjuade jag hans medarbetare Eva, som berättade 
om projektet. Mycket av Hesslinds ambitioner och målsättning kommer ändå fram under 
intervjun, dels genom CD-ROM- programmet, dels av det Eva berättar.  
 
Intervjufrågorna formulerade jag med hjälp av Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer där han 
ger anvisningar om vad man bör tänka på när man skall göra en kvalitativ intervju (Trost 
1993, s 114). För att göra intervjumaterialet trovärdigt var jag mån om att ställa öppna frågor 
utan ledande påståendefrågor. I de fall där jag ställt följdfrågor i avsikt att undvika alltför 
snäva svar har jag strävat efter ett berättande svar där informanten utvecklar sina åsikter och 
inte varit snar att nöja mig med en kortfattat formulering. De ämnen jag frågade om baserade 
jag på mitt syfte och mina frågeställningar. Inför intervjuerna ringde jag upp personen ifråga, 
bestämde tid och plats och tog mig dit. Eva och Marianne intervjuade jag på deras 
arbetsplatser, medan jag träffade Ingrid i hennes hem. Ofta räckte det med att en fråga 
ställdes för att få fler besvarade när informanten berättade generöst och ingående om sitt 
arbete. Under samtliga intervjuer användes bandspelare. 
 
Efter resonerande med min handledare gjordes efter en tid ytterligare tre intervjuer. Med 
hjälp av skriftlig information som Siv Hågård på Statens kulturråd skickat, kontaktades de 
bibliotek som sysslat med skrivarverksamhet. De som hade tid och lust att medverka var 
Karin, Gun och Agneta som arbetar på bibliotek i Norrland, Västsverige och 
Stockholmstrakten.  
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH ANNAN LITTERATUR 
Följande kapitel behandlar tidigare undersökningar om skrivande och skrivprocess. Här 
diskuteras vilka tillvägagångssätt i skrivundervisningen som skulle kunna förbättra barns 
skrivkunskaper men också hur skrivarverksamhet som metod kan bidra till positiva effekter 
för barns lärande. Flera studier uppmärksammar vikten av att skrivande betraktas som 
lustbetonat för att barnen ska bli intresserade och motiverade att skriva. Gruppens 
sammansättning av skribenter kan också påverka utvecklingen av skrivandet genom respons 
och utbyte av varandras texter. 

3.1 Processinriktat skrivande 

En stor del av forskningen om skrivande diskuterar ett processinriktat sätt att arbeta på. 
Processinriktat skrivande innebär att skribenten under skrivprocessens gång bearbetar texten 
på ett resonerande sätt med hjälp av egna tankar och reflektioner tills den uppfyller sitt syfte. 
Detta är ett tillvägagångssätt som flera författare tillämpar i sitt arbete och har även 
introducerats i svenska skolor. Många argumenterar för att den här typen av skrivande skulle 
utveckla barns skrivande på ett kreativt sätt och anser att den borde tillämpas i skolan istället 
för ett styrt undervisningssätt som är mer vanligt förekommande. 
 
Erin Kilby är bibliotekarie och förespråkar processinriktat skrivande. Hon kritiserar i sin 
artikel, School librarian as writing mentor, dagens lärare inom skrivande för att använda ett 
ålderdomligt undervisningssätt i amerikanska skolor. Med utnötta metoder förbättras inte 
elevers läsande och skrivande, menar hon.  Istället ser hon POPS, Pen on paper sucess, som 
ett nyskapande tillvägagångssätt. Kilby beskriver POPS som en öppning för 
skolbibliotekarien att fungera som inspiratör till elevers skrivande och samtidigt uppmuntra 
till läsning av litteratur för unga vuxna. Genom så kallade POPS- samtal utformade av en 
skolbibliotekarie diskuterar läraren litterära verk med eleverna för att få fram barnens 
personliga tankar och reflektioner om det de läst och för att få dem att lägga märke till olika 
skrivtekniker i texten. Att använda publicerade verk engagerar elever till högre kognitiva 
nivåer när det avser förmågan att utvärdera, bedöma och sammanfatta (Kilby 2006, s 45-46).  
 
Genom POPS- samtal börjar barnen tänka mer som författare eftersom de tillämpar samma 
skrivprocess som författare gör, menar Kilby och motiveringen att vilja skriva, förbättra, 
redigera och forma om sin text likt en författare, stimuleras av tanken på en större skara 
läsare än läraren eller bibliotekarien, hävdar hon. Ett processinriktat skrivande där texten 
exponeras för en rättmätig publik motiverar elevers skrivande i högre grad jämfört med 
anvisat och betygsgraderat skrivande. (Kilby 2006, s 47-48). 
 
I artikeln Whose writing is it anyway? Issues of control in the teaching of writing, undersöker 
Ros Fisher olika undervisningssätt i skrivande i engelska skolor. Fisher menar att lärare står 
inför svårigheten att lära ut det korrekt grammatiska sättet att skriva samtidigt som de ska 
uppmuntra elevers personliga sätt att uttrycka sig (Fisher 2006, s 193). Genom observationer 
av lektioner i engelska uppmärksammade Fisher i vilken utsträckning eleven kontrollerade 
sitt eget skrivande och tilläts bestämma själv över vad och hur de skrev. Han kategoriserar 
undervisningen i olika inriktningar. Om barnet informerades om enbart ett sätt att utföra en 
uppgift på eller fick lärarens svar på hur uppgiften skulle lösas betraktades undervisningen 
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som kontrollerande. Om barnen däremot tilläts göra egna val eller om barnens svar godtogs 
villkorslöst uppfattade Fisher det som ett fritt undervisningssätt (Fisher 2006, s 198). 
 
Fisher skriver att lärare i Storbritannien har övergått från att lära ut ett processinriktat sätt att 
skriva till en mer styrd skrivundervisning. Han uppger att många uttrycker en oro över att 
kreativiteten och lusten i skrivandet riskerar att hämmas med den nuvarande konventionella 
undervisningen. Skrivande är en aktivitetsform fylld av regler om stavning och grammatik. 
Detta indikerar om ett rätt och ett fel sätt att skriva på, vilket kan påverka barns skapande och 
fantasi negativt, hävdar man i engelsk debatt enligt Fisher. Barn lär sig skriva enligt en mall 
där resultatet blir korrekt men livlös prosa (Fisher 2006, s 193).  
 
Undersökningar under åren 1996-2003 visar att engelska skolbarn lär sig skriva allt sämre. 
NLS, National Literacy Strategy är ett läs- och skrivprojekt som introducerades 1998 i 
Storbritannien med förhoppningen om att öka elevers läs- och skrivkunnighet.  Enligt 
förespråkare för NLS tror man att det läggs alltför lite tid på att lära ut skrivande till elever. 
De ordinerar god planering, klara direktiv, lektioner med markerat tempo kontrollerade av 
läraren samt höga förväntningar på eleverna. Genom detta styrda lärande menar 
representanter för NLS att det tydligt syns en förbättring hos barns skrivande.  I 
Processinriktat skrivande, där barnen ombeds att redigera och omforma sin text, uppmanas 
barnen repetera sina fel anser NLS-anhängare (Fisher 2006, s 194). 
 
Fisher hänvisar dock till forskning inom läs- och skrivundervisning som klarlägger hur viktig 
en lärares beteende och inställning är för att elever ska tillgodogöra sig kunskaper. Studier 
belyser hur olika lärare förklarar uppgifter på varierande sätt och hur lärares syn på läs- och 
skrivkunskap är helt avgörande för i vilken grad barnen lär sig. Det centrala är inte vad 
elever uppmanas att göra utan hur de blir ombedda att göra det. Kännetecken hos lärare som 
för en effektiv undervisning är att de månar om eleverna och bryr sig om dem. De ger barnen 
självstyrande inom tydliga ramar, använder återstående tid av lektioner effektivt för lärande 
och fördjupar elevernas språk med frågor i en kombination av disciplin och ett mer 
informellt utförande (Fisher 2006, s 195).  
 
Fisher är inte övertygad om att barn ska tillåtas obegränsat självstyrande för att finna sitt 
personliga uttryckssätt. Skrivande handlar inte enbart om ett fritt eller kontrollerat skrivande, 
menar han. Men vidare framhåller han att barn behöver förstå att om det finns regler och 
konventioner inom skrivande är de till för skribenten att användas på det sätt som främjar 
deras ändamål. Skrivdebutanter behöver självförtroende för att utveckla sin personliga stil, 
att använda eller medvetet inte använda konventioner, ha roligt med det skrivna språket, och 
uttrycka sina egna idéer på sitt sätt lika väl som på konventionellt sätt (Fisher 2006, s 205).  
 

Young writers need to learn about and be confident to exploit current modes of 
expression. Schooled literacy may be too finite but neither is the writer’s choice totally 
open. Furthermore, if scaffolding is used to help young writers learn about using writing 
conventions, it must be followed by handing over the control to allow them to develop 
independence (Fisher 2006, s 205).  

3.2 Skriva för att lära 

Deidra Gammill uttrycker 2006 i sin artikel Learning the write way hur skrivande som en 
metod bidrar till att barn lättare tillgodoser sig kunskaper i skolan. ”Writing to learn” är en 
undervisningsmetod där skrivande baserat på de kunskaper och erfarenheter eleven har, 
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bidrar till ett mer effektivt lärande. Metoden har använts i amerikanska skolor och kan 
tillämpas i flera skolämnen för att lättare ta till sig kunskap men även utveckla kritiskt 
tänkande, menar Gammill. Hon förklarar att skrivande är ett verktyg för tänkande och att all 
kunskap uppfattas bäst om man tillämpar det praktiskt. I ”Skriva för att lära”- metoden tillåts 
eleverna att aktivt vara delaktiga i undervisningen genom att använda sig av tidigare 
kunskaper. Metoden är uppdelad i tre steg där barnen i tur och ordning skriver vad de känner 
till om ett ämne, vad de vill veta och i efterhand vad de lärt sig. På det här sättet lär sig 
eleverna nya saker samtidigt som de aktiverar sina tidigare kunskaper, menar Gammill 
(Gammill 2006, s 756). 
 
I metoden reflekterar barnen under sitt skrivande och drar slutsatser utav det, vilket lyfter 
deras tankeprocesser till en högre nivå, uppger Gammill. Att lära elever förstå 
sammanhanget i en text och ge respons på det, gör att elever ser sig själva som tänkande och 
kunskapssökande, menar hon. Ingen annan övning i klassrummet bidrar till högre 
tankeförmåga än vad skrivande gör (Gammill 2006, s 760).   
 
Gammill relaterar till tidigare forskning inom läsning och skrivning, där man hävdar att 
skrivande sedan länge betraktats som en länk mellan läsande och förståelse.  
Skrivande som aktivitet hjälper elever att bättre uppfatta sammanhanget av en text när de 
läser den, vad de förstår av texten och vad de tycker om den (Gammill 2006, s 754).  
 
I ”Skriva för att lära”- metoden uppmuntras elever att aktivera sin tidigare kunskap och 
kritiskt granska den, använda sin fantasi och dra egna slutsatser, vilket leder till individuella 
och personliga tankar och åsikter, menar Gammill. ”Skriva för att lära”- metoden är ett 
effektivt redskap där elever blir aktiva istället för passiva i sitt lärande, och klassrummet mer 
elevcentrerat än lärarcentrerat och på sikt blir eleverna även skickligare i att kommunicera 
(Gammill 2006, s 760). 
 

Thomas Jefferson once claimed that the purpose of education was to prepare citizens to 
participate in a democracy. By teaching students to think and to take ownership of what 
they read, teachers can prepare students to participate in their society, to make decisions 
based on information and personal reflection, and to make their own choices. In 
teaching writing-to-learn skills, teachers may best be fulfilling their role as educators 
(Gammill 2006, s 760). 

 
I kapitel 7 diskuteras vilken relevans artiklarna i detta kapitel har för den här uppsatsen. 
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4 ÄMNESKONTEXT 
Kapitlet ämneskontext skildrar skrivarverksamhet som studerats bland skriftligt material 
såsom böcker, häften och artiklar ur tidningar och tidskrifter. Syftet med kapitlet är att 
åskådliggöra och exemplifiera den variation och mångfald av skrivande som förekommer i 
olika former i Sverige. Här ges även insikt i hur aktiviteterna arrangeras och engagerade 
parter i verksamheten såsom författare, bibliotekarier, lärare och deltagare ger sin syn på 
skrivande.  

4.1 Behovet av att skriva 

I boken Poetisk resa - en bruksbok skriver åtskilliga poeter och författare om hur de betraktar 
poesi. Poeten Maria Gummesson, (numera Küchen), som haft poesiverkstäder i skolor, 
hävdar att det inte finns någon artskillnad mellan professionella poeter och diktande 
ungdomar. Deras skrivandetalanger kan ligga på olika nivå, men de drivs av samma kraft 
och känsla av att någonting måste uttryckas.  
 

Dikten växer ur den mylla som är botten i oss alla. En elev som förstår detta med hjärtat 
kommer närmare den egna uttrycksförmågan, uttrycksbehovet och uttrycksrätten 
(Gummesson 1994b, s 19). 
 

Att skriva poesi är ofta förknippat med en särskild känsla, men känslan är olika för olika 
poeter och det är komplicerat att förklara varför det är bra att skriva poesi. Poeten och 
författaren Magnus William-Olsson framhåller i inledningen av Poetisk resa - en bruksbok, 
att poesi har svårt för att vara nyttig i fråga om att redovisa ett tydligt resultat. På följande sätt 
resonerar han kring poesins brokiga karaktär och hur komplicerad den kan vara att förmedla. 

 
Poesin vill liksom inte inlemma sig bland de erfarenheter och kunskaper som 
socialiserar oss till goda och ansvarskännande samhällsmedborgare. Den tycker sällan 
om ordning, vare sig den är grammatisk eller social, och den avskyr tvång. Hur ska man 
kunna lära ut något sådant? (William-Olsson 1994, s 3) 

 
Maria Gummesson diskuterar också just nyttan med poesi. Hon beskriver det som en ljuv 
och exklusiv godsak, men hävdar ändå dess betydande roll. 
 

Svar: Poesi behövs. Poesi är good medicine. Poesi behövs i världen därför att den tröstar 
och helar och vrider perspektiven rätt. Dess funktion är, i alla fall för mej, i hög grad 
själasörjande. Länge betraktade jag poesi som meningsfullt men onödigt, men den är 
mer än så. (Gummesson 1994a, s 22) 

 
Gummesson har träffat gymnasieelever för att leda poesiverkstad och berätta om diktande. 
Hon understryker för ungdomarna hur viktigt det är att de inte slutar att skriva efter 
poesiverkstadens slut. Hon påpekar att skrivande fungerar meditativt där man bearbetar sina 
innersta tankar och därför är en nödvändighet för alla människor (Gummesson 1994a, s 24).  
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4.2 Lustfyllt skrivande 

Flera av författarna understryker betydelsen av att skrivandet inger en känsla av lust och 
glädje hos barnen. För att skrivundervisningen ska få genomslagskraft och elever utvecklas i 
sitt skrivande måste allt skrivande till en början vara underhållande, menar Kilby. När 
eleverna väl tänker på det skrivna ordet som något roligt, både genom att roa andra med sitt 
skrivande och att själv bli road av något man läser, då kan de höja sitt skrivande till en högre 
nivå (Kilby 2006, s 44).  
 
I Britt-Marie Lindells undersökning av Kungsbacka biblioteks skrivarverksamhet tror de 
deltagande flickorna att alla som skriver har en egen personlig stil och ett eget uttryckssätt. 
Men för att hitta fram till det måste skrivandet få vara kravlöst och roligt. I skolan får man 
uppmärksamhet om man har självförtroende i sitt skrivande, medan de som inte är lika säkra 
på sitt skrivande kan gå miste om ett tillfälle att hitta sitt eget språk och förstå hur roligt det 
kan vara, menar de. Flickorna betonar också hur viktigt det är med uppmuntran från de 
vuxnas sida men säger samtidigt att man bara kan lära sig att skriva om man själv vill. 
 

Jag vet inte varför det är så himla roligt säger en av flickorna. Men det är uppenbart i 
samtalen med dem att de ser skrivandet som lustfyllt och roligt, det är något man gör 
både för sig själv och gör tillsammans med kamraterna. Estetisk praktik är en del av 
ungdomars vardagskultur … det stämmer överens med det intryck jag fått av 
skrivarverksamheten och under samtalen med tonårsflickorna. (Lindell 1998, s 68) 

 
Den norske poeten Paal Brekke skriver om Kenneth Kochs arbete i boken Förr var jag en 
fisk. Efter att ha undervisat om poesi på universitet ville han fortsätta att förmedla detta även 
till barn. På en skola i New York möter Koch barn i låg- och mellanstadieklasser. Att skriva 
poesi ser den amerikanske poeten och pedagogen Koch som en livsstil. Även om Koch 
skiljer på arbetet mellan professionellt och amatörmässigt skrivande är behovet av det 
estetiska uttrycket en gemensam nämnare.  
 

… själva poesin ser han som ett uttryck för att uppleva starkare, utvecklas friare. Han 
vet det av egen erfarenhet och känner att det inte får vara ett privilegium, han vill dela 
det med alla … för att dikta är ett sätt att leva på … en starkare känsla av att finnas till. 
(Brekke 1986, s 76) 
 

Eftersom barns dikter ställs mot vuxnas, rättar vi dem därefter, menar han, men istället bör vi 
skilja dem åt. Koch pratar om ett nytt inlärningssätt, där barn tillsammans på ett lekfullt sätt 
upptäcker och skapar poesi, istället för att gå via böckerna och härma vad som står där 
(Brekke 1986, s 15). Han tycker att barn har ett bra utgångsläge för detta: 
 

Surrealisterna byggde på vidöppna associationsbanor, men de var tvungna att ”lirka” 
upp dem. Barnet har ännu inte fått dem igenproppade. Och barnet ”ser i bilder”, på det 
sätt som diktaren måste lära sig, men gör det fullt naturligt. Och om allt detta kunde 
övas upp i en miljö, en inlärningssituation, då skulle vi möjligen få barndikter, inte 
barnsliga vuxendikter (Brekke 1986, s 15-16). 

 
Ämnet inom vilket barnen skall skriva, måste vara något som engagerar dem, menar Koch. 
Något de kan relatera till sig själva men samtidigt hitta en ny och rolig sida av. Men han 
säger vidare att barn är aktiva och lever sig hellre in i något än beskriver det utifrån, varför 
perspektivet är lika viktigt (Brekke 1986, s 34-36). Ett av ämnena som barnen skulle skriva 
om var snö. Men istället för att skriva om snön skulle de vara den, antingen det var en driva 
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eller en snöflinga. Utifrån dessa riktlinjer var Koch angelägen om att barnen skulle få 
associera fritt och naturligt och skriva sin dikt så som de ville ha den, utan konventionella 
regler (Brekke 1986, s 48-49). 
 
Brekke är imponerad av hur snabbt barnen tar till sig poesin och kan ta vara på det de 
upplever för att uttrycka sig rent och sant i sina dikter. Det som var så nytt för dem bara 
några månader tidigare, är nu helt naturligt en källa till glädje och inspiration (Brekke 1986, s 
57 ) och Koch ser fler positiva effekter som poesilektionerna haft på barnen: 
 

... huvudsaken är vad detta att skriva dikter får barnet att känna. Det känner glädje. Och 
glädjen kommer sig av att det skapar någonting, det uttrycker sig, det upptäcker nya 
saker både inom och utanför sig själv (Brekke 1986, s 75). 

4.3 Skrivprocessen 

Författare går förmodligen olika till väga när de förbereder sitt skrivande och inspireras av 
varierande miljöer, händelser och möten med människor. Som rutinerad skribent planeras 
arbetet på det sätt som man efter erfarenhet vet ger inspiration och därmed motivation. Men 
man kan fråga sig om det går att förmedla till deltagare på exempelvis en skrivarkurs. Går 
det att lära ut ett tankesätt utifrån vilket man hämtar inspiration till att skriva? 
 
