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Sammanfattning
Projektet ”Att komma till ön med skatten är inget äventyr” resulterade i diktsamlingen Valen
simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. De deltagande barnen i projektet har genom
estetiska uttrycksformer och textskapande skapat dikter utifrån minnen, tankar och erfarenheter
av krig och flykt. Med hjälp av fantasifulla associationer och färgstarka illustrationer bjuder
diktsamlingen in till känslofylld läsning för både barn och vuxna. Utifrån projektets och
diktsamlingens arbete med textskapande och estetiska uttrycksformer undersöks i denna studie
hur liknande arbetssätt kan vara användbara i skolans verksamhet. Studien syftar till att i
diktsamlingen och projektet urskilja återspeglingar av det nutida samhället, samt undersöka på
vilket sätt dessa i sin tur kan påverka rådande samhällsstrukturer. De analysmetoder som
används i studien är ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys, ikonotext, litteratursociologi och
symbolikanalys, dessutom vilar studien på en teoretisk ansats, ett sociokulturellt perspektiv.
Studiens resultat visar att analysen av diktsamlingen ger en bild av hur barnens tankar och
känslor kan uttryckas i form av dikter genom estetiska uttrycksformer och textskapande.
Analysen visar även att illustrationerna bidrar till läsupplevelsen och ger texterna ett tydligare
djup. Resultatet visar också att projektets arbetsmetoder till hög grad överensstämmer med
läroplanens riktlinjer och värdegrund, samt att det samhällsperspektiv som diktsamlingen och
projektet bidrar med gör att diktsamlingen kan vara användbar vid undervisning i
värdegrundsarbete.
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Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, textskapande, lek, fantasi, estetiska
uttrycksformer, estetiska lärprocesser, mångkulturalitet, flerspråkighet, genrepedagogik,
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symbolik.
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1. Inledning
Projektet ”Att komma till ön med skatten är inget äventyr” är en kultursatsning av
föreningen Gävles Unga, vilken resulterade i diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna
vi lämnade i havet. I projektet har barn skapat poesitexter för andra barn, men även för
vuxna. Texterna har skapats utifrån minnen, tankar och erfarenheter av krig, flykt och
vardag, genom fantasifulla och lekfulla metoder. Barnen själva utrycker sig på följande
vis om kriget, flykten från hemlandet och diktsamlingen:
Jag var väldigt rädd. Varje dag hörde man ljud från kriget och såg röken. Jag trodde att de skulle
komma och döda oss så jag låg alltid och lyssnade på nätterna efter soldater, Kefda Khalil, 12 år
(Sjödin, 2017, s. 2).
Jag fantiserade om en jättestor väska där jag kunde ta med mig mitt hus, mina vänner, mormor,
morfar och alla våra saker, Yussef Khalil, 10 år (Sjödin, 2017, s. 3).
Alla borde läsa den här boken, speciellt Donald Trump och Putin. Yussef Khalil, 10 år (Sjödin,
2017, s. 1).

Barnens ord väcker känslor och enligt projektledaren Linnea Manzanares uttrycker sig
barnen i diktsamlingen på ett sätt som enbart barn kan. Texterna förmedlas genom den
öppenhet, ärlighet och oskuldsfullhet, men även genom de ifrågasättande förmågorna som
bara barn besitter (personlig kommunikation, 9 februari 2018).
Ambitionen med examensarbetet är att utifrån projektets och diktsamlingens arbete med
textskapande och estetiska uttrycksformer undersöka hur skolan kan använda liknande
metoder. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och utförs genom en
litteratursociologisk analys av projektet, samt diktsamlingen. Vidare utförs en
hermeneutisk lyrikanalys, samt ikonografisk analys av diktsamlingens texter och
illustrationer för att få en bild av texternas innebörd och illustrationernas tysta budskap.
Slutligen studeras samspelet mellan diktsamlingens texter och illustrationer genom
metoden ikonotext. Utifrån metoderna för studien tolkas skildringen av det nutida
samhällets koppling till texterna och illustrationerna i diktsamlingen, samt hur barn kan
uttrycka sina tankar, känslor och minnen genom kreativt textskapande. Det egna intresset
för de estetiska ämnena, mänskliga värden och skrivande ligger som grund för valet av
ämne och inriktning. Huvudsyftet med studien är att belysa hur de textskapande och
estetiska uttrycksformerna kan integreras i skolan, främst i elevernas textframställning,
för att stärka elevernas kunskapsutveckling.
Studien kommer även att fokusera på de mål, riktlinjer och skolans värdegrund som
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 beskriver och koppla
dessa till projektet. Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2015, s. 4–8) av
skrivutveckling i den svenska skolan visar att elevers undervisning inte ligger i linje med
innehållet i läroplanen. Granskningen visar att undervisningen utgår ifrån ett
majoritetsbehov, vilket medför en risk att elever med svårigheter inte får det stöd de
behöver och att högpresterande elever inte undervisas på ett utvecklande sätt.
Textskrivande utifrån elevernas intressen, erfarenheter och vardag lyfts som en viktig
ingång i elevers skrivande, men granskningen visar att metoden inte används
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systematiskt. Med utgångspunkt i detta vill vi i denna studie lyfta fram projektets
arbetsmetoder och dess koppling till läroplanen.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att analysera hur textskapande genom lek- och fantasifulla metoder
påverkar barns skrivande av text, dikt, poesi och lyrik. Studien utgår ifrån en analys av
barnens texter och illustrationerna i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi
lämnade i havet, för att undersöka hur barns känslor, tankar och minnen kan komma till
uttryck i text och bild. Syftet är även att undersöka om innehållet i Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan kopplas till projektet ”Att
komma till ön med skatten är inget äventyr” och dess metoder för textskapande.
Samhällsperspektivet för studien är att analysera hur den rådande samhällsstrukturen kan
speglas i projektet och diktsamlingen, samt hur diktsamlingen i sin tur kan motverka
fördomar om människors olikheter.
Denna undersökning besvaras utifrån följande frågeställningar:
o Hur kan projektets textskapande och estetiska metoder kopplas till innehållet i
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011?
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar illustrationerna och texterna i diktsamlingen?
o Vilken inverkan har samhället haft på projektet och diktsamlingen, samt vilken
påverkan kan diktsamlingen ha på samhället?
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2. Bakgrund
Kapitel två presenterar projektets ”Att komma till ön med skatten är inget äventyr” och
diktsamlingens, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, bakgrund. Tanken med
bakgrunden är att ge en inblick i projektets alla delar, museiutställningen,
teaterföreställningen, samt projektets metoder. Projektets bakgrund grundar sig på en
intervju med projektledaren Linnea Manzanares, granskning av tidningsartiklar, samt ett
besök vid Länsmuseet Gävleborgs utställning om diktsamlingen. Kapitlet är indelat i sju
avsnitt där varje del presenteras och lyfter projektets och diktsamlingens bakgrund ur
olika perspektiv. Avsnitt ett (2.1) tar upp utvecklingen av projektet. Avsnitt två (2.2) lyfter
projektets teman och arbetssätt. Avsnitt tre (2.3) behandlar diktsamlingens struktur av
illustrationerna och texterna. Avsnitt fyra (2.4) beskriver Folkteatern i Gävleborgs
föreställning, samt Länsmuseet Gävleborgs utställning, vilka båda baserats på projektets
arbete. Avsnitt fem (2.5) presenterar symboliken i diktsamlingens texter och
illustrationer. Kapitlet behandlar även ett avsnitt (2.6) som lyfter textskapande som
läkande process. I bakgrundens sista del (2.7) presenteras innehållet i Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 rörande estetiska uttrycksformer
och textskapande i skolan.