Annika Burholm beskriver 1996 i artikeln Knacka dörr- från mina skrivarcirklar en specifik 
metod hon brukar använda för att samla det råmaterial man behöver för sitt skrivande. Hon 
säger att det fungerar lika bra hos både unga och gamla deltagare i de skrivarcirklar hon har 
förestått på vuxenskolan i Umeå. Burholm menar att råmaterialet finns i våra innersta rum, 
och för att komma in dit prövar man olika sätt att knacka på dessa rums dörrar. Med hjälp av 
ostrukturerade ordlekar och skrivövningar handlar det om att gå utanför sina gränser, våga 
komma in på ett nytt spår och tänka ur ett annat perspektiv än man tidigare gjort, skriver hon. 
Liksom konstnärer kan se ett verk i det obearbetade materialet, exempelvis skulptören som 
hugger ut en redan befintlig figur ur en sten, drar Annika Burholm en liknande parallell till 
skrivandet och citerar i artikeln författaren Mikael Niemi: 
 

Det finns så många historier som väntar på att bli skrivna. Historierna flyger omkring i 
luften ovanför oss. De vill komma till tals och söker för detta ändamål sina författare 
och berättare. För oss gäller det att pejla med våra inre antenner, ställa in dem rätt och 
lyssna, lyssna (Burholm 1996, s 38-39). 

 
Bo Svensson skriver 1989 i artikeln Ovanliga skrivprocesser: om det litterära skrivandet i 
studiecirkel och på folkhögskola om hur elever bör få arbeta i enskildhet, utan ingripande 
från läraren, under en skrivprocess. Han talar om ovanliga läroprocesser där det innebär att 
man lär sig nya saker med hjälp av sin erfarenhet, utan pedagogiskt inflytande. En elev 
svarar ogärna på frågor om var man befinner sig, hur långt man kommit, hur skrivarbetet har 
lagts upp, säger Svensson, lika lite som en författare vill berätta om sitt pågående arbete, utan 
ber dem återkomma när det är klart. Han menar att under det litterära skrivandets gång, 
hämtar man intryck ur sitt omedvetna, och om man avslöjar detaljer under skrivprocessen 
kan det förlora sin laddning och omintetgöra det resultat som skulle ha blivit. Det blir helt 
enkelt ingen process om man avslöjar den, tycker Svensson och framhåller vidare att lärarens 
viktigaste roll är att sätta igång skrivandet och ge kommentarer på texten efteråt:  
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Det finns enligt min mening knappast några helt vanliga skrivprocesser, där läraren kan 
gå in och ut i själva skrivandet och styra och ställa. Läraren kan stimulera, uppmuntra, 
komma med idéer, och det behövs kanske i högre grad på litet lägre stadier. Sin 
huvudsakliga insats gör han före och efter, inte under skrivprocessen. Läraren är en 
provläsare, som reagerar på texter, men kreativt och medskapande (Svensson 1989, s 
81). 
 

Maria Gummesson har träffat många elever när hon arbetat med skrivarverkstäder i skolor. 
Hon talar om vikten av att inte bedöma eleven alltför hårt till en början. Det är ytterst viktigt 
med konstruktiv kritik, om man först tar fram det som är bra i en text kan skribenten lättare 
hantera de fel man påpekar efteråt, utan att tro att de har ett dåligt språk eller förlora 
motivationen för att skriva, menar hon. Liksom Annika Burholm talar hon om att skriva sitt 
”råmaterial”, ett första utkast, innan man börjar bearbeta texten.  

 
Dumma tankar? Stavfel? Överskrifter? All censur kommer sen! Inte än. Man hyvlar inte 
en planka innan stocken har sågats upp (Gummesson 1994b, s 20). 
 

Ju längre tid man får på sig att skriva, desto mer distans får man till texten och det är lättare 
att justera den tills man är nöjd. Gummesson skriver precis som Bo Svensson att hennes roll 
inte får bli för kontrollerande. Hon säger att det inte fungerar att stå och mässa framför 
ungdomarna om hur poesi ska vara, hennes arbete är att visa ungdomarna någonting som 
redan finns hos dem, så att de själva kan se dikten.  
 
Vid ett besök på Barnbokens dag den 31 augusti 1999 i Göteborg, berättade Maj Bylock om 
sitt författarskap och sina barn- och ungdomsböcker. Hon har träffat åtskilliga barn som har 
författardrömmar och berättat att de vill skriva en bok. På dessa ambitioner svarar Bylock 
givetvis uppmuntrande, men rekommenderar dem samtidigt att öva upp sitt skrivande i 
kortare texter till en början, till exempel i form av brev och dagbok. När tiden är inne för att 
skriva en bok är det bra att ha skrivvana och erfarenhet av att uttrycka sig bra och inte ge sig 
på för stora projekt för att sedan misslyckas och kanske tappa intresset för skrivande helt och 
hållet, menar hon. 

4.4 Skrivarmöten 

Vikten av att träffa likasinnade som skribent understryker Lindell i sin uppsats Skrivarmöten 
och skaparkraft. Genom att både intervjua barn och ungdomar och själv vara med under ett 
skrivarläger uppfattar hon det som att en stor del av skrivarverksamheten går ut på att just 
möta andra människor i det skapande skrivandet. Ungdomarna berättar själva i intervjuerna 
att de gärna skriver i samvaron med andra, även om de skriver en text på egen hand, menar 
hon. I kontakten med sina skrivande kamrater utbyts tankar och uppslag och man inspirerar 
och hjälper varandra. Det kan också innebära en utveckling i skrivandet. Att ta del av andras 
texter liksom att visa sin egen innebär ett högtidligt tillfälle då man både ger och får respons 
på det skrivna, skriver Lindell. Under ett läger fick en flicka sin text uppläst av någon annan, 
och såg då sin text ur ett annat perspektiv och upptäckte nya saker i det hon skrivit. 
  
I början av Kochs möten med barnen ställde de sig tveksamma till poesi, de hade föreställt 
sig att det inte var något barn höll på med. Men Koch visar stor respekt för deras arbete och 
kallar dem alla diktare och barnen inser efter ett tag att det faktiskt är kul och blir stolta när 
de ser att de skrivit något bra. Eleverna inledde med att skriva en klassdikt tillsammans, 
vilket främjade en lekfull inledning som fick alla elever att komma igång med sitt skrivande. 
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Genom att även visa varandra vad man skrivit delades tankar om arbetet och utbyte av idéer 
och uppslag på ämnen att skriva om (Brekke 1986, s 70).  
 
En skrivargrupp, vars deltagare har olika personligheter, kan känna både en styrka och en 
trygghet genom att de kompletterar varandra. Lindell skriver om en flicka som blev väldigt 
nervös när hon skulle läsa upp sin text högt för de andra, och hur då en kamrat kom till 
undsättning och hjälpte till att få berättelsen uppläst (Lindell 1998, s 66-67). På samma sätt 
beskriver Brekke mellanstadieelever som uppmuntrar varandra att våga. När elever med mer 
framåtanda ställer sig upp och bidrar med en mening till den gemensamma klassdikten, blir 
de mer blyga barnen nyfikna och sporrade att delta (Brekke 1986, s 70).  
 
Lindell beskriver lägren och skrivarklubbsträffarna som en samvaro med tillfällen för 
inspiration mellan deltagarna. De ungdomar Lindell intervjuat betonar hur roligt det är att 
dels få visa sina egna texter men också att få ta del av vad andra skrivit. På stand up poetry- 
kvällar som populärt anordnas på biblioteket tolkar Lindell det som att tonåringarna känner 
att de ingår i verksamheten oavsett om de står på scen eller sitter i publiken och lyssnar på 
kompisarna. De får en identitet som en skrivande person genom att vara en del av 
gemenskapen. Några av flickorna berättar i intervjuerna om skrivandet som finns runt 
omkring dem men också hur det sprids genom dem och engagerar fler och fler att börja 
skriva (Lindell 1998, s 66-67). 

4.5 Skrivarverksamheter 

En skrivarverkstad kan förekomma i många olika former. Det finns olika förutsättningar och 
möjligheter, och det sätts upp olika sorters mål. Syftet med de flesta skrivarverksamheter är 
att ge deltagarna en ökad förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift. Detta blir naturligtvis 
en tillgång i bland annat skolarbetet. Man skulle kunna tro att de ansvariga ledare som är 
engagerade i skrivarverksamheter är personer som är kunniga på området ”att lära barn 
skriva”, nämligen lärare. Men ofta är det författare, fritidsledare, journalister och 
bibliotekarier som har den rollen.  
 
Språket i fara? 
Maj Bylock uttrycker även språkets viktiga roll, och menar att språk inte bara är makt utan 
också en brygga människor emellan genom kommunikation. Ett språk kan bidra till en 
gemenskap, en känsla av att tillhöra en grupp, och ju rikare det egna språket är, desto mer 
information och kunskap kan man ta till sig, säger hon.  
 
Under debattsidan i Aftonbladet 1997-11-11, ställer journalisten och författaren Arne Reberg 
frågan om barns språkutveckling är hotad och samtalet med andra människor på väg att 
försvinna (Reberg 1997, s 3). I sin artikel TV och Internet är ett opium för folket, menar han 
att barn ägnar alltmer tid åt TV- tittande och dataspel, tid som tagits från att prata med 
föräldrarna. Med hänvisning till Lars Hesslind, som gjort en språkundersökning bland elever 
på låg- och mellanstadiet, skriver Reberg att barn samtalar i snitt 3,5 minuter per dag med 
sina föräldrar, att jämföras med i snitt 15 minuter per dag, som var fallet för tjugo år sedan. 
Det är förödande för barns språkutveckling, menar han, och för ett av fem barn finns ett 
behov av särskilt språkstöd. TV- tittande hämmar fantasin, anser Reberg. Han beskriver det 
som en så totalt passiviserande sysselsättning att han drar en parallell till sovande. 
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Sprittande av medfödd aktivitet låser barnet blicken på en punkt och undertrycker 
kroppens impulser så till den grad att EKG-tester visat att alfavågor dominerar hjärnan 
under TV-tittande– samma vågor som behärskar oss i sömnen…. Med risk för att bli 
skälld för glädjedödare, vill jag bara tillägga att det är ju TV:n som dödar debattlusten 
… leklynnet och den egna kreativiteten (Reberg 1997, s 3). 
 

Reberg jämför med att läsa sagor, där barn inte stressas av snabba klipp i TV- rutan, utan 
hinner bearbeta intrycken de får under berättelsens gång i lugn och ro. Då blir reaktionen till 
tankar och erfarenheter som barnen tar med sig. När det är en levande person som läser ger 
dramatiken dessutom ett mer bestående intryck än om det kommer från en kall apparat som 
”djupfryser språket och föder schabloner” (Reberg 1997, s 3). 
 
Författarna Claes Thor och Staffan Ekegren menar att massmedia, framförallt genom TV, får 
ett allt starkare grepp om ungdomar (Ekegren & Thor 1980, s 1). Det budskap som TV 
sänder ut kan man inte ifrågasätta direkt som i en konversation. De talar om risken att tystas 
och passiviseras framför TV:n och ta till sig det språk som används där. Thor och Ekegren 
uppmuntrar ungdomar att använda egna ord i de skrivprojekt de medverkar i. Den som har 
utvecklat sitt eget språk väl har även lättare för att yttra sina åsikter, menar de.  
 
Kan skrivarverkstaden vara ett forum där unga människor således blir mer aktiva i sitt 
ställningstagande av samhälleliga frågor? På åtskilliga bibliotek är skrivarverksamhet vanligt 
förekommande i olika former och således en plats där barn och ungdomar i Sverige har 
möjlighet stärka sitt språk genom skrivande och uttrycka sina personliga åsikter.  

4.5.1 Skrivarverksamhet och bibliotek 
Britt-Marie Lindell som i sin uppsats Skrivarmöten och skaparkraft, undersöker 
skrivarverksamhet på Kungsbacka bibliotek, anser att det är ett bibliotek som erbjuder 
många variationer inom skrivande för både barn och ungdomar som de själva kan välja 
mellan. Här kan man oavsett erfarenhet, delta i regelbundna skrivargrupper eller bara göra 
enstaka besök, ta del av andras texter och bestämma hur aktiv man själv vill vara i sitt eget 
skapande av texter (Lindell 1998, s 78). 
 
Men är det då inte i skolan barn bör lära sig skriva, frågar sig Lindell. Visst är det så, menar 
hon, men skrivarverksamheten på biblioteken kan samtidigt spela en viktig roll, vilket hon 
upptäckt under sina intervjuer med barn och ungdomar. 
 

Syftet med skrivarverksamhet är inte att ta över skolans ansvar, men att ge något annat, 
kompletterande. Det visar sig att barn och ungdomar som deltar i den här 
undersökningen ser stor skillnad mellan skrivandet i skolan och det skrivande som sker 
på biblioteket. Oavsett om skolan bedriver en fruktbar undervisning eller ej, har 
skrivande på bibliotek en viktig funktion … En jämförelse kan göras genom att se på ett 
annat estetiskt uttrycksområde: musiken. Trots att eleverna har musik på schemat i 
skolan, är den kommunala musikskolan mycket viktig. I musikskolan har den som är 
intresserad av det möjlighet att utvecklas i sitt eget musikaliska utövande (Lindell 1998, 
s 78).  
 

De ungdomar Lindell har pratat med upplever en större frihet i sitt skrivande på biblioteket 
jämfört med skrivandet i skolan. Deltagarna berättar att deras svensklärare i skolan lagt 
märke till deras talang att uttrycka sig skriftligt, och därför ger dem mer utrymme för eget 
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bestämmande jämfört med andra elever, men tycker ändå att det är stor skillnad mellan att 
skriva i skolan och på biblioteket.  
 

Bland det som upplevs negativt med skrivandet i skolan, jämfört med det på biblioteket, 
är att i skolan får man bestämda uppgifter man måste skriva om. Och att lärarna sätter 
betyg på det man skrivit. Sara betonar att skrivandet på biblioteket är frivilligt. Dit går 
man inte för att man måste skriva, säger hon, utan för att man själv vill det. Och för att 
man vill ha någon att tala med om skrivandet (Lindell 1998, s 78). 

 
I Barnspåret, idébok för bibliotek, skriver bibliotekarien Christina Ståldal, om hur Värmdö 
bibliotek gjort satsningar för att locka fler ungdomar till biblioteket. Tanken var att öka 
intresset för både läsning och skrivande (Ståldal 1994, s 134-137). I ett samarbete med 
Författarcentrum öst och skolan anordnades en skrivarverkstad under några veckor på två 
mellanstadieskolor och två högstadieskolor, där en författare lärde ut hur man bygger upp 
och bearbetar en skriven berättelse. Resultatet blev fantastiskt, menar Ståldal.  Elever som 
tidigare avskytt att läsa och skriva reagerade positivt på skrivarverkstaden och tyckte det var 
roligt. Högstadieelever ändrade uppfattning om ämnet svenska och insåg äntligen meningen 
med skolarbete, skriver hon. De positiva reaktioner eleverna visat när de träffade författaren 
under projekttiden gav lärare uppslag på metoder i skrivande som de själva kunde tillämpa 
på svensklektionerna. (Ståldal 1994, s 134-137). 
 
I samband med projektet informerades lärare om ungdomslitteratur. Lärarna visade stort 
intresse och önskade få mer kunskap om ungdomars litteratur vilket bidrog till att Ståldal 
startade en läsecirkel tillsammans med några av dem för att läsa ungdomsböcker. 
Läsecirkeln underlättade för lärarna att presentera och diskutera ungdomsböcker med 
eleverna, menar Ståldal. Detta kan även hjälpa bibliotek i strävan att nå ut till ungdomar, 
menar hon. Ståldal uttalar att när man läser ungdomslitteratur får man en bättre bild av 
ungdomars liv, vad de tänker och känner och på sikt skapas en bättre relation till den här 
gruppen (Ståldal 1994, s 134-137). 
 
Efter projektet bildades en skrivargrupp för eleverna under ledning av en lärare. På sin fritid 
både skrev och bedömde ungdomarna texter, vilka sedan lämnades in till biblioteket där de 
sammanställdes för utlån. Ett ökat intresse för böcker och läsning var en annan konsekvens 
av projektet. På biblioteket märkte man allt fler ungdomar bland besökarna och böcker som 
tidigare inte varit efterfrågade bland denna grupp låntagare, lånades nu ut. Ståldal 
sammanfattar projektet som mycket lyckat där resultatet av skrivarverkstaden stämmer väl 
överens med bibliotekens mål. 

 
Bättre ungdomsverksamhet på initiativ av bibliotek finns inte, om man vill öka intresset 
för skrivande, läsning och bibliotek (Ståldal 1994, s 137).  

 
Den form av skrivarverksamhet bibliotek vanligtvis brukar vara engagerad i är en 
skrivarverkstad eller ett skrivarläger. Ett exempel på ett annorlunda skrivprojekt är tidskriften 
Ponton. 
 
1997 grundade Norrtälje stadsbibliotek en tidskrift där ungdomar fick möjlighet att publicera 
sina texter. Lena Lundgren från länsbiblioteket och Larry Lempert på Stockholms 
stadsbibliotek kom med idén till en tidskrift där enbart ungdomar skriver. Ekonomiskt stöd 
från Framtidens kultur, landstinget och kulturhuvudstadsåret förverkligade projektet, 
pengarna fick stadsbiblioteket i Norrtälje disponera för att driva arbetet med tidskriften. En 
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ungdomsredaktion från Stockholm värvades, men ungdomar från hela landet skulle få en 
chans att medverka (Jansson, 1997). 
 
Tidskriften Ponton är numera etablerad och utkommer med fyra nummer per år. Unga 
skribenter mellan 15 och 21 år kan skicka en text till redaktionen för att få bli publicerad i 
tidskriften. På hemsidan finns information om tidningens arbete och vilka som medverkar i 
redaktionen (http://www.ponton.nu/page.php?p=7).  

4.5.2 Bibliotekens målsättning 
Skrivande aktiviteter på bibliotek har funnits i snart tjugo år, och på många bibliotek är det 
en återkommande verksamhet, med till exempel ett skrivarläger varje sommar eller 
poesikvällar flera gånger per termin. Än idag är skrivande en vanligt förekommande 
verksamhet biblioteken erbjuder unga människor. Nya former av skrivande växer dessutom 
fram som anpassar sig till ungdomars aktuella intressen. I Örebro anordnas skrivarläger för 
hiphopare där man skriver låttexter tillsammans (http://www.orebro.se/visintra_12243.htm) 
och på Malmö stadsbibliotek kan barn delta i en deckarverkstad. På Malmö biblioteks 
barnavdelning finns det alltid verktyg för att skriva närhelst andan skulle falla på att författa, 
en dikt kan offentliggöras genom att hängas upp i poesiträdet 
(http://www2.malmo.stadsbibliotek.org/barn_unga/vad_hander.htm).  
 
Skrivarverksamhet för barn och ungdomar erbjuds som regelbunden aktivitet på många 
bibliotek, men etableras även på nya platser. I februari 2005 öppnade ungdomsbiblioteket 
PUNKTmedis i Stockholm. PUNKTmedis tillhör Stockholms stadsbibliotek och vänder sig 
till ungdomar mellan 13 och 19 år.  I deras verksamhet finns bland annat skrivarläger och 
skrivarverkstad på biblioteket med en inbjuden författare. Bob Hansson som är författare har 
besökt biblioteket en gång i månaden för att träffa ungdomar i skrivarverkstaden, andra 
författare har haft skrivarverkstad vid enstaka tillfällen eller några dagar under ett skollov 
(http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=10492). 
 
Barnens bibliotek, som är en sida på Internet, är exempel på ett annat forum där barn och 
ungdomar mellan 6 och 14 år uppmuntras till skrivande. Här finns flera aktiviteter, uppslag 
och hjälpmedel för den som är intresserad av att skriva. Man kan till exempel delta i en 
berättelsetävling och vinna en självvald bok, anmäla sig till skrivarläger, skicka in sin dikt 
eller berättelse som publiceras på sidan. Det finns också instruktioner om hur man skapar en 
bra berättelse, förslag på hur man kan motivera sitt skrivande, grammatiska förklaringar och 
skrivövningar (http://www.barnensbibliotek.se/).  
 
Bibliotekslagen fastställer att folkbiblioteken skall understödja intresse för litteratur och 
utbildning samt tillhandahålla information, upplysning och kulturell verksamhet. Vidare 
skall biblioteken finnas tillgängliga för alla medborgare, det skall finnas ett folkbibliotek i 
varje kommun (Regeringens proposition 1996, s 44).  
 
För att kunna nå ut till alla, speciellt till barn och ungdomar, måste dock biblioteken ha ett 
brett kontaktnät och ett väl fungerande samarbete med andra instanser i samhället. Detta 
menar både Uno Nilsson och Anna Birgitta Eriksson som skriver i Barnspåret. Nilsson 
framhåller att det är viktigt för barnbiblioteken att ha kontakt med de vuxna som arbetar med 
barn i olika sammanhang och som har värdefull kunskap om dem, både i offentliga och 
privata institutioner och organisationer. Dessa vuxna är betydelsefulla personer som kan bli 
en länk mellan biblioteken och barnen (Nilsson 1994, s 63). Nilsson påpekar emellertid att 
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barnbiblioteken inte får glömma sina mål när ett samarbete påbörjas. Målsättningen skall 
vara klart och tydligt beskriven i arbetsmetoder, i annat fall finns det risk för att en mer 
dominant part styr arbetet enbart åt det håll som främjar deras intressen och syften (Nilsson 
1994, s 65).  
 
Men vad är då barnbibliotekens mål? Anna Birgitta Eriksson hävdar barnbibliotekets 
betydande roll i samhället. Genom dess främsta uppgift att förmedla litteratur till barn och 
ungdomar skapas ett ökat intresse för att läsa böcker och därigenom förbättras ungas språk. 
Eriksson skriver i Barnspåret att barnbibliotekens arbete sedan 80- talet fokuserat alltmer på 
litteraturförmedling och att det i allt högre utsträckning sker i uppsökande form där 
biblioteket är en bas för verksamheten. Litteraturförmedling är det första steget för att få barn 
att bli läsare och biblioteksbesökare, skriver hon, och med ökade kunskaper om barns 
språkutveckling har man riktat sig till allt yngre barn. Om föräldrar kontaktas redan via 
barnavårdscentralen bådar det gott för att barnen kommer bli regelbundna 
biblioteksbesökare. Finns det ett välorganiserat bibliotek nära hemmet, finns också 
möjligheten att hålla barnets intresse för biblioteket och böcker vid liv och att utveckla sin 
läsning och sitt språk, skriver Eriksson. Att biblioteksfostra barnen anser hon är hela 
bibliotekets uppgift, vilket även är avgörande för bibliotekens fortsatta framtid (Eriksson 
1994a, s 39-40; 1994b s 45).  
 
Men biblioteket har mer att erbjuda än böcker, framhåller Eriksson. Tillsammans med 
estetiska uttrycksformer och aktiviteter stimulerar bibliotek och böcker barns språk och gör 
det mer rikt och varierat (Eriksson 1994a, s 39). Eriksson beskriver barnbibliotekets 
uppgifter i två inriktningar, dels litteraturupplysning och information om aktiviteter såsom 
skrivarverkstäder och sagostunder, dels den som förenas med biblioteket som en lokal att 
vistas i och där böckerna finns.  Hon betonar att båda dessa uppgifter är förenade med 
varandra (Eriksson 1994b, s 43). 
 

… i målsättningen för den litteraturförmedlande verksamheten ingår, att publiken (barn 
och/eller vuxna) också ska göras medvetna om bibliotekets existens och möjligheter, att 
den också ska syfta till att skapa lust att gå dit och söka vidare och delta i de aktiviteter 
som förekommer där (Eriksson 1994b, s 44).  
 

Det är väsentligt att måna om bibliotekets miljö, påpekar Eriksson. Barnavdelningen kräver 
skötsel, det skall vara ett trevligt och stimulerande rum som väcker barnens nyfikenhet och 
lust för skapande aktiviteter (Eriksson 1994a, s 38; 1994b, s 45-46). 
 
Anna Birgitta Eriksson menar att många kommuner har som mål att stödja verksamhet för 
barn och ungdomar, vilket borde gagna aktiviteter på barnbibliotek. Men i besparingstider är 
det trots allt just barn och ungdomsverksamhet som drabbas hårt. När kommunbudgeten 
stramas åt är det vanligt att nämnder slås ihop och får bredare intresseområden och 
biblioteken prioriteras lågt, menar hon. Eftersom barnavdelningen anses stå lägre i rang än 
vuxenavdelningen, blir det alltfler led för barnbibliotekarien att nå fram till beslutsfattarna, 
skriver hon (Eriksson 1994a, s 40). 
 
Barnavdelningen på biblioteket har dock en vital pedagogisk uppgift där barnbibliotekarien 
spelar en avgörande roll, anser Eriksson. Det är barnbibliotekariens uppgift att förse barn och 
ungdomar med för dem intressant litteratur av god kvalitet som utvecklar barns självkänsla 
och förmåga att uttrycka sig.  
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Resultatet av en väl genomförd barnbiblioteksverksamhet blir att barnen kommer att 
uppfatta biblioteket som en självklar rättighet (Eriksson 1994a, s 39). 

4.5.3 Skrivarläger 
Karlstads stadsbibliotek i Värmland var först med att anordna ett skrivarläger i Sverige, 
sommaren 1987. De hade tagit exempel från Norge, som i sin tur influerats av Ungern 
(Audunsson 1996, s 41). 
 
Margaretha Ullström medverkade vid detta första skrivarläger i Sverige. Sommaren 1987 
samlades ungdomar under en vecka och läste, talade om böcker och skrev. Lägret blev 
oerhört lyckat. Bibliotek, kulturförvaltningar, föreningar och studieförbund tog efter idén och 
skrivarlägren började spridas över hela landet (Hågård 1993, s 10). 

 
En ..utgångspunkt för litteraturlägret var att vi uppmärksammat att t ex scouter, 
konfirmander och idrottsutövande ungdomar far på läger. Det är allomvittnat bekant att 
bra läger stärker kamratskap och knyter vänskapsband. Varför ska då inte ungdomar 
som tycker om att läsa och skriva få denna stimulans? (Ullström 1993, s 20) 

 
Siv Hågård betonar i boken Jag trodde inte att jag kunde hur viktigt det är att erövra och 
behärska sitt språk och att ungdomar har väckt sin läs- och skrivlust under ett läger. Hon har 
noterat följande positiva effekter av skrivarläger:  

 

v ökat självförtroende hos deltagarna 

v skaparglädje med inspiration till fortsatt skrivande 

v mod att våga använda fantasin och skriva spontant 

v läslust (Hågård 1993, s 7-18). 

 
Detta har framgått vid utvärderingar, men också genom iakttagelse av ungdomar under 
lägren, i skolan och hemma. Att stärka unga människors självförtroende har man särskilt 
tagit fasta på. Författaren Siv Widerberg ledde ett skrivarläger i Botkyrka och ville med det 
bota flickors vilja att ständigt vara till lags. Hon uppmanade flickorna som deltog att vara 
tuffare och undvika att göra förväntade och väluppfostrade saker. Att inte fråga om lov, utan 
spontant skriva vad de vill och på det sätt som de vill och sedan reflektera över resultatet 
(Wiechel 1990). 
 
Gerda Helena Lindskog skriver också i boken Jag trodde inte att jag kunde om de positiva 
reaktioner hon sett hos deltagarna. Under skrivarhelgerna i Västerbotten sa en av de mer 
försynta flickorna att hon lärt sig mer under en helg än under alla åren i skolan (Lindskog 
1993, s 103). Att uppmuntra barnen i deras skrivande tillhör en av de viktigaste uppgifterna 
för de inblandade vuxna.  På skrivarläger för lite yngre deltagare och barn med 
skrivsvårigheter är det viktigt att inte ta en lärares roll, menar Lindskog. Rätt grammatik och 
stavning kan vara oväsentligt på det skapande stadiet. Det är viktigt att barnen känner att 
ledarna har respekt för deras arbete, och att inte kuva dem genom att kritisera texterna för 
hårt (Lindskog 1993, s 103). 
 
När ungdomar och vuxna möts under skrivarlägrens förhållanden gäller det att hitta ett sätt 
att kommunicera på, försöka skapa förtroende i en avslappnad miljö och stämning. Lisbeth 
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Gisselquist skriver att genom att ta ungdomar på allvar och inge ett förtroende, stärks deras 
självförtroende i det skapande skrivandet (Gisselquist 1994, s 138-140).  

4.5.3.1 Vem deltar på skrivarläger? 
Det material jag tagit del av visar att skrivarläger oftast riktar sig till ungdomar från 11-12-
års ålder upp till 20-års ålder. Det brukar inte vara så stor åldersskillnad på dem som deltar i 
ett och samma läger. Ett exempel på motsatsen är ett skrivarläger som ägde rum i Krokstrand 
i norra Bohuslän sommaren 1998. Där satte man den nedre åldersgränsen vid tretton år, men 
ingen övre gräns, vilket gav en stor spridning över generationerna. Birgitta Lind som arbetar 
på biblioteket i Krokstrand berättar att deltagarna trots åldersskillnad hade glädje av varandra 
och visade stor respekt för varandras skrivna arbete oavsett skrivarvana.  
 
Bortsett från ålder ligger det oftast en strävan att få en så stor spridning på gruppen som 
möjligt. Eftersom intresset är störst bland flickor, kan kvotering tillämpas för att en större 
andel pojkar ska delta (detta kan också förekomma för att få geografisk spridning). Några 
flickor från Västerbotten som deltog i ett litteratur- och dramaläger, gav sin version på varför 
så få pojkar anmälde sig:  

 
Killar vågar inte improvisera av rädsla att göra bort sig. De vill inte bli utskrattade om 
de skulle våga säga att de vill bli poeter eller skådespelare (Hågård 1993, s 13). 
 

I sin strävan att nå ut till ungdomar med läs- och skrivsvårheter, har bibliotekarier och 
pedagoger arbetat läsfrämjande med barn och ungdomar. 1993 skriver Siv Hågård att när det 
första lägret anordnades funderade man över hur dessa ungdomar skulle bli intresserade av 
att åka på skrivarläger. Det verkade lättsinnigt att inte försöka få med läs- och skrivsvaga 
ungdomar, utan bara de redan skrivfrälsta. Skrivarlägren har fått kritik för att vara exklusiva 
och det är en sysselsättning för ungdomar från högre samhällsskikt och inte för dem som bor 
i sämre samhälleliga miljöer. Hågård menar att detta dock inte stämmer. Visst är det en 
deltagaravgift, men den brukar inte vara särskilt hög av just det skäl att föräldrarnas inkomst 
inte skall avgöra vem som kan delta i skrivarlägren, framhåller hon. Slutligen enades man 
om att det endast är intresse för litteratur och eget skrivande som är villkoret för att få delta 
på lägren, om de sökande kommer från olika sociala miljöer eller med olika erfarenhet av 
skrivande har ingen betydelse (Hågård 1993, s 11). 

4.5.3.2 Vad gör man på skrivarläger? 
Aktiviteterna på ett skrivarläger kan variera, men inleds ofta med en lättsam ordlek för att få 
en avslappnad stämning där man lär känna varandra. Det är också lättare att få verksamheten 
och deltagarna att komma igång med en mindre uppgift där fantasin får fritt spelrum. Gerda 
Helena Lindskog berättar om skrivarhelger för ungdomar i ”… fast allvaret sov runt hörnet, 
Om skrivarhelger för 16- 20- åringar i Västernorrland”. Där inledde man med en 
stafettskrivarlek, vilket innebar en snabb beskrivning av sig själv förr, nu och vad man skulle 
vilja vara (Lindskog 1993, s 100).  
 
Ett litteraturläger i Värmland lockade i en broschyr med att deltagarna skulle få möta 
författare, skriva med professionell hjälp (författare, journalister), tala om böcker och läsa in 
texter i studio. Ibland har deltagarna större inflytande på lägrets utformning. På ett 
skrivarläger i Botkyrka, där 22 flickor i 11-15- års ålder medverkade, skrev man poesi och 
framförde det sedan med hjälp av dramaövningar, på flickornas egen begäran. Texterna 
skrivs ofta inom ett tema vilket är bestämt i förväg. Exempel på teman är vänskap, kärlek, 
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svek, rädsla och mobbning, ämnen som engagerar ungdomar. Mycket allvar kommer fram i 
texterna vilket Gerda Helena Lindskog blev varse när hon ledde skrivarhelgerna i 
Västerbotten: 

 
Själv blev jag ibland häftigt berörd och nästan generad när jag plötsligt ställdes öga mot 
öga med mitt eget begravda tonårs- gravallvar… samtidigt som jag med bestämdhet vet 
att vi borde ha uppmuntrat ännu mer till lek, experiment och galenskap (Lindskog 1993, 
s 104–105). 

4.5.4 Skrivarverkstäder i skolan 
I det här kapitlet tar jag upp flera former av poesi- och skrivarverkstäder för barn i låg- 
mellan- och högstadiet. Här skildrar lärare och författare sina uppfattningar om 
verksamheten de arbetar med, hur barnen har reagerat på skrivaraktiviteterna och vad 
resultatet blivit av dem.  

4.5.4.1 Att göra en poetisk resa 
Skrivarverkstaden i skolan har praktiska fördelar, men det kan finnas en risk att det känns för 
tvunget och ännu ett arbete som eleverna förväntas göra. Det kan vara svårt att få skaparlust 
under alltför ordnade former. Under ett ”Poesins läsår” på en skola utanför Götene i 
Västergötland, ville man att skrivande skulle utveckla elevernas såväl mentala som verbala 
förmåga och att det skulle leda till bättre självkännedom och ökad självsäkerhet. 
Grundtanken med projektet var dock att alla själva skulle vilja vara med, ingen var tvungen 
att delta. 
 
Ibland kan det dock finnas elever som är alltför tjänstvilliga och ivriga att ”svara rätt” på den 
uppgift de fått. Läraren Ingegärd Martinell ledde en ord- och bildverkstad med ett femtiotal 
tolvåringar. Eleverna var uppdelade i två grupper med totalt skilda karaktärer.  
 

Den välartade gruppen var allra svårast att komma någon vart med. Barnen i den 
gruppen skrev gärna och mycket, men de använde inte sina egna livserfarenheter och 
inte heller sitt eget språk. De hittade på (starkt påverkade av lättviktig läsning) och skrev 
korrekt men tam svenska. Och allra värst var det förstås när de skrev poesi; det var 
hjärta och smärta för hela slanten. Barnen i den ”besvärliga” gruppen (nästan bara 
pojkar) tycktes fortare begripa vad jag menade med att man skall använda sitt språk, 
men där tillkom förstås lättnaden över att jag deklarerade att vi skulle strunta i stavning 
och interpunktion (Martinell 1994, s 6). 

 
Men vad är då poesi, finns det ett bra sätt att förklara det för barn och lära dem att skriva 
dikter? Björn Håkansson är poet och prosaist har besökt elever ute i skolorna i 
poesiverkstäder. Om detta skriver han i sin artikel Poetiska lekar 2. Istället för att 
karaktärisera poesi för de barn han möter vill han snarare skapa en dialog om vad poesi är. 
Många har en bestämd uppfattning om hur poesi skall skrivas, menar Bengt Berg, men han 
försöker uppmuntra barn att ha en fri inställning till poesi. (Håkansson 1994, s 33).  
 
Maria Gummesson berör också hur vuxna utgår ifrån en alltför markerad mall av hur poesi 
skall skrivas i skolan, men tycker att elevers okunnighet är något man istället skall utnyttja. 
Gummesson själv har upplevt det som att ungdomar ute i skolorna har lärt henne att poesi är 
nödvändigt, inte tvärtom (Gummesson 1994, s 23). 
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Man ska komma ihåg att ofta nog har t.ex. högstadieelever inget som helst förhållande till 
dikt. Dom har inte ens fått lära sig att det är svårt och konstigt, och detta ska man ta vara på. 
Den som lär svenska ungdomar att dikt är svårt och konstigt är ofta nog deras lärare, genom 
att projicera sina egna föreställningar på barnen (Gummesson 1994, s 25).  
 
Poeten Bengt Berg som också besökt många klassrum runtom i Sverige i strävan att väcka 
lust för skrivande skildrar funderingar över elevers varierande möjligheter att klara av sin 
skolgång. På grund av varierande stöd och uppmuntran i skolarbetet hemifrån menar han att 
elever riskerar att placeras in i fack efter prestationsförmåga redan vid skolstarten. Men 
därför är det viktigt att vara mottaglig och lyssna uppmärksamt när just en sådan elev visar 
vad de skrivit, menar Berg. Han understryker också att det är viktigt med elevens personliga 
väg till sin dikt för att det ska bli ett bestående intryck hos dem. (Berg 1994, s 8-10).  
 

'Det är bara du som kan skriva din dikt', brukar jag säga till klassrumspoeterna, som 
kanske inte alltid vet vad poesi är. 'Kan man skriva så här?' brukar nån alltid fråga. 'ja' 
svarar jag, 'du' (Berg 1994, s 10). 

4.5.4.2 Barn skriver dikter 
Mats Bååth är lärare och berättar i artikeln ”Lyriktema blev diktsamling”, hur lyriken ofta 
glöms bort i svenskundervisningen. Han tror att många lärare förväntar sig att elever är 
ointresserade av poesi och de orkar inte möta på motstånd och problem (Bååth 1987, s 42-
45). Men när Bååth presenterade lyrik för elever i årskurs sex blev han positivt överraskad 
över det gensvar han fick och önskar att andra lärare får uppleva detta. Han menar att lyriken 
har en given plats i skolan och rekommenderar lärare att våga införliva lyrik under 
lektionerna.  
 
Först ägnade man sig åt Haiku- dikter, som är uppbyggda i tre rader i fem, sju, och fem 
stavelser vardera. De började med att läsa exempel på sådana dikter, för att förstå dess 
kännetecken, och sedan tillämpa. Barnen var tydligt intresserade. Tidigare hade övningar 
med avstavelser under svensklektionerna inte fungerat som vi hoppats, berättar Bååth. Men 
med dikterna satt eleverna helt naturligt och laborerade med att räkna stavelser tills deras 
dikter följde de angivna reglerna. Alla ansträngde sig för att få så bra dikter som möjligt, när 
de slutligen var nöjda visade de stolt upp resultatet. Barnen kände att de behärskade 
diktandet och denna lyckade början på lyrikarbetet kändes viktig. 
 
Nästa steg var att skriva Tanka- och Rengadikter. De består av fem rader med fem, sju, fem, 
sju och sju stavelser. Skillnaden är att Tankadikten skriver man ensam medan Rengadikten 
skriver man två och två. Barnen tyckte fortfarande att det var roligt och lade ner stort 
engagemang i sina dikter. Under hela tiden läste klassen också mycket lyrik, eleverna tog 
med sig böcker hemifrån och lånade på bibliotek och de läste högt för varandra. 
 