2.1 Gävles Unga och utvecklingen av projektet ”Att komma till ön med
skatten är inget äventyr”
I vår intervju med projektledaren Linnea Manzanares, berättar hon om sin arbetsplats,
föreningen Gävles Unga, som startades för ungefär fyra år sedan i Gävle. Föreningen är
enligt henne en paraplyorganisation för unga initiativ inom kulturlivet, där syftet är att
skapa kultur för fler och att arbeta med normkritik. Målgruppen är unga vuxna som
fungerar som ledare för yngre barn i skilda åldrar inom olika kulturaktiviteter i Gävles
olika stadsdelar. Gävles Unga arrangerar bland annat kulturevenemang, konserter och
sommarjobb för unga. Under perioden innan projektet startade bedrev Gävles Unga
språkträning för asylsökande. I språkträningen togs ungdomars tvåspråkighet i arabiska
och svenska tillvara för att undervisa asylsökande i svenska. Språkträningen utformades
utifrån intresseområden hos både den hjälpande och den asylsökande för att skapa en
möjlighet till ett socialt utbyte. Det var genom arbetet med språkträningen som Linnea
Manzanares kom i kontakt med Baree Khalil. Baree Khalil i sin tur träffade Tomas
Jacobsson genom praktik på Länsmuseet Gävleborg där Tomas Jacobsson arbetar. De
lärde känna varandra, hade liknande intressen och började utforma idén om att starta en
workshopsliknande verksamhet för barn. Enligt Linnea Manzanares hade Gävles Unga
ett forum med möjlighet att söka medel för att utveckla idén och blev på så vis delaktiga
i projektet. Idén formulerades och utvecklades till projektet ”Att komma till ön med
skatten är inget äventyr” (personlig kommunikation, 9 februari 2018).
Baree Khalil kom till Sverige som flykting för några år sedan och är barnboksförfattare
som tidigare har drivit skrivprojekt för barn i sitt hemland Syrien, då med flyktingbarn
från bland annat Somalia och Irak. Enligt Linnea Manzanares har Tomas Jacobsson och
Karin Olsson tillsammans med Baree Khalil arbetat som språkcoacher i projektet för att
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arbeta både på svenska och arabiska. Språkcoacherna har använt lekfulla övningar för att
få barnen att träna förmågan att hitta synonymer och utveckla sina texter. Vidare har de
även varit en del av arbetet med formgivningen och översättningen av diktsamlingen.
Parallellt med projektet i Sverige har ett liknande projekt arbetat med barn i Syrien,
genom workshops som organiserats via Baree Khalils kontakter. De barn som deltagit i
Syrien har till största delen varit internflyktingar från olika konfliktdrabbade områden i
landet som deltagit i samma slags övningar som barnen i Sverige (Rooth, 2017;
Sundström, 2016; Granditsky, 2016; personlig kommunikation, 12 april 2018).
Enligt Linnea Manzanares var projektet tidigt tänkt som en kultursatsning där barnens
inflytande fick ta plats, snarare än ett integrationsprojekt. Konceptet var att använda sig
av kreativa former och litteraturpoesi, samt sammanföra dessa uttryck för att ge utlopp
för barnens tankar, idéer och drömmar. Baree Khalil, Tomas Jacobsson och Gävles Unga
ville att verksamheten skulle vara både på arabiska och svenska för att komma i kontakt
med barn boende på asylboenden i Sverige och barn i Syrien. Det skulle vara en blandad
barngrupp som deltog i projektet, där både svensktalande barn och flerspråkiga barn födda
i Sverige, samt asylsökande barn och barn i Syrien skulle delta. Målsättningen med
projektet var att barnen skulle få göra sina röster hörda, få möjlighet att lära sig svenska
och skapa en diktsamling för barn, men även för vuxna (personlig kommunikation, 9
februari 2018).

2.2 ”Att komma till ön med skatten är inget äventyr”, teman och arbetssätt
Projektets teman sattes utifrån den rådande situationen i världen, då kriget i Syrien och
flykten därifrån var aktuellt. Enligt Linnea Manzanares fanns ett behov att få uttrycka
tankar och känslor kring situationen, både hos barn som upplevt kriget men även hos de
barn som sett reportage om kriget på nyheterna. En viktig del i projektet var att barnen
inte skulle behöva identifiera sig som flyktingar eller fokusera på kriget och de hemska
upplevelser som de varit med om. Det skulle snarare finnas med som ett allvar vid sidan
om vardagen. Essensen var istället att på ett lekfullt sätt låta barnen lyfta fram sina
erfarenheter till omvärlden, beslutsfattare, samt vuxna runt omkring dem. Som Linnea
Manzanares uttrycker det är barn fantastiska på att kunna hitta humor även under tragiska
omständigheter (personlig kommunikation, 9 februari 2018).
Diktsamlingen innehåller följande teman: kriget, rädslan, belägringen, brev till ledare
och organisationer, brev till människor och gud, flytten, väskan, vägen, gränsen,
tiden, flyktingen, språket, brev till staden, vänner, främlingen, paus och brev till
fredsduvan. Enligt Linnea Manzanares skrev alla barnen inom samtliga teman, men alla
publicerades inte i diktsamlingen. Totalt tio barngrupper med tio barn i varje grupp ingick
i projektet. I Syrien deltog något färre barn, i övrigt var upplägget detsamma. I varje
workshop arbetades det efter samma struktur där leken stod i fokus. Tillfällena inleddes
med samling där temat presenterades och barnen fick möjlighet att uttrycka sina åsikter
om ämnet. Därefter fick barnen leka lekar, spela fotboll, se på filmsnuttar eller
inspirationsbilder för att väcka kreativiteten. Vid vissa tillfällen gjordes utflykter inom
närområdet, andra gånger arbetade de med att rita, måla och forma lera. Efter samlingen
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och leken startade textskapandet genom skrivande av tankar, känslor och minnen.
Språkcoachernas utmaning var att inte styra barnens tankar och idéer utan få dem att
stärka sin förmåga till att kunna skapa sin egen text och att kunna redigera, samt
vidareutveckla texten. Associationsförmågan var något som barnen arbetade mycket med
i sitt textskapande för att lära sig att binda ihop texten till poesi. Workshopstillfällena
avslutades alltid med att barnen fick sitta i grupp, läsa texterna för varandra och ge
varandra positiv kritik. Därigenom lärde sig barnen förmågan att ge kritik, samt hur det
kan göras på ett bra sätt. Enligt Linnea Manzanares är kvaliteten på texterna mycket hög,
vilket gör att många läsare tvivlar på att det är barnen själva som har skrivit texterna. Hon
lyfter fram barnen som författare till diktsamlingen och poängterar att de vuxna inte
redigerat texterna. Texterna är, enligt Linnea Manzanares, skrivna av barnen själva med
vägledning från Baree Khalil, Karin Olsson och Tomas Jacobsson (personlig
kommunikation, 9 februari 2018).
Två artiklar i Arbetarbladet lyfter fram barnens olika erfarenheter rörande de olika
temana. I temat brev till gud kunde de svenska barnen enklare skapa lättsammare texter,
medan de syriska barnen snarare skrev ifrågasättande texter till gud rörande meningen
med belägring och krig. De barn som nyligen kommit till Sverige kunde med enkelhet
beskriva vad det innebär att passera gränser, resa över havet och komma till ett nytt land
(Sjödin, 2017; Sundström, 2017b).