Mats Bååth och hans lärarkolleger blev mycket imponerade av elevernas prestationer och 
hur fina dikterna blev även nu. Samtidigt som lyrikarbetet startade, anordnade föreningen 
Hem- och Skola en poesitävling, vilken eleverna var tänkta att delta i. Men med det stora 
gehör poesin hade fått hos eleverna och det positiva resultatet av dem, ville vi göra något 
mer, menar Bååth. En bokhandlare i Trelleborg kontaktades. Mats Bååth föreslog för honom 
att elevernas dikter skulle tryckas upp och ges ut i en bok. Idén blev verklighet och barnen 
blev överförtjusta. Klassen utsåg några representanter bland eleverna som skulle föra deras 
talan och förhandla med bokförlaget. 
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Eleverna bidrog med en dikt var som de själva valde och samlingen kallades ”Tonårstankar”. 
En tre veckor lång temaperiod med lyrik under svensklektioner, blev en diktsamling i 
bokform av 81 trettonåriga författare. Mats Bååth summerar hur han känner för arbetet: 
 

Jag måste erkänna att vi lärare var förvånade över detta fina resultat... Vi får regelbundet 
läsa nya produktioner av barnen, författade vid tillfällen för fritt skrivande. Detta vårt 
arbete med lyrik är bland det mest tacksamma vi upplevt i vår svenskundervisning på 
länge och en uppmaning går till andra som eventuellt tvekar att försöka (Bååth 1987, s 
44-45). 

4.5.4.3 Ungdomar skriver teatermanus 
Ofta tar lärare hjälp utifrån i form av författare, dramapedagoger och skådespelare för att 
arrangera skrivarverkstad i skolan. I de fall där lärare på egen hand leder en skrivarverkstad 
under sina lektioner finns ju möjligheten att planera och fördela arbetet under en längre tid 
jämfört med korta besök från utomstående medverkande. Läraren Gunilla Molloy berättar 
om en skrivarverkstad med elever i en niondeklass i samarbete med teatergruppen Unga 
Klara och tidskriften Ordets makt. Molloy ställer sig frågan om hur lektioner på 40 minuter 
skall räcka till när hon snarare upplever att det krävs en hel dag för att arbeta med en 
skrivarverkstad. Det var mycket slit med att få tiden att räcka till, lektioner byttes och 
scheman ändrades. 
 

Jag blev 70 % administratör och 30 % uppmuntrare. Och ändå ... uppvägdes allt slit 
emot att se elevernas lyckliga ansikten när de såg sina pjäser spelas upp (Molloy 1984, s 
26). 

 
Eleverna skulle skriva texter kring begreppet status, vilket blev ett laddat ämne i en relativt 
orolig klass med en del konflikter eleverna emellan. Men för första gången hörde Molloy 
dem uppmuntra varandra och engagera sig i något utanför det egna skolarbetet. ”Det blev på 
riktigt”, utbrast en flicka efter ett möte med teatergruppen. Molloy menar att det säger 
mycket om den ”låtsasvärld” skolan uppfattas som. Hon säger att det varken är eleverna eller 
lärarnas fel, det är strukturen som har stora brister (Molloy 1984, s 26).  
 
Nils Gredeby var en av skådespelarna som arbetade med projektet där han och hans kolleger 
dramatiserade elevernas texter. Han berättar att det pågick ett ständigt samarbete mellan 
elever och skådespelare. Fyra av skådespelarna var med redan första projektdagen och det 
innebar att de fanns till hands för att laborera med texterna, komma med förslag och ställa 
frågor. Skådespelarna från Unga Klara improviserar alltid, oavsett om det finns en färdig text 
eller inte, säger Gredeby.  
 

Om vi arbetar med en scen som inte är färdig än, men vi kanske vet vad vi vill att den 
skall handla om, kan både författaren, regissören och skådespelarna få idéer om hur den 
skall göras via improvisation (Gredeby 1984, s 5). 

 
Först arbetade skådespelarna med manus i hand för att kunna ändra på saker med en gång 
när författaren satt med, för att se vad som fungerade att dramatisera och inte. Gredeby 
menar att det är först när man säger en replik som man hör om den låter bra eller inte. Nils 
Gredeby uppfattade det som att många av eleverna blev besvikna över att så mycket 
ändrades i deras texter. Men målet med skrivarverkstaden var inte att få kompletta pjäser att 
sätta upp på en teater, menar han, åtminstone inte den här gången. Han tycker att det hade 
varit roligt att fortsätta samarbetet i skrivarverkstaden tillsammans med de elever som dittills 
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känt att arbetet varit stimulerande. Gredeby uttrycker dock att skrivandet för bästa resultat 
skulle äga rum i mindre grupper, i en lugnare miljö än i skolan där man inte stressades av 
korta lektioner, där var och en hade självbestämmande över sin egen text.  
 
Efter att ha talat med Gunilla Molloy berättade hon att projektet med Unga Klara tyvärr bara 
var en engångsföreteelse. Men hon skriver i sin artikel att skrivarverkstaden i skolan 
fortsatte. Molloy kände att hon på något sätt ville hålla detta kreativt stimulerande arbete vid 
liv även efter projektets slut, för både elevernas och hennes egen skull. Fortsättningen blev 
en skrivarverkstad på skolan under två timmar i veckan som var öppen för alla som ville 
delta (Molloy 1984, s 26). 

4.5.4.4 Ett kulturellt fritidshem  
I artikeln I Laholm har barnen fått en egen skrivarverkstad skriver Margaretha Carlswärd 
om ett projekt där barn i åldrarna nio till tolv fått möjlighet till kreativ stimulans i form av en 
skrivarverkstad efter skolan. Anitha Mattsson, fritidspedagog, ledde det första projektet i 
landet med ett kulturellt ”eftis”.  

 
Det viktigaste är att ge barnen ett språk. Det är viktigt för självkänslan. 
Skrivarverkstaden är ett medel till detta. Den ger barnen en positiv inställning till språk, 
böcker och kultur. Ett fritidshem borde vara en kulturhärd (Carlswärd 1985, s 8-9). 

 
Idén kom från Lena Zethraeus och Nils Olov Thomas, förra biträdande socialchef respektive 
bibliotekschef. Syftet med projektet är att barnen skall studera hembygdens kulturliv och 
historia och med hjälp av författare skildra detta i ord och bild. Barnboksförfattaren Mecka 
Lind och bibliotekarien Annika Svensson engagerades för att medverka i projektet under en 
tvåårsperiod och träffa eleverna på deras fritidshem för att uppmuntra dem att skriva 
(Carlswärd 1985, s 8-9).  
 
Mecka Lind arbetar i många olika former för att få barn att vilja skapa med ord. Eleverna får 
skriva allt ifrån dikter, fabler och till självupplevda berättelser och tror att alla barn kan 
utvecklas genom att skriva. Hon uppmuntrar dem också att läsa böcker vilket hon tror kan 
bidra till att barnen presterar bättre i sitt skrivande. Hon är angelägen om att inte lägga en för 
hög svårighetsgrad utan leker mycket med barnen för att inte få barnen att tappa intresset. På 
grund av det fria sätt hon arbetar på är hon ett bra komplement till lärare, menar hon. Mecka 
Lind visar barnen en modell som kan vara användbar när man planerar sin berättelse. Hon 
förklarar hur man kan beskriva karaktärer, konflikter och intriger och skapa intressant och 
spännande läsning (Carlswärd 1985, s 8-9).  
 
Margaretha Arvidsson är barnomsorgsinspektör och önskar att alla barn ska få tillgång till 
mer kultur på sitt fritidshem. Hon tycker att det ger barn rötter att utveckla sitt språk och 
menar på att det skall vara kvalitet på fritidshem för barn, inte bara en förvaringsplats (ibid, s 
8-9). Men det tog tid att övertyga andra inblandade. Arvidsson berättar hur diskussionerna 
ältade ekonomiska frågor och lämplig plats vilket försenade projektet sex månader. För att 
motverka sådan skepsis gäller det att vara övertygad och tro på det själv, Anitha Mattsson är 
en av dem: 

 
Vi har fått skriftligt på att vi skall jobba med kulturen. Ta vara på fantasi och kreativitet 
hos barnen. Jag tror helhjärtat att detta kommer att vidga barnens vyer, och hoppas det 
ger dem en kick som kan slå igenom i hela livet (Carlswärd 1985, s 8-9). 
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Efter att ha pratat med barnbibliotekarien Ann-Kristin Magnusson som arbetar på biblioteket 
i Laholm idag, berättade hon att projektet blev lyckat och både barn och personal upplevde 
skrivarverkstaden som rolig. Men när bidragspengarna tog slut, gjorde tyvärr projektet det 
också och Magnusson uppger att med en alltmer ansträngd ekonomi blir den här typen av 
verksamhet något som biblioteket inte kan satsa på numera (Magnusson, telefonsamtal 2006-
02-14).  

4.5.4.5 Arbetsliv som inspirationskälla till skrivande 
Författarna Claes Thor och Staffan Ekegren medverkade i ett samarbetande KSA- projekt 
(Kultur Skola Arbetsliv) där de träffade en klass i årskurs åtta (Ekegren och Thor 1980, s 2). 
Eleverna placerades ut på arbetsplatser några gånger under en termin för att träffa personerna 
som arbetade där och sedan skriva om sina erfarenheter i dikter och dagböcker. Varje elev 
fick en fadder på arbetsplatsen. En skrivarcirkel startade dessutom i samband med 
skolprojektet med anknytning till elevernas arbetsplatser för att även engagera personalen på 
arbetsplatserna i skrivande. Skolan och biblioteket arbetade tillsammans med projektets 
framskridande. Biblioteket såg till att sprida information genom fackföreningar och i 
tidningar. Den uppsatta målsättningen var: 
 

Att öka elevernas kontakt med vuxna människor utanför skolan. Uppleva 
arbetsgemenskap och arbetsmiljöer. Finna nya redovisningsmetoder. Stimulera de 
anställda på arbetsplatser att utveckla sina uttrycksmöjligheter. Utveckla bokutlåningen 
på arbetsplatserna (Ekegren och Thor 1980, s 2). 

 
Författarna läste mycket dikter för eleverna innan de började skriva. Avsikten var att 
avdramatisera tillkomsten av dikter och visa att det inte behöver vara komplicerat att skriva 
poesi. Sedan bestämdes vilken form dikterna skulle vara skrivna i. Eleverna ställde sig till en 
början frågande till varför man skall skriva och Thor och Ekegren försökte förklara 
fördelarna med att skriva. De medger att det inte är något man blir rik av, inte ens som 
författare, men för att aktivt kunna ta del av samhället underlättar det om man har lätt för att 
formulera sig. Insändare är en vanlig form av skrivande när man har gått ut skolan, oavsett 
sysselsättning och det är ett bra sätt att säga sitt hjärtas mening, en chans att få komma till 
tals och ryta till, menar de. Det är viktigt att tänka igenom vad man tycker, skriva ner det och 
låta andra få veta var man står (Ekegren och Thor 1980, s 2).  
 
Det visade sig att eleverna hade lätt för att skriva. Under hektiska lektioner om 60 minuter 
skrev de allt vad de blev tillsagda: dikter, insändare eller brev. Författarna undrar nyfiket vad 
resultatet hade kunnat bli med så engagerade elever om man haft mer tid (Ekegren och Thor 
1980, s 2).  
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5 RESULTATREDOVISNING 
Kapitlet är en redogörelse för den information som framkommit under sex intervjuer med 
personer som alla varit engagerade i skrivarverksamhet i samarbete med bibliotek. Fyra av 
informanterna är bibliotekarier: Marianne, Gun, Karin och Agneta. Ingrid är författare och 
har tidigare arbetat även som bibliotekarie och Eva är lärare i svenska. De 
skrivarverksamheter informanterna berättar om är varierande former av skolprojekt, skrivar- 
och skapandeverkstäder på bibliotek samt skrivarläger arrangerade av bibliotek. Intervjuerna 
redovisas inom olika ämnen som belysts i flera av intervjusvaren. Min uppfattning är att 
informanternas skildring av deras arbete på det här sättet blir intressantare att läsa än om 
personerna presenterats var och en för sig, vilket kunde ha upplevts som en upprepning av 
svaren. 

5.1 Skrivande som biblioteksverksamhet 

På det bibliotek där Agneta arbetar anordnas det dels skrivarläger under sommaren för 
ungdomar, dels skrivarverkstäder på biblioteket för mellanstadieelever. Verksamhetens 
ambitioner är att få ungdomar att utveckla ett bättre språk genom att låta dem skriva själva, 
men också genom att upptäcka språket i litteraturen, säger Agneta. Hon menar att de som 
tycker att det är roligt att skriva, men kanske inte läser så mycket, kan få en inblick i 
böckernas värld genom skrivarverksamheten på biblioteket.  
 
För att väcka läslust berättar deltagarna om böcker och läser också högt för varandra, 
speciellt under skrivarlägren. Marianne, Gun, Agneta och Ingrid beskriver dessa stunder med 
högläsning och boksamtal som särskilt trivsamma och avslappnade. De flesta av 
ungdomarna har någon relation till litteratur som gjort ett starkt intryck på dem, exempelvis 
en bok som de tycker speciellt mycket om och vill tipsa andra att läsa, menar de. De fyra 
informanterna säger även att det under lägren alltid finns böcker att tillgå för den som vill 
läsa. Ansvariga bibliotekarier har med omsorg valt ut och tagit med barn- och 
ungdomslitteratur ur bibliotekets bokbestånd som kan locka till läsning.   
 
På det bibliotek där Marianne är bibliotekarie ser hon läsningen som en viktig del i de olika 
skrivarverksamheterna. Läsande och skrivande kan förknippas med varandra, tycker hon, de 
barn som läser mycket skriver i regel bra texter också. Hon ser gärna att ungdomar blir mer 
läsintresserade som en följd av skrivarverksamheten, men att böckerna måste presenteras i 
anknytning till de aktiviteter de gör. Marianne vill att ungdomarna ska bli nyfikna på 
litteraturen och inte känna sig pressade att läsa:  

 
... jag plockar ju alltid fram en massa böcker på skrivarläger, … men det måste vara ett 
sammanhang, ... jag tycker att det måste komma naturligt in, … böckerna finns och vi 
finns, sedan får ungdomarna bestämma. 

 
Karin är barnbibliotekarie och berättar om en form av skrivarverksamhet på hennes 
arbetsplats som samtidigt gör barn bekanta med böcker och bibliotek på ett annorlunda och 
lekfullt sätt.  I projektet ”Boklek” inbjuds förskoleklasser till biblioteket för att skriva sin 
egen bok och informeras om böcker. Man samtalar om vad böcker och bibliotek är, hur man 
hanterar böcker och vad som händer om böcker blir ”sjuka” (trasiga). Det står barnen helt 
fritt att välja form och innehåll för sin bok med handledning av personal från både bibliotek 
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och förskola. Böckerna blir sedan utskrivna och upptryckta och varje barn får två exemplar 
av sin bok. Sedan arbetas handlingarna ihop och barnen gör en dramatisering baserad på 
berättelserna ur deras böcker.  

5.2 Skrivarlägren- ett roligt slit 

I den skrivarverksamhet biblioteken arrangerar skildrar samtliga bibliotekarier ett fritt 
skrivande som känns roligt och lustfyllt för deltagarna. Barnen och ungdomarna får välja 
själva vad de ska skriva om och ges stort utrymme för sin fantasi och kreativitet. Att åka på 
läger för att skriva har visat sig vara en särskilt populär verksamhet.  
 
Ingrid berättar att det är en familjär stämning under skrivarlägren. Ungdomarna lever ihop 
under en vecka där själva skrivandet utgör en del bland många andra aktiviteter på lägret. 
Det kan vara svårt för ungdomarna att koncentrera sig på att skriva under lägerveckan. Ingrid 
menar dock att man inte kan gå runt som en lärare och uppmana till skrivuppgifter i samma 
utsträckning som i en skolmiljö. Samtidigt uppger Ingrid att det är en motsättning eftersom 
barnen blir besvikna på sig själva i slutet av lägerveckan om de inte skrivit så mycket som de 
tänkt sig, de är ju trots allt på skrivarläger.  
 
Gun som är bibliotekarie på ett bibliotek i Västsverige har medverkat på skrivarläger för 
ungdomar under flera somrar. Hon framhåller att skrivarlägren kan framstå som exklusiva på 
så sätt att det vänder sig till endast en mindre grupp som är skrivintresserade. Samtidigt finns 
det ju ungdomar med många olika slags intressen och det är viktigt att de som vill skriva kan 
åka på dessa läger, tycker Gun. Syftet var att ge ungdomar, vars intresse är att läsa och 
skriva, en möjlighet att få göra det tillsammans med likasinnade i samma ålder, säger hon: 
 

… det har stor betydelse för de som varit med... de ungdomar som var med från början, 
de träffas fortfarande och …  man träffar dem på stan och de talar om hur viktigt det var 
att få träffas på de här lägren och lära känna ungdomar av samma sort. För man kan vara 
lite ensam i klassen och till och med i skolan om att hålla på med sånt här. 

 
Gun, Agneta och Marianne framhåller också en strävan att locka ungdomar med 
invandrarbakgrund till skrivarverksamheten och hur spännande det är när ungdomar från 
olika kulturer möts. Gun berättar om en grupp deltagande unga tjejer med 
invandrarbakgrund som inte var vana vid att åka hemifrån så ofta. De här tjejerna har 
huvudsakligen rört sig mellan skolan och hemmet, och för dem har skrivarlägren varit en 
stor upplevelse, påpekar hon. Gun tror att lägren är så omtyckta för att deltagarna känner en 
samhörighet med andra som skriver, både till de andra deltagarna men även den 
medverkande författaren. Gun minns särskilt hur en ung poet som arbetade med dem ett år 
berättade om sitt arbete, hjälpte deltagarna att komma igång och skriva och talade om vilken 
litteratur han läste. Han gjorde ett djupt intryck på ungdomarna eftersom han skrev, läste och 
kändes som en av dem. Det tyckte deltagarna hade stor betydelse för dem, säger hon. 
 
Marianne betonar den gemenskap deltagarna känner i det att de alla är skribenter. På ett av 
skrivarlägren var deltagarna mellan tretton och tjugotre år och de hade stort utbyte av 
varandra när de skrev sina texter, berättar hon. Hon tycker att det är fel att kategorisera 
ungdomar efter var de befinner sig i skolan och vilken klass de går i. Hon menar att 
ungdomar i samma ålder kan ha kommit olika långt i läs- och skrivprocesser. Mariannes 
strävan är att alla utvecklas i sitt skrivande, oavsett hur mycket erfarenhet de har av 
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skrivande. Vissa kan ägna sig åt kortare texter, medan andra skriver längre berättelser säger 
Marianne. Formen av skrivande är fri och alla utgår ifrån sin förmåga, menar hon. 
 
Marianne, Agneta och Gun beskriver alla lägerveckan som en tid för fritt skapande om än 
med stödjande handledning för att i slutet av veckan samla deltagarna där de redovisar sina 
texter. Agneta skildrar hur aktiviteterna består av många olika former av skrivande och på så 
sätt blir väldigt varierad. På skrivarlägret börjar ungdomarna med olika skrivövningar för att 
komma igång, säger hon, det kan exempelvis vara miljö- och personbeskrivningar eller en 
dialog. Innan lägret är slut är det dock tänkt att de skall ha skrivit en novell, berättar hon. 
Agneta berättar vidare att under en av dagarna kommer en poet på besök och då ägnar man 
sig just åt dikt och poesi. Gun berättar att ungdomarna skrev dikter och med hjälp av en 
dramapedagog som närvarade utmynnade dessa i en föreställning med olika former av 
inslag, dels korta, spontana uppföranden och dels sådana med lite tyngre handling. 
 
Trots att det på lägren råder ett fritt och varierat sätt att skriva är Marianne medveten om att 
det inte får kännas som om verksamheten rullar på i samma spår. För att undvika att 
skrivarlägren känns rutinmässiga är det viktigt att utforma dem ur nya perspektiv från år till 
år, menar Marianne. Tack vare nya författare som sätter sin prägel på aktiviteterna under 
lägerveckan, ger det en känsla av nyskapande varje gång, menar hon. 
 
Marianne, Ingrid och Gun uttrycker alla att det behövs stort engagemang för att lägren ska 
bli lyckade eller överhuvudtaget äga rum. Ingrid säger att skrivarlägren är både roliga och 
utmattande på samma gång och att det är ett intensivt program som tar hela ens person i 
anspråk. Gun uppger även hon att det är ett roligt arbete men känner också att det tar mycket 
tid och kraft i anspråk:  
 

När man väl håller på med det är det jätteroligt, men det är ett slit … Man kan inte få 
ersättning i tid för det man gör ... det måste man vara medveten om när man ger sig in i 
det. Men det är ju värt att … understödja, och försöka få en sån verksamhet på många 
ställen, det är det absolut ... 

 
Marianne menar att det är barnens positiva respons som driver och uppmuntrar till att 
fortsätta med detta arbete. Hon berättar att intresset var stort när det första skrivarlägret 
arrangerades och minns hur en flicka lyckligt utbrister när de träffas vid första tillfället: ”Jag 
trodde bara det var jag som var så här, det är ju ett helt rum fullt med likadana”. 

 
Marianne berättar vidare att skolklasser numera väljer att spara pengar till ett författararvode 
för att kunna åka på dessa läger, istället för en vanlig skolresa. Hennes ambition är att dessa 
läger håller hög kvalité och försöker få tag i de personer som är bäst lämpade och uppfyller 
eventuella önskemål från barnens sida. Det kan röra sig om författare, musiker eller 
dramapedagoger som möjligen arbetar inom ett särskilt område eller tema. Marianne 
beskriver de här lägren som roliga och spännande möten mellan lärare, författare och elever. 
Hon tycker att man kommer barnen väldigt nära under den tiden de skriver, och det kan 
ibland vara svårt att skiljas efter de få dagarna tillsammans.  
 
Både Marianne och Ingrid berättar att lägren är älskade, det är lika sorgligt varje gång de tar 
slut och det är dags att åka hem. Marianne framhåller att det inte är bra med ett så tvärt slut 
på verksamheten, utan att det borde följas upp med regelbundna möten efteråt. Detta har 
biblioteket där Agneta arbetar tagit fasta på, och hon berättar hur en skrivarverkstad 



 
29 

anordnades på biblioteket för de ungdomar som deltagit på lägret under sommaren. Syftet 
var att följa upp intresset och uppmuntra till att fortsätta skriva. 
 
En plats där barnen skulle kunna fortsätta att utöva sitt skapande skrivande är ju i skolan där 
skrivande aktiviteter förkommer och alla praktiska attribut står att finna. Men informanterna 
uppfattar att barn som deltagit i bibliotekets skrivarverksamhet tydligt skiljer på skrivandet i 
skolan och på fritiden. Agneta tror att ungdomarna känner en större frihet i sitt skrivande på 
lägren och att det inte är så laddat som skrivandet i skolan.  

5.3 Författares handledning 

I de skrivarverkstäder som anordnas i skolan är ofta en författare inbjuden för att inspirera till 
skrivande och ge råd om hur en skribent går till väga i sitt arbete. Ingrid har sedan sitt första 
skrivprojekt i skolan 1986, varit engagerad i åtskilliga läs- och skrivaktiviteter med 
skolklasser under åren. Ingrid är utbildad bibliotekarie och har arbetat på bibliotek i 25 år, 
men sedan 1992 ägnar hon sig enbart åt sitt författarskap och hon har skrivit flera barn- och 
ungdomsböcker.  
 
När Ingrid möter eleverna i skolans skrivarverkstäder berättar hon om sitt arbete som 
författare och beskriver hur en historia successivt byggs upp utifrån en första tanke. För att 
bli engagerad och skapa en känsla för det ämne man ska skriva om börjar klassen med att 
författa en ”ögonblicksdikt”, först tillsammans, sedan en och en. Dikten skildrar en plats och 
vad man ser, känner eller tänker under ett ögonblick. Här får barnen utrymme att låta 
fantasin få fritt spelrum. I nästa steg skall barnen skriva en berättelse och Ingrid presenterar 
en berättelseväg som hon själv använder sig av när hon skriver sina böcker. För att få en 
överblick av berättelsen sätts stolpar upp, där man har tänkt ut berättelsens vitala delar innan 
man börjar skriva. Detta är viktigt för att man inte skall gå ”vilse i sin egen berättelse”, säger 
Ingrid. Hon redovisar även skrivtekniker där man blåser liv i sina berättelser genom 
sinnesintryck och hur huvudpersonens tankar och känslor förmedlas. 
 
Den här formen för en skrivarverkstad fungerar bra, tycker Ingrid, eftersom hon enkelt kan 
relatera till sitt eget skrivarbete. Men hon understryker att samarbetet med läraren är viktigt 
och är lyhörd för vad lärare tycker och kan anpassa sig till de ambitioner och möjligheter 
som läraren har. Eftersom projekten i skolan står och faller med om läraren vill arbeta vidare 
med det under framtida lektioner är det angeläget att även läraren känner motivation till 
skrivarbetet, menar Ingrid. Lärarna träffar barnen regelbundet medan hon själv besöker 
klassen ett fåtal gånger för att introducera ett skrivande, ge verktygen och väcka inspiration 
för det. Ingrid uttrycker att det är ont om tid under besöken för att alla elever ska hinna med 
de olika momenten under lektionen. Lärarna har möjlighet att ringa till Ingrid efter avslutat 
projekt om de har frågor och funderingar beträffande skrivarverksamheten, men att instruera 
lärarna under projekttiden i skolan finns inte tid till. 
 
Eva berättar om ett sätt där lärare återkommande kan få råd och stöd i att undervisa fritt 
skrivande i skolorna. Eva är utbildad svensklärare och arbetar tillsammans med författaren 
Lars Hesslind på ett företag i Göteborg. Företaget består av både konstnärligt och tekniskt 
kunnig personal och säljer olika slags multimediaprogram med instruktioner om hur man blir 
bättre på att läsa, tala och skriva. Bland produkterna finns en författarskola på CD-ROM som 
Hesslind har utarbetat. Syftet med den är att lära ut hur man skriver bra svenska.  
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Författarskolan på CD-ROM blev klar i oktober 1996, då Eva och Hesslind började lansera 
den i skolor. Eva berättar att hon och Hesslind har velat satsa mycket på skolan, och de båda 
har rest runt i landet för att leda utbildningsdagar för lärare. Hesslinds råd om hur 
programmet bäst presenteras för eleverna kanske många lärare tycker är självklara, menar 
Eva, men för vissa blir det en aha- upplevelse och finner denna typ av pedagogik och arbete 
med skapande skrivande som något helt nytt.  
 
Läraren har en viktig del i arbetet att förmedla författarskolan till eleverna, anser Eva. Hon 
säger att en författares syn på skrivande är inspirerande och att den får man på lektionerna 
eftersom Lars Hesslind är med i programmet, menar hon. Men läraren känner eleverna och 
utgår ifrån deras förutsättningar, säger Eva. Att skapa en relation till eleverna är 
grundläggande för att barnen ska känna tillit till läraren, menar hon. Vidare framhåller Eva 
att tilliten är nödvändig för att läraren med fördel ska handleda barnen i deras skrivarbete, 
både för att eleverna ska vilja anförtro sin text till läraren, men också för att ta till sig lärarens 
utlåtande om texten.  
 
I författarprogrammet guidar Hesslind till olika skrivuppgifter med varierande 
svårighetsgrad, samtidigt som han berättar om skrivande. Skrivprocessen liknar han vid ett 
husbygge och författarskolan vägleder skribenten genom hela skrivningsbygget, byggsten 
för byggsten. Efter varje instruktion av ett skrivmoment uppmanar programmet att man gör 
en skrivövning. I anknytning till varje moment visas med en enkel funktion ett tomt 
dokument som är färdigt att börja skriva på.  
 
Hesslind ville skapa en bred utbildning som många människor kunde ta del av, berättar Eva. 
Till författarskolan har Lars Hesslind samlat kunskaper om skrivande, baserat på egna 
erfarenheter, som kan vara bra att tänka på när man skriver. Författarskolan vänder sig till 
skribenter på alla nivåer. Eva säger att programmet inte är något man avverkar för att sedan 
vara fullärd skribent, utan kan återkomma till eftersom det anpassar sig till de färdigheter 
man har och fungerar alltid utvecklande oavsett hur skicklig man är på att skriva.  

5.4 Processinriktat skrivande 

Några av informanterna skildrar hur det går till med ett processinriktat sätt att skriva på i 
verksamheterna och vad det innebär för barnens skrivutveckling.  
 
För tjugo år sedan startade biblioteket där Marianne arbetar verksamheten med 
berättelseskrivningar, i samarbete med författare och lärare. Det är en skrivartävling som 
vänder sig till elever i årskurs fem. Lärare bjuds in till biblioteket där en författare anvisar hur 
en form av berättelseskrivande kan gå till med hjälp av processinriktat skrivande. Marianne 
menar att det skiljer sig ifrån det sättet man skriver i skolan, det som lärare får i sin 
utbildning. Lärarna instruerar eleverna i sin klass i skrivandet och ett urval texter från varje 
klass skickas till biblioteket där en jury utser vinnarna. Berättelsetävlingen, som är mycket 
populär bland barnen, pågår än idag. Varje år pratas det mycket om den bland eleverna, 
intresset ökar och lärare vill få mer information om denna sorts skrivande.  
 
Eva har tillämpat författarprogrammet med elever på en skola där hon tidigare arbetat och 
kan se hur eleverna förbättrat sitt skrivande genom detta sätt att arbeta. Hon säger att 
eleverna får veta redan från början att det är en mödosam arbetsprocess och när de skriver sin 
text bearbetas den omsorgsfullt. Eva menar att det ofta handlar om att lägga till, ta bort och 
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byta ut flera gånger om, men att detta inte är något ovanligt, inte ens för den mest 
professionella författare. Det kan kännas betryggande för läs- och skrivsvaga elever med 
vetskapen att till och med författares texter inte blir bra första gången utan måste också 
skrivas om, säger hon. Men Eva säger att som lärare måste man dessutom veta var gränsen 
går för varje elev, när han eller hon inte orkar arbeta mer. 
 
Eleverna vet också att andra kommer att få läsa det de skrivit, därför är det viktigt att 
korrigera texten så att de slipper visa upp någonting de inte är nöjda med. Ofta har eleven 
höga prestationskrav som gör att skaparförmågan låser sig, menar Eva. Hon lockar då 
försiktigt fram något ämne som kan engagera honom eller henne, eftersom avsikten är att de 
ska välja att skriva om det de själva är intresserade av och inte det som läraren vill. 
 
Efter varje övning i programmet får barnens texter omdömen av klasskamraterna i 
diskussionsgrupper, under lärarens vägledning. Tanken är att eleverna skall lära sig bedöma 
både sin egen text och andras. Eleverna sparar även allt de skriver så de kan följa sin 
utveckling i skrivandet och se vilka framsteg de har gjort. Elevernas fullbordade texter läses 
upp högt inför klassen.  Eva berättar att eleverna hör när någonting är bra skrivet och kan 
använda sig av det i sina egna texter. Hon säger också att ungdomarna lär sig respektera när 
man lyssnar på vad någon skrivit, de vet hur betydelsefullt det är med åhörarnas reaktion när 
ens egen text läses upp.  
 
Agneta och Marianne beskriver hur skrivarbetet har liknande utformning under skrivarlägren 
och skrivarverkstäderna på biblioteket. Agneta berättar att ungdomarna själva får bestämma 
handlingen, men innan de sätter igång med en längre text förklarar de berättelsens delar för 
någon ledare som ser att idén är genomtänkt. Sedan träffas man regelbundet och läser upp 
det man skrivit och diskuterar innehållet och fortsättningen.  
 
När ungdomarnas texter bearbetas är det viktigt att gå försiktigt till väga, säger Marianne.  
Istället för att kritisera plockas de texter fram som kan statuera ett gott exempel på skickligt 
skrivande. Marianne menar att det är ett bra sätt att gå till väga i skrivandeprocesser, 
eftersom man undviker att mästra över ungdomars prestationer. Ungdomarna löser en 
uppgift på olika sätt och man kan inte riktigt säga att det ena sättet är mer rätt än något annat, 
tycker hon. Att läsa en text högt som är exempel på en bra berättelse eller dikt ger möjlighet 
att visa vad som är skickligt skrivande, tycker hon. Ungdomarna hör själva när en text 
utmärker sig och det ger lite idéer som de andra kan inspireras av, menar Marianne. Texterna 
bearbetas också i mindre grupper där ungdomarna kan känna sig tryggare än om texterna 
skulle läsas upp högt inför alla lägerdeltagare.  
 
För att få en djupare insikt i vad verksamheten innebär för ungdomarna och bättre kunna 
bedöma texterna tar Marianne själv del av skrivaktiviteterna.  

 
Många gånger går vi in och arbetar aktivt med barnen, jag själv har satt mig i skrivande. 
Jag kan ju inte bara arrangera och se hur barnen blir sedda i sina texter, utan att själv ha 
varit utsatt för det. 
 

Agneta märker hur de som återkommer år efter år till skrivarlägren utvecklas i sitt skrivande, 
och kan se att någon eller några av dem skulle kunna lyckas som professionella skribenter, 
exempelvis journalist eller författare. 

5.5 Bibliotekarier som ledare för skrivarverkstad 
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Marianne berättar att det föll sig naturligt att utvidga bibliotekarierollen och har gått sina 
egna vägar för att utveckla idéer där hon möter skapande människor i sitt arbete. Hon uppger 
att hon tidigt förstod att man kunde använda biblioteket till så mycket mer än att 
tillhandahålla böcker och information. Marianne understryker vikten av att vara rätt person 
till rätt sysselsättning. Hon menar att det inte är nödvändigt att det just är en bibliotekarie 
som sysslar med den här sortens verksamhet. Marianne påpekar att man som vuxen måste ha 
en drivkraft som gör att man orkar sova lite obekvämt under ett läger och våga ha ansvar för 
en större grupp ungdomar under en vecka.  Dessutom ska man kunna utveckla verksamheten 
och få ungdomar att tycka att det är roligt, säger hon.  

 
Men vem det är som hamnar i den här rollen, det hoppas jag är självvalt, det måste 
komma inifrån, annars klarar man det inte. Jag har skrivit en artikel om att poesi är ett 
sätt att leva, och det blir det till slut. Jag har ju familj, barn och hund och allt det där, och 
jag har låtit mina döttrar vara med på skrivarlägren, de får hänga med. 

 
Bibliotekariernas arbetsuppgifter under skrivarlägren är varierande. Som många andra 
medverkande bibliotekarier beskriver Agneta sitt arbete under skrivarlägren som 
administrativt och praktiskt, både inför och under lägret. Berörda ledare och deltagare 
kontaktas och betalning, transporter och hyra av lokal skall ordnas. Även om deltagarna 
själva bildar matlag för alla måltider finns hon med i bakgrunden och kontrollerar sysslorna. 
Gun säger att även hon var med i planeringen och förberedelserna och under själva lägret 
ägnade hon sig mycket åt det praktiska arbetet, medan hennes kollega tog del av 
skrivövningarna i större utsträckning. Alla de intervjuade säger dock att de har läst det som 
barnen och ungdomarna har skrivit även om de haft andra arbetsuppgifter i verksamheten 
också.  
 
Agneta berättar att hon är en van läsare och om det tenderar att bli kö för att diskutera det 
man skrivit med författaren, blir hon själv ytterligare en vuxen som kan lyssna på 
ungdomarnas texter och ge synpunkter. Så långt det är möjligt är hon med under de 
genomgångar författaren har med deltagarna, och hon beskriver sin medverkan både ur ett 
privat och ett yrkesmässigt perspektiv: 
 

Ja, jag tycker att det är viktigt att man … varken är lärare eller förälder eller går in i en 
sån roll. Men samtidigt markerar klart vad det är som gäller … Vi går ju inte ut direkt 
och talar om att det här får man inte göra … Sen, ja att man hela tiden finns till hands 
och tar de på allvar och ser de som skribenter, det är väldigt viktigt tycker jag. Och att 
de helt enkelt får tillgång till en, som vuxen, att man både finns där för att lyssna på 
deras texter, komma med synpunkter och finnas till hands. Och den andra delen är ju 
den professionella delen så att säga, att man försöker kunna sin sak då. 

 
Både Gun och hennes kollega tyckte det var viktigt att läsa allt som ungdomarna ville att de 
skulle läsa, säger hon. Hon anser inte att man behöver några särskilda egenskaper som ledare 
för ett skrivarläger, hon själv är varken skribent eller pedagog utan tror snarare att det 
handlar om att lyssna på ungdomarna. Ingrid uttrycker också vikten av att ge barnen den 
uppmärksamhet de söker när de vill ventilera sina tankar och funderingar och få respons på 
sin text.  
 
Det är först och främst i egenskap av författare Ingrid leder skrivarverkstäder, men påpekar 
även vilken nytta hon har haft av sina yrkeserfarenheter som bibliotekarie. Efter tiden som 
barnbibliotekarie är hon van vid att umgås med barn och att presentera böcker för dem. Hon 
har en bred kunskap om barn- och ungdomsböcker värda att rekommendera för läsning. 
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Åtskilliga sagostunder på biblioteket har bidragit till att hon blivit en skicklig berättare vilket 
hon också haft användning för under lägren och verkstäderna.  
 
Karin menar att hennes roll i verksamheten är att informera, ta emot barnen och personalen 
när de kommer och sedan ställa ut böckerna barnen skrivit, men poängterar att hon som 
bibliotekarie även kan diskutera och presentera böcker och vet vad barnen tycker om. Hon 
uppfattar att bibliotekariers kunskaper kommer väl till pass i avseende att på ett tidigt 
stadium berätta om biblioteket och få barn att vilja besöka det och bli intresserade av att läsa.  
 
När Ingrid har skrivarverkstad i skolan får skolbibliotekarien i uppgift att ta fram och 
presentera hennes böcker för eleverna inför hennes besök, menar hon. Ingrid kan inte 
påminna sig att bibliotekarier medverkat i själva skrivarverkstaden, men varit desto mer 
närvarande på skrivarlägren:  
 

… ett skrivarläger och sommarläger skall ju ofta innefatta många olika aktiviteter. 
Deltagarna har fått ta med sig älsklingsböcker som de har berättat om, det är ju en typisk 
bibliotekariegrej. Det har alltid varit med nån bibliotekarie på lägren, och där skulle man 
ju kunna tänka sig kanske mer traditionella bibliotekarieuppgifter som bokprat. Det kan 
alltid passa in. 

 
Marianne och Agneta känner att deras yrkeskunskaper och kännedom om böcker kommer 
väl till pass under lägren. Om det är en författare som medverkar på ett skrivarläger, tar 
Marianne fram böcker som han eller hon har skrivit. Agneta letar fram och tar med sig olika 
sorters litteratur som kan användas på lägren, allt ifrån ordböcker och lexikon till dikter och 
skönlitteratur. När det är tänkt att ungdomar skall göra skrivövningar kan hon hitta olika 
typer av litteratur som visar exempel på en bra dialog eller miljöskildring. På frågan om hon 
tycker att det är bra om just bibliotekarier medverkar på lägren svarar hon: 
 

Ja, det tycker jag absolut, det ger ju att man får en ökad förståelse utav, betydelsen utav 
att ha skrivarläger. För jag tror att om man bara arrangerar det och sen ... inte finns med 
... Då får man inte alls nån inblick i vad det handlar om ... det har en oerhörd betydelse 
ser jag det som. 

5.6 Vikten av ett bra språk 

Författarskolans program motiverar liksom bibliotekariernas ambition i skrivarverksamhet 
till regelbunden läsning och Eva läser många texter av olika författare med varierande 
skrivsätt för barnen. Eva uppmuntrar även skolelever att läsa mycket själva och hoppas att de 
stimuleras av det och vill läsa mer för att de tycker att det är roligt. Hon märker att eleverna 
blir mer medvetna när de läser under programmets gång, de uppfattar och lägger märke till 
saker de inte gjort tidigare. De kan se hur författare skriver och använder sig av det när de 
själva skapar, menar hon.  
 