2.3 Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, texter, illustrationer
och tanken bakom strukturen
Diktsamlingen baseras på barnens texter där minnen, erfarenheter och tankar om bland
annat krig, rädsla och flykt blandas med drömmar och förhoppningar. Syftet med boken
är att lyfta barnens röster, öka förståelsen, minska fördomar och ge inflytande från olika
kulturer (Arbetarbladet, 2017, 20 februari; Sundström, 2017b)
Enligt Linnea Manzanares fanns det redan tidigt en avsikt att projektet skulle resultera i
en bok. Barnen fick vara delaktiga i alla stadier av bokframställningen, från textskapande
och publicering, till bokrelease med festligheter och tårta. Originalidén var även att
barnens teckningar skulle illustrera boken, men för att inte inkräkta på textskapandet
bestämdes det att en illustratör skulle få uppdraget istället. Den första tanken var att
använda en lokal illustratör, men valet blev en illustratör från Syrien som Baree Khalil
redan hade kontakt med. Illustratören Doha Alkateeb är prisbelönt och har illustrerat över
70 barnböcker. Doha Alkateeb har skapat illustrationerna utifrån barnens texter.
Illustrationerna utgörs av kollage med varierande material som exempelvis målade bilder,
fotografier, tyg, snören, tyll
och
silkespapper,
vilket
skapar en tredimensionell
känsla. För projektet var det
viktigt att de läsande barnen
Bild 1–3: Materialval (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.51,52,76–
kunde identifiera sig med de
77). Se bilaga 1
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illustrerade bilderna i diktsamlingen. Linnea Manzanares lyfter hur imponerad hon är över
det fantastiska resultatet med illustrationerna då Doha Alkateeb hade väldigt kort tid på
sig att färdigställa dem (personlig kommunikation, 9 februari 2018).
Bild 4;

Diktsamlingens omslag illustrerar enligt Linnea Manzanares både hav och himmel.
Många av projektets deltagande barn har erfarenheter av att ta sig till Sverige via
Medelhavet, samt minnen av hur andra
barn omkom i havet. Omslaget
symboliserar därför glädjen över att ha
överlevt, men är även en hyllning till de
barn som nu är änglar i himlen. Omslaget
pryds av en blå val och tanken bakom
valens placering
enligt,
Linnea
Bild 4: Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet
Manzanares, var att eftersom projektet har
(Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s. omslag). Se bilaga
sin bas i Sverige fick valhuvudet synas på
2.
den svenska framsidan av boken, medan valens stjärtfena fick finnas på den arabiska
framsidan. Viks pärmarna ut bildas en fullständig bild av valen och omslaget knyter ihop
diktsamlingen på ett fint vis. Upplägget med en bok på både svenska och arabiska gjorde
att utformningen måste ta hänsyn till de olika språkens läs- och bildriktning. Den svenska
läsriktningen är från vänster till höger, medan den arabiska är från höger till vänster, vilket
gör att även bilderna måste spegelvändas. Det mest naturliga blev då att utforma boken
från två håll där språken möts i mitten. En intressant aspekt enligt Linnea Manzanares är
språkens uttryck, då arabiskan är mer målande än svenskan. Ett exempel på detta är
projektets, samt diktsamlingens namn som har inspirerats av arabiskans längre och mer
målande språk (personlig kommunikation, 9 februari 2018).
Projektet har givit barnen möjlighet att bearbeta sina erfarenheter, vilket inte var en
grundtanke från början men det blev ändå en del av det. Barnen har fått utlopp för sina
tankar och känslor på ett roligt och kreativt sätt i en miljö där de känt sig trygga. Barnen
själva har, enligt Linnea Manzanares, uttryckt hur betydelsefullt textarbetet varit för dem.
I detta sammanhang lyfter hon återigen fram Baree Khalil som en mycket betydelsefull
person, då han själv har varit med om liknande händelser och kan relatera till barnens
upplevelser. Han har lyckats få barnens förtroende och han har förmågan att se varje
enskilt barn. Linnea Manzanares beskriver Baree Khalil som en lekfull person som är fri
i tanken och som hyser stor respekt för barnen, vilket resulterar i att barnen även hyser
stor respekt för honom. Vidare belyser hon hur betydelsefullt projektet och resultatet varit
för barnens anhöriga. De deltagande barnens syskon har varit väldigt delaktiga i processen
och är mycket stolta, även barnens föräldrar har blivit djupt berörda av texterna (personlig
kommunikation, 9 februari 2018).
Projektets deltagande barn i Syrien har precis som barnen i Sverige fått ta del av den
färdiga diktsamlingen i samma version, på både svenska och arabiska. Barnen har funnit
det väldigt spännande att få ta del av det svenska språket, även om de inte kan läsa det.
Under projektet har barnen i Syrien haft kontakt med Baree Khalil och barnen i Sverige,
12

men inte i den utsträckning som önskats på grund av dåliga möjligheter till
internetuppkoppling under kriget (personlig kommunikation, 9 februari 2018).