Eva säger att målet med hennes arbete är att förbättra barns och ungdomars språk. Hon 
berättar hur Hesslind har engagerat sig i barns språk och läsning i många år och skrivit två 
böcker som granskar ämnet. Lars Hesslind har besökt skolor och föreläst om vikten av att 
läsa och uttrycka sig bra både när man skriver och talar, säger Eva. 
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Det har han ju sett, att det har gått illa med läsningen under många år, det var länge sen 
han började säga det, nu börjar väl skolan mer och mer ta till sig sådant där. Det är 
likadant med skrivandet, att skrivandet också har blivit sämre och sämre. 

 
Eva tycker dock att barns läs- och skrivutveckling har förbättrats sedan processkrivning 
infördes i skolan och hävdar att författarskolan kan gynna ytterligare framsteg. När Eva 
inledde arbetet med författarskolan lovade hon eleverna att de skulle bli bättre på att skriva 
om de följde programmet. Efter en termin hade alla också gjort framsteg, berättar Eva. 
Barnen hade förbättrat sina skrivkunskaper med utgångspunkt från sig själva. Hon var 
angelägen att inte jämföra barnens texter. Även en elev som Eva inte hade räknat med skulle 
kunna skriva något alls gjorde en otrolig prestation, säger hon. Eva gör gällande att det inte 
alltid är så mycket begåvning som en stark arbetsinsats som leder till ett lyckat resultat. Det 
är övning som ger färdighet, framhåller hon. Arbetet med författarskolan resulterade i en 
novellsamling med elevernas texter. De blev mycket uppskattade och det var så roligt att se 
elevernas reaktion, berättar Eva, deras förvåning över att någon faktiskt ville läsa det de hade 
skrivit.  
 
Karin anser att den skrivarverksamhet som erbjuds på biblioteket där hon arbetar inspirerar 
barnen på många olika sätt. Hon ser dels hur barnen intresserar sig mer för böcker och 
läsning, dels för biblioteket som institution. Karin tycker att barnens entusiastiska respons 
känns oerhört stimulerande för hennes arbete. Att få barnen mer läsintresserade är en viktig 
del i arbetet, men Karin kan dessutom se vilken positiv inverkan aktiviteterna har haft för 
barnens självförtroende. Hon säger att barnen är väldigt ivriga när de kommer in och lämnar 
sina böcker, de känner sig stolta och vill gärna visa upp sitt arbete inför föräldrar såväl som 
bibliotekspersonal: 
 

… de får göra nånting själva, att de får det tryckt, det här som de gör, och sen att de får 
dramatisera det och se sitt eget verk, och sen då även att de kommer hit och pratar om 
det och ja, vill låna böcker … att böckerna får stå här på huvudbiblioteket det är också 
en stor grej. 

 
Marianne kan se hur barn och ungdomar utvecklas även som personer i bibliotekets 
skrivarverkstäder. Under årens lopp har skrivaktiviteter på biblioteket där hon arbetar 
erbjudits i många olika former. Samarbete med andra länder, skolan och föreningar har 
fortsatt för att intressera barn att skriva. Varierande inslag med läsning, musik och dramatik 
gör att skrivarverksamheten ständigt utvecklas med nya perspektiv. När skrivarläger 
arrangerats under några år på biblioteket kände Marianne att det var dags att introducera en 
ny form av skrivande. Hon observerade en mindre grupp flickor från skrivarlägren som blev 
föremål för inbördes beundran och hon tyckte att det kunde vara nyttigt för dem att jämföra 
sig med en större grupp ungdomar för att utveckla sitt skapande. Marianne startade något 
hon kallar ”Stand up poetry”. Under några kvällar per termin uppmanas unga att visa sina 
talanger på scen. Det kan bjudas på alltifrån sång, musik, diktläsning eller dramatisering, 
ungdomarna väljer själva vad de vill framföra.  

 
Det där kulturmötet är jätteviktigt, Stand up poetry har blivit något som ungdomarna 
bara älskar, jag skulle kunna ha det hur ofta som helst. 
 

Det är hård konkurrens om de få minuter ungdomarna får disponera på scen, men Marianne 
säger att det ska vara endast några få kvällar med tydliga tidsbegränsningar, som på så sätt 
blir efterlängtade och speciella. Anordnas de oftare förlorar de sin dragningskraft, säger hon.  
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Marianne betonar scenens betydelse för ungdomarnas kreativa utveckling. När ungdomarna 
läser upp sin dikt ser de vilken respons publiken ger och om deras verk håller på scen. Att få 
en uppfattning om en text fungerar på scen kan vara minst lika viktigt som att skriva den, 
menar hon. Marianne kan se hur ungdomar sträcker på sig och hör hur deras röster låter 
annorlunda när de går upp på scen. Hon hoppas att det kommer att växa fram en ny 
generation som har mod att höja sina röster, tar ställning i viktiga samhällsfrågor, noggrant 
framför sina åsikter och står för dem. 
 
Kommentar till intervjuundersökningen 
De tre senare utförda intervjuerna med Karin, Gun och Agneta blev betydligt kortare och gav 
inte lika mycket information som de tre första med Marianne, Eva och Ingrid, vilket beror på 
att det tre förstnämnda informanterna hade mindre erfarenhet och därmed mindre att berätta 
än de tre tidigare. Men det kan även finnas fler anledningar. Intervjuerna utfördes i telefon 
när informanterna befann sig på sitt arbete, och även om en tid avtalats kändes 
intervjusituationen ansträngd och stressad. En intervju där man möts personligen hade 
ofrånkomligen varit att föredra. Under de tre första intervjuerna med personliga möten var 
situationen mer avslappnad och en tyst paus känns inte så besvärande jämfört med 
telefonintervjun. Här var det även lättare att kunna bedöma om man fått svar på 
intervjufrågorna och det fanns gott om tid följa upp en fråga ifall mer information önskades.  
 
Det kan vara svårt att bedöma brister i metodundersökningen när man befinner sig i dess 
process, men i efterhand går det att se hur vissa delar kunde ha förändrats till det bättre. Med 
tanke på den skillnad de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna gav i mängd 
information borde ett bättre förarbete ha gjorts i valet av informanter, där man på förhand 
förstod att personen kunde ha mycket att berätta om skrivarverksamhet. Bland det skriftliga 
materialet jag studerat påträffas åtskilliga författare som på många sätt omtalar skrivande, 
kanske skulle fler intervjuer ha gjorts med författare?  Det var förargligt att författaren Lars 
Hesslind inte intervjuades, dels på grund av sin yrkesroll men på så sätt blev också gruppen 
informanter tämligen homogen med enbart kvinnor i ungefär samma ålder. Slutligen finns 
funderingar över om observationer skulle ha gjorts av en skrivarverksamhet. Möjligen skulle 
det ha bidragit till anmärkningsvärda iakttagelser, som för informanter tagits för självklara att 
berätta om, eller som endast kunnat upptäckas i den aktuella situationen. 
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6 ANALYS 
I detta kapitel kommer intervjuerna att jämföras och diskuteras i relation till teorin och 
tidigare forskning och behandlas inom ämnena för den här uppsatsens frågeställningar enligt 
kapitel 1.2. Jag tar upp var och en av frågorna i varsitt kapitel som följer här nedan. Mina 
frågeställningar är: 
 
v Vad kan anses vara syftet med skrivarverksamhet? 

v Hur kan unga människor motiveras och utvecklas i sitt skrivande?  

v Kan skrivarverkstäder anses vara lämplig biblioteksverksamhet? 

6.1 Vad kan anses vara syftet med skrivarverksamhet? 

I intervjuerna berättar samtliga informanter att ambitionen med den skrivarverksamhet de är 
engagerade i, är att de deltagande barnen och ungdomarna ska utveckla sitt språk. Det syfte 
som anges med skrivarverksamheten från de intervjuade bibliotekarierna är även att få barn 
och ungdomar att läsa mer och intressera sig för litteratur. Det långsiktiga målet med att 
intressera unga människor att läsa är dock ändå att de ska stärka sitt språk och med hänsyn 
till det uttrycker bibliotekarierna i intervjuerna läsande och skrivande som två närliggande 
begrepp. Ett utövande av den ena aktiviteten skapar ett intresse för den andra och både 
läsande och skrivande utvecklar språket, menar de. Även Ingrid som medverkat både i 
skrivarverkstäder i skolan och på skrivarläger säger att läsande och skrivande har ett väldigt 
nära samband och alltid kombineras bland aktiviteterna. Hon tycker att läsning är en 
självklar del av skrivarverksamheten:  

 
Jag tycker att det här skapandet som det innebär att skriva, det gör man ju också när man 
läser, fast man får hjälp då av författaren, men man skapar ju inne i sig själv då också. 
 

Catharina Nyström, som studerat hur ungdomar skriver inom skolvärlden, ser läsning som en 
förutsättning för att eleverna själva kunna skriva en bra text. Nyström utgår ifrån en självklar 
önskan från vuxnas håll att elevers skrivförmåga ska öka samt att de själva ska kunna 
påverka sin skrivutveckling. En utgångspunkt för det är att ungdomar får kunskap om texter, 
hur texter är uppbyggda, och det får de genom att läsa, menar hon (Nyström 1997, s 7,13). 
Deidra Gammill framhåller även hon i sin artikel Learning the right way, hur skrivande och 
läsande är beroende av varandra vad gäller barns inlärning. Hon menar att skrivande bidrar 
till bättre läsförståelse och genom metoden ”Writing to learn”, får elever verktyg för att lära 
sig resonera kring en text. Gammill anser att elevernas skrivande inom metoden även gör att 
de lättare kan organisera och analysera en text de läser och bättre förstå dess innebörd 
(Gammill 2006, s 755).  
 
Alla intervjuade anser att arbetet med skrivarverkstäderna är viktigt och meningsfullt. Ingrid 
tror att alla former av skapande är värdefulla för barn och att skrivarverkstäderna kan 
stimulera barnens självförtroende, textkänsla och fantasi. Att skapa med ord betyder mycket 
för såväl den språkliga som den kognitiva utvecklingen, och att tala väl är en mycket viktig 
förmåga i många sammanhang för att i konversationer och debatter föra fram sina idéer och 
åsikter, menar hon. Språket omtalas i intervjuerna bland flera av informanterna som en viktig 
del för att klara sig bra i samhället. Marianne har förhoppningen om att de ungdomar som 
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hon möter i bibliotekets skrivarverksamheter skall utveckla sitt språk och hoppas på en 
framtid där unga vågar stå för sina åsikter och vara starka nog att framföra dem. Om en 
person har vana av att skriva och avsluta meningar ordentligt, uttrycker de sig bra när de 
pratar också, menar hon. Hennes uppfattning är att det underlättar att uttrycka sin åsikt om 
man kan hitta de rätta orden med hjälp av ett rikt och varierat språkbruk, även om man är i 
minoritet. Att kunna uttrycka sig bra är en demokratisk rättighet, säger Marianne. Eva yttrar 
att ett bra språk möjliggör chanser att klara sig bättre i livet inom många olika områden, 
motsatsen kan bidra till att automatiskt underordnas andra i vissa situationer, menar hon. 
Agneta tror att ett rikt utvecklat språk ger en bra förutsättning för att på sikt kunna ta del av 
och bättre orientera sig i samhället vilket hon kan se som den mest betydande effekten av 
skrivarverkstäderna. Även Claes Thor, Staffan Ekegren och Maria Gummesson belyser 
vikten av att skriva där man övar sig på att formulera sig med ord och på så sätt mer aktivt 
kunna delta i samhällsfrågor. Gummesson menar att samhällsmedborgare måste ha mod att 
skriva för att själv kunna styra sina åsikter och inte låta sig tystas av de makthavare som inte 
vill att folket ska komma till tals (Gummesson 1994a, s 24). Deidra Gammill citerar i sin 
artikel Thomas Jefferson där han uttrycker att meningen med all utbildning är att förbereda 
medborgare på att delta i ett demokratiskt samhälle. Genom att lära ut metoden ”Writing to 
learn” till elever, kan lärare bäst uppfylla sin yrkesroll där elever övar sig på att ta del av 
samhälleliga frågor, menar Gammill. Hon hävdar att metoden lär elever att bättre sortera 
information genom att tänka och göra personliga reflektioner för att sedan kunna ta ställning 
och göra egna val (Gammill 2006, s 760). 
 
I intervjuerna omtalar informanterna hur ett väl utvecklat språk kan leda till bättre 
självkänsla och självförtroende. Att få barn att bli mer självsäkra genom skapande skrivande 
framhävs som en strävan i flera av de skrivarverksamheter som skildras i kapitlet 
ämneskontext. Det kulturella fritidshemmet i Laholm sågs av arrangörerna som ett forum där 
de önskade att skrivarverkstäder skulle ge barn ett bättre språk och i förlängningen öka deras 
självkänsla (Carlswärd 1985, s 8-9). Författaren Siw Widerberg uppmuntrade flickor i 
tonåren att vara mer frimodiga och våga uttrycka sina personliga åsikter (Wiechel 1990), och 
under ett ”Poesins läsår” hoppades läraren Ingegärd Martinell att barnens ”mentala och 
verbala förmåga” skulle utvecklas och leda till bättre självkännedom (Martinell 1994, s 5-7).  

6.2 Hur kan unga människor motiveras och utvecklas i 
sitt skrivande?  

Vad som varit en återkommande åsikt under intervjuerna är just hur försiktigt man skall gå 
till väga när man bedömer barns texter i det fria skrivandet. Alla informanter ser det som en 
viktig uppgift att vara goda lyssnare och uppmärksamma och uppmuntra barnens skrivande 
för att motivera dem i arbetet. Ingrid, Gun, Eva och Marianne menar alla att det inte får vara 
för mycket pekpinnar och de är angelägna om att inte döma för hårt eller för tidigt i den 
skapande processen. De framhåller att det är det kreativa skapandet som är det primära i 
skrivarverksamheten och det som barnen motiveras av eftersom de tycker att det är roligt. 
Agneta, Gun och Marianne har uppfattat att de deltagande barnen och ungdomarna känner 
lust och inspiration att skriva när de får bestämma helt fritt vad de ska skriva om. Om sättet 
att skriva på regleras och styrs riskerar lusten att hämmas, menar de. Författaren Mecka Lind 
uppfattar att ett lekfullt inlärningssätt får barn att bli intresserade av skrivande och väljer 
själva att utöva det. Med motivation och intresse kommer kunskap på köpet, en kunskap som 
håller längre, menar hon (Carlswärd 1985, s 8-9). På samma sätt resonerar Kilby och säger 
att skrivande till en början måste vara någonting roligt för barnen för att de efterhand ska bli 
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mer mottagliga för regler och normer och därefter kunna utveckla sitt skrivande (Kilby 2006, 
s 44).  
 
Samtliga informanter berättar i intervjuerna om hur lustfyllt barnen uppfattar 
skrivarverkstäderna i deras verksamhet. Marianne använder till och med ett så starkt ord som 
”älskar”, när hon beskriver hur ungdomarna känner inför skrivarlägren och ”Stand up 
poetry” på biblioteket. Paul Brekke lägger också märke till vilken glädje barnen känner när 
de skriver dikter i den skrivarverkstad poeten Kenneth Koch leder i en mellanstadieklass. 
Koch menar att eleverna känner en lycka i att få skapa, där de utforskar nya områden både 
inom sig och runt omkring dem och får beskriva och formulera det med sina egna tankar och 
ord (Brekke 1986, 75). Poeten Maria Gummesson hävdar till och med att diktande har en 
närmast terapeutisk inverkan på den som utövar det. Hon uppger att alla har ett behov av att 
uttrycka sina personliga tankar och åsikter (Gummesson 1994a, s 24).   
 
De deltagare som Britt-Marie Lindell pratat med från Kungsbacka biblioteks 
skrivarverksamhet är övertygade om att alla skribenter har ett personligt uttryckssätt, men för 
att finna det är det också nödvändigt att skrivandet är roligt och utan krav. De framhåller 
även att man själv måste vilja skriva för att kunna lära sig det och bli en skicklig skribent 
(Lindell 1998 s, 68). Ingrid framhåller att omständigheter runt skrivande kan ge värdefulla 
effekter hos barnen även på lång sikt.  Hon säger att det kanske inte märks någon markant 
skillnad i barnens skrivande efter en vecka på skrivarläger, men barnen har så roligt under en 
sådan vecka att skrivandet kan få ett särskilt utrymme i deras intresse och utvecklas i 
framtiden, eftersom det förknippas med ett så positivt sammanhang. Ingrid, Marianne och 
Eva uppfattar kamratskapet i skrivarverksamheten som mycket viktig för deltagarna och den 
inspiration de känner i sitt skrivande. Barnen känner samhörighet med sina skrivande 
kamrater, skriver tillsammans under lekfulla former och uppmuntrar varandra vilket 
utvecklar skrivandet positivt, menar de. Både Lindell och Koch berättar hur olika 
personligheter hos en grupp skribenter kan ge varandra styrka och inspiration när det gäller 
att våga skriva och våga framföra sin text. De beskriver båda hur förtroendeingivande möten 
där man utbyter tankar om sitt skapande skrivande kan göra att man känner en tillhörighet till 
gruppen och förståelse för varandras skrivarbete (Lindell 1998, s 66-67; Brekke 1986, s 70). 
Gunilla Molloy som haft skrivarverkstad med en skolklass hörde för första gången under 
detta arbete klasskamraterna säga uppmuntrande ord och stötta varandra (Molloy 1984, s 26-
27). Eva berättar att barnen kan känna sig nervösa och spända när deras text läses upp högt 
inför de andra, men genom att de själva vet hur det känns när ens egen text läses upp och hur 
viktig åhörarnas reaktion är, visar de respekt när de lyssnar på andras texter också, menar 
hon.  
 
I kapitlet tidigare forskning argumenteras för att processinriktat skrivande utvecklar barns 
skrivande positivt. Eva har tydligt märkt hur barnen utvecklat sitt skrivande med hjälp av 
författarskolan och det processinriktade sättet att skriva på som man tillämpar. Hon menar att 
eleverna känner sig som seriösa författare eftersom de arbetar på det sätt författare gör med 
en text. Erin Kilby menar att barnen motiveras av att det kan finnas en större publik för den 
text de skriver, än att det endast blir en skoluppgift. Hon tror att barnen sporras av känslan att 
arbeta på ett professionellt sätt i sitt skrivande (Kilby 2006, s 44-46). Gunilla Molloy berättar 
i sin artikel om hur elever uttryckte en positiv känsla av att arbeta med något ”på riktigt”. 
Hon uppfattar att skolan ofta kan ses som en ”låtsasvärld”, där eleverna har svårt att se 
meningen med att gå i skolan och vad skolarbetet i slutändan leder till (Molloy 1984, s 26-
27). Catharina Nyström delar dessa åsikter och ser dem som en del av lösningen på de hinder 
hon lagt märke till för hur ungdomar utvecklas i sitt skrivande. Hon menar att ungdomar 
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måste känna sig som en insider, det vill säga som en författare. De måste läsa texter som en 
författare och dra lärdom av hur andra författare gör. Ett hinder för att de elever Nyström 
möter ändå ska känna sig som en författare är skolmiljön, menar hon. Hon uppfattar att 
eleverna ofta gör en skrivövning för sakens skull, för att det ingår i skolarbetet, men för att 
eleverna ska kunna identifiera sig med författare bör arbetet fokusera på att eleverna vill visa 
det de har skrivit och bli lästa! (Nyström1997, 14-15).  
 