2.4 Projektets ringar på vattnet
Ytterligare en dimension av projektet är de ringar på vattnet som skapats genom att
Folkteatern i Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg har utvecklat projekt av
diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. Folkteatern i Gävleborg
turnerade under våren 2017 med en dramatisering av texter från diktsamlingen, en
föreställning för vuxna. Texterna tonsattes och dramatiserades både på svenska och
arabiska, vilket lyfte fram känslorna i texterna och skapade en känslomässig arena
(Juggas, 2017; Sundström, 2017b; Länsmuseet Gävleborg, 2017; Sundström, 2017a).
Det var när diktsamlingen nästan var klar som Folkteatern Gävleborg precis befann sig i
startgroparna till en ny produktion som skulle ha liknande tema. Ledarna för teatern fick
ta del av diktsamlingen och blev djupt berörda av innehållet, vilket resulterade i att de
valde att göra en dramatisering helt utifrån barnens texter. Vissa texter klipptes ner eller
klipptes ihop och ackompanjerades av musik och även i detta sammanhang har många av
föreställningens åskådare betvivlat att det är barn som skrivit dessa texter. Linnea
Manzanares vill återigen belysa det faktum att det är barnens egna texter som finns med
i föreställningen, ingenting har skrivits om av vuxna (personlig kommunikation, 9
februari 2018).
Under hösten 2017 och våren 2018 finns även en interaktiv utställning baserad på
diktsamlingens texter att beskåda på Länsmuseet Gävleborg, en utställning under
uppbyggnad med illustrationer och texter ur diktsamlingen (Juggas, 2017; Sundström,
2017b; Länsmuseet Gävleborg, 2017; Sundström, 2017a).
2.4.1 Saker omkring oss är choklad
Projektet tar inte slut i och med diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade
i havet, utan fortsätter med en ny produktion av ytterligare en diktsamling, denna gång
med titeln Saker omkring oss är choklad. Den nya diktsamlingen fokuserar på vardagen
och samhället runtomkring barnen, med en lokal anknytning till Gävle. En rolig aspekt är
att även barnen i Syrien skriver om ämnen som är typiska för Gävle, men sett utifrån deras
egna perspektiv. Linnea Manzanares berättar exempelvis om hur barnen i Syrien skrivit
om Gävlebocken ur synvinkeln att svenskarna verkar hemska som försöker bränna ner
den varje år. Linnea Manzanares citerar en av texterna på följande vis: "Kom hit till Syrien
istället, här är du trygg", vilket för oss här i Sverige ger en stor kontrast till våra tankar
om ett krigshärjat Syrien. I det nya projektet arbetas det mer med att utveckla projektets
metoder med förhoppningen att fler skall bli inspirerade att använda dem på liknande vis,
för att ge barn mer inflytande i kulturlivet. Vissa av barnen i det nya projektet deltog även
i det förra, men många av barnen är nya. Denna gång är förhoppningen även att kunna ha
bättre och tätare kontakt med barnen i Syrien (personlig kommunikation, 9 februari 2018).
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2.5 Symbolik; Valen, ön, diktsamlingen och projektet
Diktsamlingens namn, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, har enligt Linnea
Manzanares ett flertal symboliska värden, likväl som projektets namn ”Att komma till ön
med skatten är inget äventyr”. I starten av projektet bestämdes att namnen skulle vara
fantasifyllda, inbjudande och ge en sagokänsla, men även kopplas till flykten över havet.
Valen och delfinerna var tänkta som en symbol för de snälla djuren som fanns till hands
för de barn som inte klarade resan över havet, samt som beskyddare för de barn som reste
över havet. Enligt Linnea Manzanares finns det även en symbolik mellan valen och den
kända sagan Moby Dick, samt ön och den arabiska folksagan Skattkammarön (personlig
kommunikation, 7 mars 2018).

2.6 Textskapandet som läkande process
Projektets arbete med diktsamlingen var inte från början tänkt som en del i de deltagande
barnens bearbetning av de egna erfarenheterna, utan som ett kulturprojekt med inflytande
från de deltagande barnen. En bieffekt av projektet, enligt Linnea Manzanares, var att
barnen fick en möjlighet att på ett lekfullt sätt vara i de känslor som de bar med sig från
de egna minnena och erfarenheterna (personlig kommunikation, 9 februari 2018).
Barn som kommer till Sverige genom flykt kan ha behov av att bearbeta de tankar, känslor
och erfarenheter de bär med sig, eftersom de har lämnat sitt hemland, sina vänner och
släktingar, samt sina ägodelar under jobbiga förhållanden. Michael Lundgren, psykolog
och Lisa Borgström Norrby, psykolog (1988, s. 7, 12, 44) skriver i Sagans läkande kraft
om sjukvårdens användande av sagoberättande, lek- och bildterapi som hjälpmedel när
barn är sjuka. Författarna lyfter att barnens värld till likhet med den vuxna världen
innehåller både goda och onda delar. För att ett barn skall kunna bearbeta den onda delen
behöver de ta hjälp av fantasin för att skapa sig en förståelse. I projektet skapar barnen
den egna texten, i form av en dikt, där de utgår från sig själv med hjälp av den egna
fantasin istället för att läsa andras texter. Enligt Lundgren och Borgström Norrby är det
viktigt att inte försöka skydda barn från det onda då det skapar en miljö som inte stämmer
överens med verkligheten, istället är det viktigt att stötta barnet i det onda för att skapa en
tryggare miljö. Åke Högberg, psykolog, skriver i Symboler, sagor, metaforer och deras
användning i terapi (1984, s. 39, 43) om sagans och textskapandets terapeutiska form på
följande vis ”den inre världsmodell som vi alla har, den uppfattning av världen som vi bär
inom oss, som påverkar våra tankar, våra känslor, våra handlingar, den är till störst del
omedveten” (s. 43). I det egna skapandet av sagor, texter eller dikter tar den skrivande,
genom fantasin, med sig de egna känslorna och erfarenheterna, både medvetet och
omedvetet.

2.7 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Avsnittet nedan behandlar Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011, samt dess syn på textskapande och användandet av estetiska uttrycksformer i
skolan, förskoleklassen och fritidshemmets undervisning, samt aktiviteter. Denna del tar
även upp skolans demokratiska värdegrund.
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2.7.1 Skolans värdegrund
Värdegrunden skall genomsyra alla delar av skolverksamheten. Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 7) lyfter att
den svenska skolan baseras på demokratins grunder och skolväsendets syfte är att ge alla
elever möjlighet att tillägna sig, och utveckla, kunskaper och värderingar. Respekt för de
mänskliga rättigheterna och det svenska samhällets demokratiska värderingar skall föras
vidare och befästas hos eleverna.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som
skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket, 2011, s. 7).

Vidare skall skolan enligt läroplanen bidra till att utveckla elevernas förståelse för
människors olikheter, samt gynna förmågan till inlevelse hos eleverna. Verksamheten
skall kännetecknas av omtanke och hänsynstagande gentemot enskild individs hälsa och
utveckling.
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och
aktiva insatser (Skolverket, 2011, s. 7).