Som tidigare nämnts tycker Ingrid, Marianne, Eva och Gun att man som ledare inte ska vara 
alltför fordrande när det gäller grammatiska regler i skrivarverkstaden, där är det den 
skapande delen som är viktig, menar de. Ingrid betonar hur viktigt det är med beröm och 
uppmuntran och även om vissa alster är väldigt bristfälliga språkmässigt finns det alltid 
något bra att lyfta fram i texten, menar hon. Ingrid berättar sedan för barnen vad de kan 
förbättra och utveckla i sitt skrivande. Men hon säger vidare att det naturligtvis inte ska vara 
falskt beröm, det är ingen mening att vara positiv om det inte ligger någonting i det. Både 
Ingrid och Eva känner att det är en svår balansgång att gå. Strävan är ju att barnen ska lära 
sig skriva ännu bättre. Samtidigt understryker Ingrid hur angeläget det är att ge barnen 
uppmärksamhet och utrymme för sitt skapande.  På samma sätt uttrycker Ros Fisher i sin 
artikel Who’s writing is it anyway, den svåra avvägningen att som lärare dels lära ut det 
grammatiskt korrekta sättet att skriva samtidigt som barnens personliga uttryckssätt skall 
uppmuntras i skrivandet. För att eleverna ska kunna utveckla självständighet krävs dock att 
läraren inte styr vad barnen skriver eller hur de skriver, utan måste lämna över kontrollen och 
låta eleverna få självbestämmande, menar han ( Fisher 2006, s 205). Catharina Nyström 
anser att elevernas eget omdöme och beslut är avgörande för att en text ska bli bra. När 
elever lär sig skriva i början av sin skolgång ligger fokuseringen på rättstavning och 
meningsbyggnad, men på högre stadier ska ungdomar även lära sig att skriva texter med 
meningsfullt innehåll och skrivproblemen blir mer komplicerade, skriver hon. Det kan inte 
läras ut ett rätt sätt att göra detta på, det finns inte en rätt lösning eller ett rätt svar, eleven 
måste istället lita till sin egen bedömning (Nyström 1997, s.12). 
 
Samtliga bibliotekarier säger under intervjuerna hur de uppfattat att ungdomarna är mer 
motiverade när de skriver på fritiden jämfört med skrivandet i skolan och att de inte känner 
sig bekväma i det styrda sättet att skriva på som de tycker råder där. Marianne ser att barn 
oftast är mer motiverade att skriva under lägren på sommaren än i skrivarverkstäderna under 
skolåret. Barnen uppfattar skrivandet som kravlöst när de kommer utanför skolans väggar 
och inte behöver oroa sig för betygsättning eller bedömning av en lärare, menar Agneta. Gun 
berättar att en del av deltagarna var besvikna över deras lärares predikningar över vad de fick 
och inte fick skriva, och kände under lägret en större frihet i sitt skrivande. Liknande åsikter 
uttrycker informanterna i Britt- Marie Lindells undersökning där en av dem understryker 
vikten av att bibliotekets skrivarverksamhet är frivillig, hit kommer ungdomar för att de 
själva väljer att skriva, de har lust med det. Skrivandet i skolan är mer förknippat med tvång, 
det är betygsrelaterat och eleverna har inte i lika hög utsträckning möjlighet att själva 
bestämma vad de ska skriva om (Lindell 1998, s 78).  
 
Av den information som framkommit i det skriftliga materialet och i intervjuerna förefaller 
det som om skrivande i skolan fortfarande till stor del fokuserar på det grammatiskt korrekta 
sättet att uttrycka sig i skrift. Fritt skrivande där skribenten tillåts uttrycka sin personliga stil 
tenderar fortfarande att förekomma huvudsakligen utanför skolans värld. Mats Bååth som är 
lärare och författaren Maria Gummesson har båda erfarenhet av lyckade poesiverkstäder 
med skolelever. De tror att många lärare tyvärr har en förutbestämd mening om att elever är 
ointresserade av att skriva poesi och att det är svårt att lära ut till dem. Lärare undviker 
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diktskrivande på lektioner, men Bååth uppmuntrar sina kolleger att pröva på och 
experimentera med poesi som en ny infallsvinkel under svensklektionerna (Bååth 1987, s 44-
45).  Gummesson uppfattar det som att det inte är hon som lärt eleverna hur viktigt det är 
med poesi när hon gjort besök på skolor, de har lärt henne det (Gummesson 1994a, s 23-25).  
 
Ingrid framhåller dock att skrivarverkstäderna i skolan har många fördelar, här får alla barn 
en möjlighet att delta i en skrivarverkstad oavsett hur duktiga de är på att skriva. Till 
skrivarläger eller skrivarverkstäder som arrangeras under barns fritid anmäler sig de som 
redan är intresserade. De har erfarenhet och till viss del en färdighet i sitt skrivande, uppger 
hon. Vidare framhåller hon att eftersom skolan är en naturlig samlingsplats för barn kan en 
uppföljning av en skrivarverkstad underlättas. Både Ingrid och Poeten Bengt Berg ser sig 
som komplement till läraren i skolans skrivarverkstäder, där de lär ut en sorts skrivande som 
annars inte förekommer så ofta i skolan. Ingrid uttalar att hennes roll är att inspirera och 
inleda arbetet med fritt skrivande, när projektet med skrivarverkstaden avslutats är det 
läraren som avgör om skrivarbetet fortsätter.  Tiden räcker inte till för att hon ska vägleda 
lärare i hur de ska fortsätta undervisa skrivande, säger hon. Eva och bibliotekarien Erin Kilby 
förespråkar dock att denna typ av processinriktat skrivande skall vara ett naturligt inslag på 
schemat och efter viss handledning kunna ledas av läraren själv. Kilby är kritisk mot de 
metoder som används i skrivundervisningen i amerikanska skolor idag och beskriver dem 
som ålderdomliga. Hon menar att studier har bevisat att denna typ av undervisning inte 
förbättrar elevers skrivkunskaper och kan inte förstå varför inte nya, moderna metoder 
praktiseras istället. Hon drar en parallell till sjukvården och menar att det skulle vara som om 
läkare än idag tillämpade åderlåtning för att bota människor trots vetskapen att det inte gör 
någon frisk och trots tillgång till ny forskning och teknik.  
 
Catharina Nyström skriver att när processorienterad skrivpedagogik introducerades i svenska 
skolor skapades inte bara en ny undervisningsmetod att använda under svensklektionerna, 
utan också ett helt nytt sätt att se på skrivande (Nyström 1997, s 11).  Nyström anser att 
skrivundervisningen ska tillhandahålla eleverna redskap för att de ska kunna lägga märke till 
de problem de har i sitt skrivande, finna lösningen på problemen och bli bättre skribenter. 
Detta är inget man kan lära ut under en lektion, menar hon, utan är ett arbete på lång sikt. Det 
fordras kontinuerlig läsning av olika genrer eftersom eleverna behöver bilder av texter för att 
få inre bilder av de texter som de själva ska skriva (Nyström 1997, s 13). Inför en 
skrivuppgift under en svensklektion är det svårt att informera om genrekunskap vid just det 
tillfället, istället måste den genrekunskap som eleverna har i långtidsminnet aktualiseras, 
skriver Nyström. Hon framhåller att det här tillvägagångssättet erfordras redan i 
planeringsfasen av skrivandet och själva planeringsfasen är ofrånkomlig. Nyström betonar 
att det kreativa skapandet visserligen är en process, men en bild av slutresultatet på en text är 
ändå nödvändig (Nyström 1997, s 18, 21).  

6.3 Kan skrivarverkstäder anses vara lämplig 
biblioteksverksamhet? 

Alla intervjuade bibliotekarier anser att skrivarverksamhet är en passande verksamhet på 
bibliotek. De uppfattar att skrivande för barn och ungdomar är en aktivitet som tillsammans 
med uppmuntran till läsande kan utveckla språket för unga människor och därmed 
överensstämmer med bibliotekens mål. I bibliotekslagen står det att folkbiblioteken skall 
stödja kulturell verksamhet och ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar och 
uppmuntra dem till att läsa böcker. Biblioteken skall erbjuda barn och unga böcker och andra 
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för dem anpassade medel som bidrar till att utveckla deras språk. Vidare står det hur alla 
kulturinstitutioner ska gynna barns eget skapande och kreativitet. (Regeringens proposition 
1996/97:3 1997) 
 
Anna Birgitta Eriksson tar också upp bibliotekens mål och dess roll som litteraturförmedlare 
i Barnspåret. Hon menar att det i den litteraturförmedlande verksamheten ingår att få 
besökare att upptäcka bibliotekets möjligheter och ta del av dess aktiviteter.  
 

Boken och biblioteken, i kombination med andra kulturformer, stärker barnens förmåga 
att upptäcka mer och uttrycka sig på ett nyansrikt och mångsidigt sätt (Eriksson 1994a, s 
39). 

 
Britt-Marie Lindell formulerar i sin uppsats Skrivarmöten och skaparkraft hur hon anser att 
skrivarverkstäder mycket väl kan passa som en del av bibliotekets barn- och 
ungdomsverksamhet och beskriver Kungsbacka biblioteks skrivarverksamhet på följande 
sätt: 
 

Möjligheten att träffa andra med samma intresse bidrar till skaparglädje, ömsesidig 
reflektion, och ger inspiration till fortsatt skrivande. Skrivarverksamhet på folkbibliotek 
inspirerar till samtal om- och intresse för skrivande, och läsande (Lindell 1998, s 77). 

 
Bibliotekets personal och de förmågor de besitter anses av informanterna vara av stor 
betydelse för de skrivarverksamheter de är engagerade i. Ingrid och alla intervjuade 
bibliotekarier beskriver bibliotekariens bokkunskaper som värdefulla under 
skrivarverksamheterna. Ingrid, Marianne och Agneta berättar alla i intervjuerna om hur deras 
litteraturkännedom kommit till användning under skrivarverksamheten där de exempelvis 
demonstrerar böcker som visar olika sätt att skriva på och statuerar exempel på bra 
skrivande, menar de. På liknande sätt ser Erin Kilby skolbibliotekarien som en resurs för 
barns skrivande genom att utforma ett underlag till litteratursamtal i skolan mellan lärare och 
elever och att leta fram litteratur som visar varierande tekniker att skriva på som eleverna kan 
inspireras av när de skriver (Kilby 2006, s 44-45). Även Catharina Nyström ser inspiration 
av författares arbete genom läsning som viktig för ungdomars skrivande, men understryker 
att de måste organisera och systematisera den kunskap de får om texter när de läser, om de 
ska kunna använda den. Genom att gruppera texttyper i genrer, där ungdomar diskuterar vad 
som utmärker en särskild genre, blir de förtrogna med den genre de ska skriva i, och 
slutmålet framträder tydligare, menar hon. Läsning och diskussion om texter medvetandegör 
genrekunskap, skriver Nyström, men det är av största vikt att en koppling görs mellan 
läsning och skrivning. I sin studie la hon märke till hur en del ungdomar endast härmade en 
genre när de skrev utan en bedömning av de skrivtekniker som gör en berättelse inom en viss 
genre bra. Nyström betonar att när man skriver måste man också sätta sig in i läsarens 
perspektiv och reflektera över om ens text är intressant att läsa (Nyström 1997, s 15-17). 
 
Marianne berättar vidare i intervjun om vilka egenskaper hon tror är viktiga hos vuxna som 
leder en skrivarverkstad. Vilken yrkeskategori de tillhör har ingen stor betydelse så länge där 
finns ett intresse för språket, en drivkraft och ett engagemang hos ledarna, framhåller hon. 
Både Marianne och Ingrid betonar även att man måste tycka om att umgås med barn i de här 
sammanhangen. Ros Fisher uttalar också hur egenskaperna hos lärare som undervisar i 
skrivande är betydelsefulla. Han hänvisar till studier som dragit slutsatsen att för den mest 
effektiva undervisningen är det viktigt att de vuxna visar att de bryr sig om barnen och till 
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viss del ger dem utrymme att bestämma själva över sitt arbete genom en väl avvägd 
kombination av disciplin och frihet, menar han (Fisher 2006, s 195).  
 
Problem som diskuterats i intervjuerna och litteraturen angående skrivarverksamheten 
beskrivs främst vara av ekonomisk art, vilket ofta grundar sig på tveksamhet och skepsis till 
denna form av aktivitet från bidragsgivares sida. Informanterna berättar att skrivande på 
bibliotek är en verksamhet som lockar många ungdomar men uttrycker att det är brist på 
resurser för att kunna genomföra den. Marianne beskriver planeringsstadiet som en trög 
process där det krävs stor möda för att få verksamheten genomförd från tanke till verklighet. 
Hon berättar i intervjun att hon ständigt skickar bidragsansökningar till olika organisationer 
och föreningar inför kommande skrivprojekt, och att det fordras tålamod i det förberedande 
arbetet för att inte ge upp. Ibland tycker hon att diskussioner om ett projekt kan ha tagit så 
många vändningar och dragit ut på tiden att den känns livlös när den väl börjar. I det dryga 
förarbetet är det lätt att verksamheten inte sätter igång på den utsatta tiden. Projektet med ett 
kulturellt fritidshem i Laholm blev till exempel ett halvår försenat. Fritidspedagogen Anitha 
Mattsson som medverkade i projektet menar att hon mötte en motsträvighet hos andra 
inblandade. Hon kände att projektet skulle kunna få barnen att bli mer kreativa och påhittiga, 
det gällde dock att övertyga de tveksamma (Carlswärd 1985, s 8-9). 
 
Informanterna skildrar ofta ett samarbete mellan olika instanser i de skrivarverksamheter de 
är engagerade i. Skolan har många gånger nämnts som samarbetspartner, men även 
föreningar och organisationer där intressegruppen är barn och ungdomar förekommer 
frekvent. Marianne understryker de ekonomiska fördelarna för att kunna genomföra 
verksamheten, biblioteket ensamt har med en ansträngd budget sällan möjlighet att anordna 
skrivarverksamhet. Bibliotekarien Christina Ståldal ser även fler fördelar och uttrycker 
samarbetet som ett villkor för att verksamheten ska bli lyckad. För att uppnå så bra 
förutsättningar för en skrivarverksamhet som möjligt, både av praktiska och ekonomiska 
skäl, men även för barnens utveckling, tror hon att samarbete mellan bibliotek, författare, 
skolor och föreningar, är en lösning där olika parter berikar verksamheten på olika sätt: 
 

... om biblioteken ska nå ut till alla grupper, måste det ske i samarbete med andra 
instanser. Effekten blir mycket mer djupgående om olika förvaltningar beror av 
varandra, än om man arbetar aldrig så ambitiöst men isolerat (Ståhldahl 1994, s 134-
137). 

 
Britt-Marie Lindell som intervjuat deltagande ungdomar beskriver deras känslor om 
skrivarverksamhet på Kungsbacka bibliotek: 
 

Det som för mig blivit uppenbart i mötet med skrivarverksamhetens ungdomar, är den 
självkänsla och frihet som de ger uttryck för, och utstrålar, då de talar om sitt skrivande 
och vad det ger dem. Bibliotekets skrivarverksamhet ses av ungdomarna som en 
inspirerande mötesplats dit de går på sin fritid, av egen vilja och genuint intresse. Det är 
en verksamhet som … ger positiva effekter, och enligt ungdomarna som medverkar i 
undersökningen behövs den. (Lindell 1998, s 78) 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel redogörs för de slutsatser som framkommit i uppsatsen. Syftet med uppsatsen 
är att studera den skrivarverksamhet som erbjuds barn och ungdomar i Sverige och hur 
bibliotek ägnar sig åt denna typ av verksamhet. Jag anser att mina frågeställningar har 
besvarats, dels av de svar som framkommit under intervjuerna, dels i de studier jag granskat. 
Den litteratur som behandlas i kapitel 3 visade sig särskilt användbar för analysen där 
artiklarna berörde ämnen som väldigt väl kunde anknytas till frågeställningarna. Både Ros 
Fisher och Erin Kilby uttryckte tydligt vad som kunde motivera unga i deras skrivande, och 
Kilby kunde även argumentera för bibliotekariers lämplighet att delta i skrivarverksamheter. 
Deidra Gammill diskuterar betydelsen av skrivande och varför det är en stimulerande 
aktivitet. Flera av hennes åsikter kunde jämföras och delas med teori Catharina Nyströms 
teori samt de uppfattningar som de intervjuade bibliotekarierna har. 
 
De syften och mål som anges med skrivande aktiviteter, i teorin och i intervjuerna, tolkar jag 
som varierande på grund av de åtskiljda former och miljöer där skrivandet utförs. I Catharina 
Nyströms studie av ungdomar i gymnasiet uttrycker hon en generell önskan att elevers 
skrivförmåga ska öka samt att de på egen hand ska behärska att utveckla sitt skrivande. 
Samtliga intervjuade bibliotekarier anser att ambitionen med den skrivarverksamhet de är 
engagerade i, är att de deltagande barnen och ungdomarna ska utveckla sitt språk. Gun, 
Karin och Agneta hoppas också att aktiviteterna skall bidra till att unga upptäcker och känner 
en dragningskraft till det skrivna ordet och på så sätt även får lust att läsa mer böcker. Att 
läsa ser de som ytterligare en aktivitet där ordförrådet berikas. Den skillnad som jag uppfattar 
med dessa två inriktningar är att det ses som positivt att elever lär sig skriva bättre endast för 
att deras fortsatta studier inom skolan ska lyckas, medan skrivarverksamheter utanför skolan 
vill stärka barns och ungas språk som en del av deras mentala utveckling, mognad och få 
dem att växa som personer. Språket omtalas i intervjuerna som en viktig del för att klara sig 
bra i samhället. Ingrid menar att språket har stor betydelse för att få inflytande i debatter och 
Marianne har en förhoppning om att en yngre generation är modiga nog att säga vad de 
tycker och står för det. Om man besitter ett rikt ordförråd är det lättare att uttrycka och 
vidhålla en åsikt som man kan vara ensam om, bedömer hon. Eva framhåller att ett bra språk 
underlättar i åtskilliga situationer i livet, om man däremot inte har förmågan att uttrycka sig 
bra finns en risk att hamna i underläge, menar hon.  
 
Vad gäller faktorer som utvecklar och motiverar ungas skrivande har många olika 
synpunkter redogjorts. De intervjuade bibliotekarierna understryker vikten av att läsa i 
skrivarverksamheten för att skrivandet ska bli framgångsrikt. Begreppen läsande och 
skrivande uppfattar de står nära varandra i avseende att utveckla barns språk och berika deras 
ordförråd. Läsning ser även Nyström som en oerhört viktigt del i att utveckla ungdomars 
skrivande eftersom läsning ger kunskap och bilder av hur texter är uppbyggda vilket ger 
vägledning till ungdomar när de själva skriver texter.  
 
Samtliga intervjuade ställer sig positiva till skrivarverksamhet och ser det som en angelägen 
och meningsfull barn- och ungdomsaktivitet. Flera av informanterna ger exempel på hur de 
ser att skrivarverksamheten utvecklar även andra sidor hos barnen förutom 
skrivkunnigheten, såsom ökat självförtroende och bättre självkänsla. 
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De vuxna som finns i barnens närhet i skrivande sammanhang har omtalats av Ros Fisher 
som viktiga personer. Övertygelsen hos de involverade vuxna att skrivarverksamhet är något 
som ger positiv effekt hos barn och ungdomar tror jag skapar en förmåga hos ledare att 
kunna entusiasmera deltagarna och utveckla de projekt man är engagerad i. De vuxna som är 
engagerade i dessa sammanhang har enligt mig en klar syn på hur barn påverkas av att skapa 
med ord och Eva, Marianne och Karin berättar i intervjuerna hur de även lagt märke till att 
barnen ökat sitt självförtroende när de stolta, glada och ivriga vill visa upp det de skrivit.  Siv 
Hågård understryker också hur hon sett att många unga människor under ett läger har ökat 
sin lust att skapa och fått mod att använda sin fantasi i högre utsträckning genom fritt 
skrivande (Hågård 1993, s 17). Både Hågård och Lisbeth Gisselquist betonar även hur 
viktigt det är för barn med kreativt skapande på många olika sätt och genom att verkligen ta 
sig tid att lyssna på barnen och att behandla de som vuxna, känner barnen att de får respekt, 
växer som personer och blir mer självsäkra (Gisselquist 1994, s 138-140; Hågård 1993, s 7-
18). Ett uppmärksammat ökat självförtroende hos barn och unga som ett resultat av en 
skrivarverksamhet kan jag se hänger ihop med Nyströms teori där hon betonar vikten av att 
unga själva kan påverka sin skrivutveckling. De vuxna fyller en viktig roll under 
skrivarverksamhetens gång i att ge unga de rätta ”verktygen” som behövs för att utveckla 
skrivandet. Om barn och unga behärskar de tekniker inom skrivkonsten som skapar en bra 
text, både till innehållet och grammatiskt, känner eleven ett gott självförtroende inom sitt 
skrivande och den tillfredställande känslan ”jag klarade det!”. Som jag ser det skapar 
utveckling och förbättring av skrivande en motivation för aktiviteten. Men utveckling och 
motivation är enligt mig också två närliggande begrepp som ger näring till varandra.     
 