I den sociala och kulturella mötesplats som skolan i Sverige utgör idag, skall förståelse
för det egna, och det gemensamma, kulturarvet främjas. Skolan skall stärka elevernas
förmåga att leva sig in i, samt ha förståelse för andras villkor och värderingar. Det är
också skolans ansvar att alla som arbetar och elever som undervisas inom verksamheten
förstår och respekterar värdegrunden (Skolverket, 2011, s. 7).
2.7.2 Textskapande och estetiska uttrycksformer i skolan
Skrivande är ett av skolans viktigaste verktyg. Enligt Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 252–254) skall skolans
undervisning innehålla metoder för skrivande av varierande texttyper, där undervisningen
uppmärksammar texternas typiska språk och uppbyggnad. Eleverna skall få möjlighet att
skapa texter där bilder och ord interagerar med varandra, med hjälp av digitala verktyg
men även utan. I undervisningen skall det även ingå lättare former av textbearbetning, till
exempel i form av egen eller gemensam textgenomgång med feedback från klasskamrater,
vilket skapar möjligheter till fördjupningar och förtydliganden i texten. Vidare betonar
läroplanen att eleverna i samband med olika textgenrer, samt estetiskt berättande skall ges
möjligheten till språk- och identitetsutveckling. Textgenrer och estetiskt berättande skall
enligt läroplanen även bidra till elevernas utvecklade uppfattning av världen omkring
dem. Genom enskilt arbete, och arbete i grupp, skall undervisningen bidra till att eleverna
stärker sin förmåga att skapa texter. Digitala lärmiljöer med interaktiva och varierande
texter skall ge eleverna möjlighet till kommunikation, dessutom skall eleverna inspireras
till varierande estetiska uttrycksformer.
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Estetiska ämnen som exempelvis bild, musik och slöjdämnena undervisas i skolan, men
de estetiska uttrycksformerna kan vara mycket mer än fasta ämnen. Enligt skolans
värdegrund och uppdrag, samt de övergripande målen och riktlinjerna i Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 10, 13–14) är
kreativt och utforskande arbete tillsammans med leken de grundläggande segmenten i ett
aktivt lärande. Leken är av avgörande betydelse för elevernas kunskapsinhämtning,
särskilt under de första skolåren. Vidare betonar läroplanen att eleverna i undervisningen
skall ges möjlighet att erfara, samt utveckla varierande kunskaper, sinnesstämningar och
känslor, samt hur dessa kan få utlopp genom skilda uttrycksformer. Inom skolans
aktiviteter skall inslag av musik, dans, rytmik, drama, samt skapande i text, bild och form
finnas med. Eleverna skall ges förutsättningar för att utforska, testa, visualisera, samt
förvärva kunskaper och meriter, vilket möjliggörs genom en balanserad undervisning.
Enligt läroplanen skall eleverna kunna tillgodogöra sig förmågan till ett självständigt
skapande. Varje elev skall i skolans verksamhet inspireras till lusten att lära mer och
utvecklas genom arbetsuppgifterna. De intellektuella perspektiven skall, liksom de
praktiska, sinnliga, samt estetiska perspektiven belysas i skolans verksamhet.
2.7.3 Textskapande och estetiska uttrycksformer i förskoleklassen och i
fritidshemmets verksamhet
Utöver de övergripande målen och riktlinjerna för grundskolan syftar förskoleklassens
undervisning till främjandet av elevernas förmåga att lära sig skriva utifrån fantasi och
inlevelse, samt genom lek och estetiska uttrycksformer. Eleverna skall genom leken få
möjligheten att utveckla kreativiteten och bearbeta de egna erfarenheterna, samt den egna
identiteten. Möjligheten till skrivande i undervisningen genom det egna intresset och den
egna nyfikenheten skall göra att eleverna tillgodogör sig undervisningen. De estetiska
uttrycksformerna skall användas i undervisningen för att ge eleverna möjligheter att
uttrycka sig. Eleverna skall kunna tolka och samtala om budskap och innehåll i olika
estetiska uttryck (Skolverket, 2011, s. 20–24).
Fritidshemmets undervisning arbetar med elevernas behov, erfarenheter, samt intresse
och är tänkt att komplettera skolan och förskoleklassens undervisning. Syftet med
undervisningen är att främja elevernas förmåga till lärande och fantasi, genom estetiska
uttrycksformer och lek. Även mångfald och olikheter skall användas i undervisningen för
att ge en fördjupad förståelse hos eleverna (Skolverket, 2011, s. 24–25).
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3. Tidigare forskning
Kapitel tre presenterar tidigare forskning om de begrepp som utifrån studiens syfte och
frågeställningar anses vara relevanta. Det första avsnittet (3.1) behandlar begreppet
textskapande, det andra avsnittet (3.2) tar upp leken och fantasins påverkan på skrivande,
samt lärande. Det tredje avsnittet (3.3) lyfter estetiska uttrycksformer och processer. I det
fjärde avsnittet (3.4) presenteras det mångkulturella, samt flerspråkiga perspektivet, det
femte avsnittet (3.5) tar upp genrebaserat skrivande och det sista avsnittet (3.6) lyfter
diktens, poesins och lyrikens roll i skolan, textskapandet och lärandet. Kapitlet ämnar visa
på hur lek, fantasi och estetiska uttrycksformer kan användas i barnens textskapande, samt
hur det mångkulturella samhället påverkar elevernas skrivande genom olika genrer.

3.1 Textskapande
Människans förmåga att skapa texter och berättelser utvecklas med åren. Carina Fast,
filosofie doktor i pedagogik, skriver i Literacy – i familj, förskola och skola (2008, s. 85,
98–103), att det finns något fundamentalt i människans förmåga att läsa och skriva. För
barnet är förmågan att rita, beskriva och skriva om sina egna känslor, tankar och
erfarenheter en viktig del av att utvecklas både språkligt, men även känslomässigt. Det är
viktigt att barn förstår att de också har förmågan att göra det som andra människor gör,
att de kan rita och skriva vad de känner, erfar eller minns. Vidare lyfter Fast att moderna
människor, utifrån vilka de är och vad de är födda i för social och kulturell miljö, påverkas
olika när de utvecklar skriftspråket.
Maj Björk, tidigare lärarutbildare vid Göteborgs universitet och Caroline Liberg,
professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, skriver i Vägar in i skriftspråket
- tillsammans och på egen hand (1996, s. 103–107), att skrivarbete och textskapande är
något som läraren kan börja med redan från start i första klass. Eleverna har redan innan
skolstart påbörjat sin skriftspråksutveckling och kan ofta flera bokstäver vilket gör att
arbetet med textskapande kan börja. En bra start på detta arbete är att låta eleverna skriva
tankebok. Björk och Liberg föreslår härmed ett arbetssätt som utgår från elevernas
muntliga berättelser kring tankar eller upplevelser, vilket gör att eleverna påbörjar sitt
skrivande genom att medvetandegöra och sätta ord på sina tankar. Dessutom får de
inspiration från varandras berättelser som de kan ta med sig i den kommande
skrivprocessen i tankeboken. Nästa steg är att låta eleverna rita en bild i sina tankeböcker
som kan ligga till grund för den kommande texten. Även det är ett sätt för eleverna att
förbereda sig och reflektera över vad de skall skriva. I det slutliga steget att börja skriva
är det viktigt att stödja och sporra eleverna till att skriva utifrån den egna förmågan för att
de inte skall fastna i en tanke om att de inte kan skriva än. Björk och Liberg beskriver
vidare hur det kan finnas elever som av olika anledningar inte vill ta nästa steg till att
skriva sina tankar i ord utan hellre vill dröja kvar vid bildskapandet och hur det då är
viktigt att låta dem göra det för en tid. Författarna menar att bildskapandet i sig är en
viktig del av utvecklingen då även bildskapande handlar om att översätta tankar till
symboler i en yttre förmedlande form. Om eleven skapar bilder utifrån sina tankar visar
det prov på att eleven har förstått grundtanken kring kommunikation i symbolform och
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bör därför få dröja kvar i detta stadium, dock bör läraren försöka inspirera eleven till en
insikt om de fördelar som finns med att skriva, för att på så vis uppmuntra eleven till att
ta nästa steg.
Björk och Liberg (1996, s. 116) anser att meningsfulla skrivsituationer är viktiga för
elevernas skrivutveckling. De menar att elevernas ansträngningar blir större om eleverna
vet att det finns en riktig mottagare till deras texter, det blir även lättare för eleverna att
förstå och veta hur de skall skriva om de har en mottagare till texten med i tanken under
skrivprocessen. Författarna anser även att det är viktigt att läraren kan förmedla en glädje
i skrivandet till eleverna, samt få dem att förstå att skrivandet handlar om kommunikation
och att dela sina tankar med andra. För att eleverna skall nå denna insikt krävs det att de
ofta ges tillfällen att läsa upp sina texter för de andra i klassen, samt läsa varandras texter,
vilket i sin tur kräver ett bra och tillåtande klassrumsklimat där eleverna är fullständigt
trygga med varandra.
Vidare anser Björk och Liberg (1996, s. 117) att lika viktigt som det är att skriva för en
mottagare, är det även viktigt att eleverna får tillfälle att skriva till sig själva. Det ger
eleverna möjlighet att reflektera över sina egna tankar och på så vis skapas chanser att
lära känna sig själva. Dessutom menar författarna att elevernas uppfattning och förståelse
för omvärlden vidgas genom att de skriver ner sina kunskaper och upplevelser. Eftersom
de skrivna orden finns kvar, i motsats till de talade orden, ger det en möjlighet att
återkomma till sina tankar och reflektera vidare över dem. Med tanke på dessa
utvecklande aspekter som skrivning ger anser Björk och Liberg att elever bör ges gott om
skrivtillfällen där de skriver både till sig själva såväl som till varandra. I ett sådant aktivt
skrivarbete behöver eleverna göras medvetna om att de kan skriva, för att stärka
förtroendet till den egna förmågan, därmed kan eleverna genom skrivprocessen tillägna
sig många viktiga kunskaper om skriftspråket. Skrivprocessen bör även individanpassas
till varje elevs förmåga och kunskapsnivå.
Hur skall läraren då finna dessa autentiska skrivsituationer och vad skall eleverna skriva
om? Björk och Liberg (1996, s. 116–124) menar att det viktigaste är att finna tillfällen för
skrivning inom ramen för klassens ordinarie aktiviteter. Författarna anser att skrivning
skall ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet, alltifrån skrivandet av minneslappar
till brev. Många barn gör ofta små böcker med hjälp av vikta papper som häftas ihop till
en bok. Dessa böcker kan göras på många olika sätt och genom att låta eleverna få
framställa sina böcker på fina och tilltalande vis stärks elevernas förståelse för att deras
arbete är viktigt och värdefullt. Vidare föreslår Björk och Liberg händelser i
berättandeform som en typ av skrivarbete, då många elever tycker om att skriva utifrån
sina egna upplevelser och erfarenheter. Detta utvecklar elevernas skicklighet att tänka och
skriva i kronologisk ordning. Eleverna bör även sporras till att skriva sagor och historier.
I detta arbete är det även viktigt att eleverna får ta del av olika sagor och historier genom
egen läsning, samt högläsning för att de skall kunna inhämta bra vägledning, samt
inspiration till det egna skrivandet. Björk och Liberg beskriver situationer där elever inte
har viljan att skriva egna texter utan snarare önskar imitera redan befintliga texter. Detta
skall enligt författarna inte ses som ett hinder, snarare är det så att eleven i fråga bearbetar
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texter de hört eller läst utifrån sina egna utgångslägen, parallellt med att de tillägnar sig
goda mönster för olika genrer. Liksom tidigare nämnts finns det enligt Björk och Liberg
en del barn som vill dröja kvar vid skapandet av bilder som förmedling istället för att
skriva. Dessa barn skall som sagt tillåtas att göra det, men även barn som tagit klivet mot
nästa stadium, att skriva, skall enligt författarna få möjligheten att börja sitt textskapande
utifrån en bild så länge behov finns. Elevernas texter blir då till en början mer av en
bildtext, men vartefter eleverna utvecklar sin skrivförmåga kommer texterna att bli längre.
Tillslut finns inte behovet av att börja med en bild kvar, bilderna utvecklas då istället till
illustrationer av texterna. Ytterligare ett sätt att arbeta med skrivning är att låta eleverna
skriva berättande texter i dialogform. Eftersom språkutvecklingen från start börjar i
dialogform menar Björk och Liberg att det för vissa barn även kan vara lättare att påbörja
sin skrivutveckling på samma sätt. Vidare föreslår författarna även skrivaktiviteter i form
av meddelanden, poesi, samt i formen av ett inlärningsredskap, det vill säga att behandla
nya kunskaper och lärostoff med hjälp av textskapande.
Björk och Liberg (1996, s. 120) lyfter att det under pågående skrivprocess är av stor
betydelse för eleverna att få samtala om sitt skrivande. En bra inledande taktik från läraren
är att låta eleverna berätta vad de skall skriva om, samt hur de tänker gå tillväga. Under
ett sådant samtal menar författarna att eleverna, utifrån verbaliseringen av de egna
tankarna, får en större medvetenhet rörande sina avsikter med texten och vad de vill få
fram i den. Därmed får eleverna ett annat perspektiv på sitt arbete som är mer distanserat,
vilket författarna anser underlättar elevernas skrivande.

3.2 Lek och fantasi
I textskapandet kan lek och fantasi vara goda hjälpverktyg för att utveckla berättelsens
innehåll. Fast (2008, s. 69–71) menar att leken, fantasin och kreativiteten är viktiga
redskap för eleverna i det egna skrivandet. Fantasin är en viktig del i leken för att bearbeta
svåra minnen, känslor och erfarenheter. Vidare lyfter Fast att den sinnesstämning som
barnet har också påverkar hur barnet tolkar situationen, vilket kan resultera i att leken
uttrycks på olika vis. Leken är en naturlig del av barnets hanterande av den värld barnet
lever i och små barn använder sig tillexempel av fantasin och leken i lärandet av att läsa
och skriva. Lars-Erik Berg, professor emeritus i socialpsykologi, skriver i Den lekande
människan, (1992, s. 59, 114, 131–132) att leken är barnens utlopp för fantasi och
kreativitet, samt används för att bearbeta kognitiva och emotionella problem hos barnen.
Berg lyfter lekens roll som träning av medfödda färdigheter inför vuxenlivet, samt att
leken är en mänsklig handling med ett ursprung som föregår allt annat. Leken är
förutsättningen för den enskilde individens utvecklande av samhällsmoralen, utifrån att
leken varken är positiv eller negativ, vilket göra att leken är neutral och skapar en moralisk
grund för människan inför vuxenlivet.
Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, och Maj
Asplund Carlsson, professor emerita i utbildningsvetenskap, samt filosofie doktor i
litteraturvetenskap, skriver i Det lekande lärande barnet – i en utvecklingspedagogisk
teori (2014, s. 43–45), att barn kan bli frustrerande i processen att lära sig nya saker. De
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menar att det finns en trygg zon där barnet kan bemästra kunskaper och färdigheter, men
när barnet behöver lämna den världen skapas en emotionell kamp mellan att kunna och
inte kunna. Ett barn behöver få tillfälle till att träna sina kunskaper flera gånger för att det
skall kunna räknas som en ny befäst kunskap. Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert,
båda akademiskt utbildade i didaktik och pedagogik, samt lärarutbildare vid Umeå
universitet skriver i Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik (2016, s.
66–67) att leken är en naturlig del av varje människas liv. De menar att genom leken kan
eleverna förflytta sig från verkligheten till en plats där fantasin hjälper till att bearbeta
verkligheten. Skolan har en viktig roll i att utveckla det lekfulla och använda leken som
en metod för lärande i alla ämnen. Leken befäster förmågor och skapar en möjlighet för
eleverna att förflytta sig till en annan värld.