Både teorin, intervjuerna och de vetenskapliga artiklarna pekar på att barn och unga behöver 
utrymme för självbestämmande för att de ska utvecklas och motiveras i sitt skrivande. Men 
där Nyström betonar arbete med läsning för att få insikt och kunskap om texter i strävan att 
kunna skriva en bra text själv, lutar intervjuerna och Lindell snarare åt ett annat håll där man 
understryker vikten av att unga känner lust och tycker att det är roligt att skriva för att 
skrivarbetet ska bli lyckat. Jag anser att både kunskapen och lusten är två viktiga 
ingredienser som beror av varandra i ungdomars skrivarbete. I ett inledande skede av 
skrivande, åtminstone för yngre barn tror jag att skrivande måste presenteras som lättsamt, 
lekfullt och roligt för att fånga barnens intresse, men det är också viktigt att förmedla 
kunskap om skrivande. Om man besitter kunskap och vet hur ett arbete ska gå till är det 
också roligare att utföra, det ger en tillfredställelse av att behärska ett arbete och vetskapen 
om att man klarar av att göra det bra. 
 
Kilby, Molloy och Nyström tar alla upp problem med skrivundervisningen i skolan där 
eleverna ofta utför skrivövningar utan reflektion. Jag tolkar deras exempel som att eleverna 
förknippar skolan med känslan av ett ”evigt” studerande där skoluppgiften utförs enbart 
därför att läraren sagt åt dem att göra det, intrycket att skolarbetet ger kunskaper som 
stimulerar och utvecklar ens egen person i ett större perspektiv förekommer möjligen inte 
lika ofta. Kilby och Nyström tror istället att om ungdomar identifierar sig med författare och 
har en ambition att skriva för att en större publik än endast läraren ska läsa deras texter 
kommer de bli motiverade i sitt arbete. Här tror jag att vuxna i de skrivande ungdomarnas 
omgivning har makt att styra de ungas inställning till skrivande. Om vuxna undviker en 
mästrande attityd och istället visar respekt för ungdomars skrivande och bemöter det som 
seriöst arbete, kan unga möjligen lättare identifiera sig och känna sig som en författare.       
 
Fritt skrivande tycks enligt min tolkning sammansvetsa en grupp människor. Här delas ett 
brinnande intresse och deltagarna är snara att ställa upp för varandra, just för att de delar 
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situationen. Ingrid, Marianne, Eva samt Lindell, Brekke och Molloy anser jag ger exempel 
på hur skrivarverksamheter också kan få barn och ungdomar att mogna och bli hänsynsfulla 
medmänniskor. Omtanke om andra är inget som lärs ut på ett enkelt sätt, det är något som 
måste komma inifrån ens egna värderingar. Har skrivarverkstäder möjlighet att få barn och 
unga att bli omtänksamma medmänniskor är det en oerhört viktig verksamhet, anser jag, och 
om ett bibliotek förmår att erbjuda sådan verksamhet kan jag inte uppfatta den som annat än 
lämplig.   
 
Sedan Karlstads bibliotek anordnade det första skrivarlägret i Sverige för snart 20 år sedan 
har idén spridit sig till alltfler bibliotek över hela landet. Skrivarverksamhet på bibliotek finns 
i hög grad än idag och det satsas fortfarande på skrivande för barn och ungdomar. Skrivande 
aktiviteter tar sig även nya uttryck och uppdateras för att anpassa sig till ungdomars intressen 
och lockar nya, unga besökare till biblioteken.   
 
Samtliga bibliotekarier framhåller i intervjuerna att skrivarverksamheter är en passande 
biblioteksverksamhet, där skrivande tillsammans med läsande utvecklar barns språk. Detta 
stämmer väl överens med folkbibliotekens mål som formulerar att det ska satsas på skapande 
aktiviteter för barn och ungdomar och biblioteket ska tillhandahålla böcker och andra medel 
som förbättrar barns och ungas språk. Marianne, Agneta och Ingrid betonar även hur de 
särskilda yrkeskunskaper bibliotekarier besitter blir användbara i skrivarverksamheter. Den 
kännedom de har om böcker gör att de kan presentera varierande sätt att skriva på och ge 
exempel på bra skrivande bland litteraturen som deltagande barn kan inspireras av i sitt 
skrivande, menar de. Vikten av genrekunskap för sitt skrivande som Nyström framfört kan 
jag se är förenligt med skrivarverksamhet på bibliotek, där bibliotekarier med hjälp av sina 
yrkeskunskaper ger exempel på böcker inom olika genrer och belyser dess utmärkande drag. 
 
Lisbet Gisselquist skriver hur bibliotekets mål med skrivarläger varit att de deltagande 
ungdomarna ska öka sina kunskaper och skickligheter inom skrivande och ha lust att 
fortsätta skriva även efter lägret. Vidare var ambitionen att vidga ungas kännedom och 
förtrogenhet bland böcker och kultur. Målen har uppnåtts anser Gisselquist genom att 
skriarlägren kontinuerligt utvecklats och omformats (Gisselquist 1994, s 139). Siv Hågård 
skriver om hur man kunnat se en större lust till att läsa som en positiv effekt av bibliotekens 
skrivarläger (Hågård 1993, s 13). Bibliotekarien Christina Ståldal framställer 
skrivarverkstäder som den bästa av biblioteksverksamheter för ungdomar, där påföljden blir 
att ungdomar upptäcker biblioteket och får lust och engagemang att skriva och läsa (Ståldal 
1994, s 137). 
 
Brist på ekonomiska resurser i form av personalkostnader tycks vara det största hindret för 
att skrivarverksamheter på bibliotek ska kunna genomföras, vilket enligt min mening är 
beklagligt eftersom skrivande beskrivs som en stimulerande aktivitet för barn och ungdomar 
och deras språkutveckling. Då många röster både bland informanterna och i litteraturen 
uttrycker att skrivarverksamheter bidragit till ett ökat intresse för läsning och berikat språk 
hos deltagare, vilket är förenligt med folkbibliotekens mål, anser jag att det är en verksamhet 
som väl passar in bland det utbud av aktiviteter biblioteket erbjuder.  
 
De amerikanska och engelska studier som skildras i kapitel 3, Tidigare forskning och annan 
litteratur, ger enligt mig en djuplodande insikt om skrivande ur flera aspekter. USA och 
Storbritannien är som tidigare nämnts föregångsländer när det handlar om den typ av 
skapande skrivande som jag behandlar i den här uppsatsen och de områden av skrivande som 
dessa artiklar belyser har bidragit till att uppsatsens resultat och slutsatser blivit fylligare och 
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mer heltäckande. Efter att ha satt mig in i hur skrivarverksamheter kan se ut i ovannämnda 
länder väcktes en nyfikenhet att veta mer om hur dessa aktiviteter är utformade för barn och 
ungdomar utanför Sverige. Det skulle innebära en betydligt mer omfattande studie, men 
ändå vara intressant att jämföra ungas skrivande internationellt. Undersöka vilka 
undervisningsmetoder inom skrivande som används i skolor samt i vilka länder det anordnas 
skrivarverksamheter på bibliotek.    
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8 SAMMANFATTNING 
Syftet med den här uppsatsen är ta reda på vad för slags skrivverksamheter det finns för barn 
och unga i Sverige och hur bibliotek är engagerade i dem. Frågeställningarna är: 
 
v Vad kan anses vara syftet med skrivarverksamhet? 

v Hur kan unga människor motiveras och utvecklas i sitt skrivande?  

v Kan skrivarverkstäder anses vara lämplig biblioteksverksamhet?  

 
I inledningen framställs hur viktigt det är för barn att utveckla sitt språk för att kunna 
uttrycka sina åsikter i många situationer. Kapitlet Bakgrund tar upp fritidsskrivandet som en 
alltmer utbredd aktivitet, där amatörer har högre ambitioner än tidigare. Därefter presenteras 
en definition av begreppet skapande skrivande, creative writing. Teorikapitlet behandlar 
Catharina Nyströms studie av ungdomars skrivande. Hon uppger en eftersträvan att 
ungdomar förbättrar sitt skrivande i skolan och understryker hur viktigt det är att de själva 
kan påverka sin skrivutveckling för att bli skickliga skribenter. Dock har hon lagt märke till 
ett antal hinder för detta och pekar på vad som behöver göras för att övervinna dessa hinder.  
 
Kapitlet Metod skildrar vilka undersökningar som gjorts för att besvara frågeställningarna 
och hur litteratursökningen har utförts. För att studera frågorna har sex kvalitativa intervjuer 
utförts med främst bibliotekarier som alla har medverkat i sammanhang med barns 
skrivande. Artiklar, böcker, och vetenskapliga undersökningar som beskriver och visar 
resultatet av skrivarverksamhet i många olika former har också granskats.  
 
Tidigare forskning och annan litteratur behandlar vetenskapliga undersökningar som utförts i 
Storbritannien, USA och Sverige angående barns och ungdomars skrivande. Här diskuteras 
vilket tillvägagångssätt i undervisningen av skrivande som bäst utvecklar dem att bli 
skickliga skribenter. Likaså belyses betydelsen av skrivande som aktivitet vad gäller 
inlärning av kunskap samt vilken roll de vuxna i elevers närhet bör ha i avseende att 
bestämma vad barnen ska skriva. I kapitlet ämneskontext beskrivs olika former av skrivande 
som förekommit i Sverige.  Här skildras det behov skrivande människor känner över att få 
uttrycka sig i skrift samt författares olika åsikter om skrivprocessen och vilket arbete det 
innebär i förberedelse, under skrivandets gång samt att finslipa sin text. Vikten av att träffa 
en grupp människor och skriva tillsammans berörs också liksom TV:s inverkan på barn och 
ungdomar och hur det formar deras språk. Sedan följer en redovisning av korta skrivprojekt 
liksom regelbunden skrivverksamhet under längre perioder, med elever i en klass eller en hel 
årskurs, barn och ungdomar som skriver på fritiden, aktiviteter som förekommer i skolan 
eller på skrivarläger och skrivarverkstäder som bibliotek har anordnat.  
 
De personer som intervjuats är Ingrid som är barn- och ungdomsförfattare, Eva som är lärare 
och medarbetare i en lansering av författarskola på CD- ROM och Marianne, Gun, Karin, 
och Agneta som är bibliotekarier. Ingrid, som dessutom är utbildad bibliotekarie, har under 
flera år varit engagerad i skrivarverkstäder med skolklasser och medverkat på skrivarläger 
under somrarna. Marianne har varit drivkraften i ett otal olika skrivsammanhang, allt ifrån 
berättelseskrivningar och skrivtävlingar i skolan, till stand up poetry och läger med rock och 
poesi i samarbete med andra länder. Eva arbetar tillsammans med författaren Lars Hesslind, 
som kommit med idén om en författarskola på CD- ROM. Skivan har köpts in av många 
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skolor, men kan även användas av privatpersoner som är intresserade av att förbättra sitt 
skrivande. Gun, Agneta och Karin beskriver den verksamhet deras bibliotek erbjuder; 
skrivarläger, skrivarverkstäder med författarbesök och boklek. Alla berättar om arbetet med 
de skrivande aktiviteter de är engagerade i och hur de betraktar barnen som deltar samt sin 
egen roll i verksamheten.  
 
I kapitlet Analys behandlas var och en av frågeställningarna utifrån den informationen som 
framkommit av intervjuerna och det skriftliga materialet och ställs mot Catharina Nyströms 
teori. Här skildras vad de vuxna ledarnas målsättning är men också vad de kan utläsa för 
resultat av skrivarverksamheter. Syftet med skrivarverksamhet tas upp av informanterna som 
en ambition att utveckla och förbättra språket hos barn och ungdomar, men också att få dem 
mer intresserade av böcker. Som en förlängning av att besitta ett rikt språk uttrycks även en 
förhoppning om att en yngre generation framför sina åsikter i samhällsdebatten och har mod 
att stå för dem. Många av de ledare som medverkat i skrivarverksamheter har observerat hur 
de deltagande ungdomarna motiveras av ett fritt skapande skrivande som skiljer sig från 
skrivandet i skolan. Den gemenskap deltagarna känner med andra skribenter framställs också 
vara av betydelse för ungas skrivande. En annan inriktning bland åsikterna understryker 
processinriktat skrivande som viktigt och att unga identifierar sig med författare för att 
utveckla sitt skrivande. Slutligen behandlas frågan om huruvida biblioteket kan vara en bra 
institution att organisera skrivarverksamhet för barn och ungdomar, och om bibliotekarier är 
lämpade att medverka i den. Här skildras hur väl skrivarverksamhet överensstämmer med 
bibliotekens mål enligt regeringens kulturproposition och vilka särskilda yrkeskunskaper 
bibliotekarier har som är användbara i verksamheten.    
 
Diskussion och slutsatser kommenterar huruvida frågeställningarna har besvarats och 
redogör för författarens resonemang och slutsatser i anknytning till de svar som framkommer 
i analysen.  
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BILAGOR 

BILAGA A – INTERVJUFRÅGOR 

De frågor eller ord inom parantes, ställs inte till alla eller omformuleras till olika personer, 
beroende på deras yrke eller det arbete de håller på med. 
 
v Vad är ditt yrke? Utbildning? 

v Hur länge har du arbetat som (bibliotekarie) och var? 

v Arbetat med något annat? 

v Berätta om de läs- och skriv projekt för barn och ungdomar du har medverkat i. 

Olika sorters? Inom skolan eller utanför? Hur går de till? Vad gör ni? Under hur lång 
tidsperiod? 

v Vad skall deltagarna skriva? Tar ni hjälp av olika medier? Praktisk inblandning, t 
ex drama, musik etc. 

v Vilka riktar det sig till? Ålder? 

v Vad håller du på med just nu, inom skrivarverksamhet? Din roll i verksamheten? 

v Vilka är inblandade, författare, bibliotekarier. Olika instanser? 

v Har ni ekonomiskt stöd? Varifrån? 

v (Hur många böcker har du skrivit?) 

v Har du mött på några problem?  

v Vilken är din målsättning? Ambitioner? Varför? 

v Vad gör skrivarverkstäder för nytta? 

v Är det viktigt/bra att bibliotekarier medverkar i skrivarverkstäder för barn och 
ungdomar? Om ja, berätta! 

v (Har du varit ledare på någon skrivarverkstad för vuxna?)  

v (Är det i egenskap som författare eller bibliotekarie du leder skrivarverkstäder? 
Vilka yrkeskunskaper har du mest nytta av i sådana sammanhang?) 

v (Vad är det som är positivt med att vara bibliotekarie i skrivarverkstäder? Vad kan 
man tillföra som bibliotekarie, vad utmärker en bibliotekaries kunskaper?) 

v (Vilka begränsningar finns det i rollen som bibliotekarie i dessa sammanhang? På 
vilket sätt?) 

v Vilken/vilka egenskaper är viktiga hos ledare i skrivarverkstäder? 

v Hur stor del av skrivarverkstaden utgjorde läsning/litteratur? Vad läste de, hur? 
Vad var syftet med läsningen? 

v  (Vad tycker du har varit mest fruktbart, i resultat för barnen, skrivarläger eller 
skrivarverkstäder i skolor?) 
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v Vilken sorts skrivarverkstad har varit mest fruktbar? 

v Märker du någon skillnad före- och efter en skrivarverksamhet hos barnen, 
deltagarna? Om ja, berätta! 

 



55 

BILAGA B – ÖVERSIKT AV SKRIVARVERKSAMHETER I SVERIGE 

För att få en överblick av den spridning skrivarverksamheter fått i Sverige visar jag här 
nedan några exempel på vad som anordnats runtom i landet på bibliotek eller i samarbete 
med bibliotek och bibliotekarier. Uppgifterna har jag fått av Siv Hågård, bibliotekskonsulent 
vid Statens kulturråd.  
 
Arvidsjaur: Stimulera läs- och skrivsvaga elever på högstadiet och gymnasiet, med läs- och 
skrivcafé.  
 
Bergsslagen och Karlskoga- Degerfors: Skrivartävling på fyra gymnasier i trakten, och 
dagboksskrivning i förskola och mellanstadiet i projekt Boken i centrum. 
 
Dalarna: Litteratur- och dramaläger för 14-16-åringar från hela länet. 
 
Eskilstuna: Litteraturläger för ungdomar mellan 13 och 20 år. Skrivarverkstäder för 6- 
åringar. 
 
Falkenberg: Elever på mellanstadiet skriver, läser och spelar teater under ett läsår i strävan 
att utveckla språket. 
 
Flen: Litteraturläger för ungdomar på högstadiet. 
 
Göteborg: Skrivarläger för ungdomar mellan 13 och 16 år, tillsammans med tidigare 
lägerdeltagare som bildat föreningen Societas Octo Poetarum. 
 
Gotland: Skrivarläger för 14 till 16- åringar med författare. 
 
Götene och Lidköpings kommun: 13 till 16- åringar skriver dikter och tonsätter dem. 
 
Halmstad: Läs- och skrivarcirklar för barn i åldern 8-12 år.  
 
Kungsbacka: Nordiskt skrivarläger, berättelsetävlingar och stand up poetry- kvällar.  
 
Ljusdal: Skrivarläger i och med projekt ”Språket - ett verktyg för livet”. 
 
Luleå: Olika läs- och skrivprojekt för barn mellan 0 och 15 år. 
 
Lysekil: Skrivarläger på sommarlovet för barn i mellanstadieåldern, med uppföljande 
skrivarcirklar under hösten. 
 
Norrbotten: Helgkurser i skrivande på flera ställen i Norrbotten, för ungdomar mellan 15 
och 20 år. Unga författare medverkar. 
 
Sandviken: Ord- och bildläger i studiecirkelform för ungdomar mellan 10 och 15 år. En 
bildkonstnär och en bibliotekarie medverkar. 
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Skara: Skrivarverkstad för läs- och skrivsvaga elever på högstadiet, med regelbundna besök 
av författare som de har kontakt med via e- post däremellan.  
 
Skåne: Skapa skriv- och läslust genom textförfattande med inslag av musik för 
högstadieelever. Bibliotekarie, musiker och författare medverkar. 
 
Stockholm: Läs- och skrivgrupper för invandrarungdomar. 
 
Strängnäs: Målar- och skrivarverkstad för 7 till 15- åringar under sport- och påsklov. 
 
Södertälje: Skrivarverkstad för ungdomar från 16 år i en avsedd hörna på biblioteket, med 
tryckning och uppläsning av texterna. 
 
Tensta: Skrivarkurs i dramatik för ungdomar upp till 20 år att skriva om livet i Spånga och 
Tensta. 
 
Ystad: Poetisk work- shop och skrivarverkstad för barn och unga upp till gymnasieåldern. 
 
Öckerö: Teater- och skrivarläger för mellanstadiebarn. Författare och dramapedagog 
medverkar, tidigare deltagare hjälper till.  
 
Örebro: Litteraturvecka med skriv- och berättarverksamhet, samt föreläsningar för föräldrar 
om läs- och skrivsvårigheter hos barn. 
 