3.3 Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser
Annika Levin, tidigare förskolechef i Västra Göteborg, presenterar i boken Kultur, estetik
och barns rätt i pedagogiken (2012, s. 79–80) hur Myndigheten för skolutveckling
beskriver begreppet estetiska lärprocesser. Enligt henne anser myndigheten att estetiska
lärprocesser är en metod för att förklara och reflektera över värden och företeelser i livet,
samt världen omkring oss, genom sinnet och intellektet. Ulla Wiklund,
utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling, pedagogik, estetik, kultur i skolan
och språkutveckling, skriver i När kulturen knackar på skolans dörr, (2009, s. 20–21) och
redogör för hur estetiska lärprocesser är en bra arbetsmetod i skolan. Hon menar att
estetiska lärprocesser främjar en kunskapsutveckling där eleverna får sammanföra
kunskaper, erfarenheter, samt förnimmelser till en större helhet. Vidare belyser författaren
hur de estetiska ämnena dans, teater, bild och musik representerar ett eget språk. Detta
språk används i den estetiska lärprocessen tillsammans med talspråket och skriftspråket
för att visualisera, samt uttrycka ett lärande. Estetiska lärprocesser handlar enligt Wiklund
om ett öppet förhållningssätt gentemot kunskap där en förståelse finns för att verkligheten
kan tolkas på flera olika sätt. Utifrån denna kunskapssyn skapas kunskap inom människor,
i social samverkan med andra människor. Ett kritiskt förhållningssätt rörande fakta är en
viktig beståndsdel i denna kunskapssyn, liksom vikten av att använda redan förvärvade
erfarenheter vid försök till förklaringar av nytt lärostoff.
Ulla Wiklund beskriver i sin bok Föra tanken vidare (2013, s. 12) hur ett estetiskt
förhållningssätt i skolan innebär att läraren skapar utrymme för samtal i klassrummet. På
så vis ges eleverna möjlighet att utveckla förmågan att tala inför grupp, uttrycka sina
åsikter, samt funderingar och därigenom låta övriga i gruppen ta del av den enskilda
elevens erfarenheter. Därmed får elevernas egna erfarenheter ta plats i undervisningen
och varje elev blir då en drivande kraft i den egna kunskapsutvecklingen. Vidare beskriver
Wiklund (2013, s. 61–66) hur en lärprocess utgörs av perception, reflektion och
produktion. Perceptionen är enligt Wiklund människans förmåga att via sinnesintryck
uppfatta faktorer som har betydelse för en större helhet, där spelar tidigare erfarenheter
och kunskaper stor roll för att skapa mening. Produktion menar Wiklund kan bestå av att
bemästra väsentliga tekniker och grundregler. Det kan även vara hantverksskicklighet
eller att granska något grundligt. Ofta betecknar produktion någon slags uppskattbar
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framställning eller görande. Reflektion i sin tur betyder enligt Wiklund att argumentera,
ge och ta kritik, samtala och söka inspiration för sitt lärande och skapande, men det kan
även handla om att bearbeta det stoff som skall läras med hjälp av flera olika
tillvägagångssätt. Wiklund lyfter vikten av reflektion vid lärandetillfällen. Med mer tid
för reflektion ökar chanserna till en högre standard på det som produceras, eftersom
eleven då får möjlighet att väga och testa den nya kunskapen mot sina tidigare
erfarenheter och kunskaper. Utifrån dessa perspektiv förespråkar Wiklund en
undervisning där lärarens talutrymme kortas ner till förmån för elevernas egna samtal,
jämföranden och upptäckter. Wiklund menar att perception, reflektion och produktion
skall tillämpas som olika skeden i undervisningen för att ge den mer kvalitet. Prövningen
i detta ligger enligt Wiklund i att finna tillräckligt många olika uttryckssätt för det
reflekterande arbetet. Det är här som de estetiska språken eller uttryckssätten blir ett
betydande element för att utöka reflektionen och lärandet, samt bidra till omväxling då de
estetiska uttrycksformerna resulterar i många olika tillvägagångssätt för reflektion.
Vidare beskriver Wiklund hur estetiken har ett stort omfång av teorier, både filosofiska,
pedagogiska och kulturteorier. Wiklund anser att estetiken har erhållit ett demokratiskt
genomslag i och med att alla, genom estetiska uttrycksformer, kan förmedla sin
personlighet i samhället, exempelvis via språk, synsätt, kulturell eller religiös tillhörighet,
samt stilmässigt. Det estetiska kan ge uttryck för flera skilda åsikter och uppfattningar.

3.4 Mångkulturaliteten och flerspråkigheten.
Skolan befinner sig i en mångkulturell värld och behöver rusta eleverna med de redskap
som de kan behöva för framtiden. Lena Kåreland, litteraturvetare och professor emerita i
svenska med didaktisk inriktning vid Uppsala universitet, skriver i Barnboken i samhället
(2009, s. 125, 134–135), att det svenska samhället är ett mångkulturellt samhälle. En
skolklass består av barn med olika kulturella bakgrunder och olika kunskaper i språk,
vilket gör att skolan behöver arbeta med flerspråkighet och mångkulturalitet i
verksamheten. Vidare lyfter Kåreland att i ett kulturmöte sker det antingen en kollision,
konflikt eller ett möte mellan två människor som respekterar varandras kultur och tar
tillvara på olikheterna för att utvecklas. Kåreland menar även att det i mötet mellan två
kulturer, finns en viktig roll för skönlitteraturen, vilket är något som den interkulturella
forskningen lyfter.
Pauline Gibbons, biträdande professor vid University of Technology i Sydney, skriver i
Stärk språket stärk lärandet (2012, s. 92–94), att det sker en förändring i samhället som
gör att barnen av idag kommer att leva i en värld som är ännu mer mångkulturell. Barnen
behöver lära sig vara flexibla och kunna tänka kritiskt för att utvecklas med tiden, för att
det skall ske behöver lärare, utifrån forskning, utveckla undervisningen för flerspråkiga
elever. Flerspråkigheten i den svenska skolan ökar, men Gibbons lyfter att undervisningen
inte utvecklas i takt med forskningen inom området.
Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk
vid Stockholms universitet, skriver i Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning
och samhälle (2013, s. 547–548), att skolan måste utvecklas och lära sig hantera de
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språkliga och kulturella differenserna. Skolan behöver se till vad forskningen anser är den
bästa undervisningsformen för flerspråkiga elever. Hon lyfter tre centrala faktorer som
kan påverka flerspråkiga elever: ”Maktrelationer i samhället, skolan och på individplanet,
den pedagogiska inriktningen i skolor och klassrum samt utvecklingen av språk och
litteracitet för lärande” (Cummins & Early, 2011, i Axelsson, 2013, s. 548). Samhället,
skolan och valet av undervisning för de flerspråkiga eleverna är något Axelsson (2013, s.
547–550) lyfter och hon poängterar även att förbud mot att prata sitt modersmål i
klassrummet förstärker maktförhållandet mellan lärare och elev. Vidare menar hon att
forskningen inom flerspråkighet visar på fördelar med att lära sig på sitt första språk och
att skolan behöver utveckla en beredskap för det flerspråkiga klassrummet.

3.5 Genrebaserat skrivande
Det finns många olika sätt att skriva en text på och det genrebaserande skrivandet är en
pedagogisk metod för att arbeta med textskapande i skolan. Gibbons (2012, s. 94–111)
skriver i Stärk språket stärk lärandet att det skriftliga textskapandet kan delas in i olika
genrer där varje genre inom skrivandet har en speciell funktion, ett speciellt syfte, en
speciell struktur och ett speciellt mål.
Vidare menar Gibbons att det aldrig är för tidigt att börja arbeta med olika genrer i
textskapandet. Det är snarare till elevernas fördel om de så tidigt som möjligt kan känna
igen olika genrers uppbyggnad och struktur. Gibbons menar att enligt forskningen ökar
genrebaserat skrivande elevernas förmåga att skapa text, då de i huvudet kan göra sig en
bild av vad som skall ingå i en specifik genre. I och med detta ökar även registret för
elevernas skrivförmåga (Gibbons, 2006 i Swärd, 2017, s. 42).
Andraspråkselevernas skrivutveckling genom genrepedagogik har inom forskningen en
tydlig riktning. Ulrika Magnusson, universitetslektor i svenska som andraspråk vid
Stockholms universitet, skriver i Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och
samhälle (2013, s. 633–637, 655–657), om andraspråkselevernas skrivutveckling.
Författaren skriver, ”Skrivande på ett andraspråk är ett komplext fenomen, som i hög grad
påverkas av skribentens ålder, andraspråksnivå och läs- och skrivförmåga på
förstaspråket” (s. 633). Andraspråksforskningen utgår från likheter och skillnader i språk
och att lära sig ett första- och ett andraspråk. Viss forskning lyfter att ett barn kan lära sig
att prata, läsa och skriva två språk parallellt, genom att lära sig förstå de olika systemen
som språken representerar. Andra undersökningar menar att det kan finnas svårigheter för
barnen att hålla isär skillnaderna i skrivande av de olika språken. Enligt Magnusson kan
skrivande på förstaspråket anses ha ett försprång genom att talspråket ligger som en bas
och innehåller många kunskaper om uppbyggnaden av språket. Magnusson menar att
undervisningen i skolan behöver utformas utifrån ett globalt perspektiv där flerspråkiga
elever får möjlighet att skriva på både det första språket, men också utvecklas på det andra
språket. Vidare lyfter Magnusson vikten av skrivandet på ett första- och ett andraspråk,
samt behovet av genrebaserat skrivande i undervisningen. Hon menar att det behöver
finnas en förståelse för skillnader mellan att skriva texter på första- eller andraspråket,
men att eleverna behöver få möjligheter att skriva på båda språken genom genreskrivande
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för att utveckla ett gott skriftspråk. Eija Kuyumcu, universitetslektor vid Stockholms
universitet, skriver i Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
(2013, s. 605–606), att genrepedagogiken kan och bör användas i det flerspråkiga
klassrummet. Hon anser att det genrebaserade skrivandet kan utvecklas för att passa det
behov som finns hos eleverna som individer, vilket gör att genreskrivande kan vara bra
för flerspråkiga elever.

3.6 Dikt, poesi och lyrik
Lyrik, dikt och poesi skiljer sig till viss del ifrån varandra, men i denna studie kommer
begreppen att dela utrymme för att förenkla förståelsen av textskapande genom dikt, poesi
och lyrik. Tom Hedlund, litteraturforskare, författare och kritiker, skriver i Att förstå lyrik
(2000, s. 11–14), att poesi finns omkring oss och att poesi används i all form av text på
vers, exempelvis musik, födelseannonser, dikt i begravningsannonser eller en dikt på en
julklapp. Poesi är de yttre arrangemang, på vers, där längden och formen skiljer sig åt.
Vidare menar Hedlund att den lyriska texten inte består av en röd tråd och saknar
handling. ”I lyriken får det osynliga synlig gestalt: drömmar, tankar och känslor tar sig
uttryck i symboler som är sammansatta av detaljer ur den yttre verkligheten” (Hedlund,
2000, s. 23). Lars Elleström, professor i komparativ litteratur vid Linnéuniversitetet,
skriver i Lyrikanalys – en introduktion (1999, s. 80–82) att människan läser lyrik genom
att använda ögonen och öronen. Vidare menar Elleström att bildspråket i texten ger
läsaren en ytterligare bild utöver de skrivna orden och att metaforer kan anses vara en
form av bildspråk. En metafor är när ett begrepp byts ut för att ersättas med ett annat
begrepp, men metaforen fungerar enbart om den kopplas till ett sammanhang. I
diktsamlingen, Valen som simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, används en metafor
där giraffens långa hals får beskriva den långa resan. Vidare kan poesin träna oss att se
ett sammanhang, genom exempelvis likheter och skillnader, samt tränar förmågan att
tänka och att använda fantasin.
Ann Boglind, universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet och
Anna Nordenstam, docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs
universitet, skriver i Från fabler till manga 1 (2015, s. 247–252) om genreformen dikt,
poesi och lyrik, samt hur barnlyrik kan ses till skillnad från vuxenpoesi. ”Vad gör en dikt
till barndikt?” (s. 247). Författarna frågar sig om det går att urskilja en dikt skriven för
vuxna, från en dikt skriven för barn eller dikter skrivna av barn. Påverkas diktens
ämnesinnehåll, dess språkform eller tonen den skapar utifrån mottagaren för texten och
sätts det en stämpel på dikter klassade som barnpoesi? Vidare belyser författarna även
barnpoesins utveckling under de senaste tvåhundra åren. Från början var motiven för
texterna inriktade utifrån en handling om landsbygden och uppfostran, för att övergå till
att handla om staden och det mångkulturella samhället, genom skrivande utifrån inre
tankar och känslor.
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3.6.1 Dikt och skolan
Lars Wolf, docent i litteraturvetenskap, ger i Till dig en blå tussilago (2014, s. 28–29) tre
argument till varför ämnet dikt och lyrik bör vara en del av undervisningen i grundskolan.
Det första argumentet är av ett så kallat nyttobetonat slag där han betonar att lyrik gynnar
språkutvecklingen såväl som skrivförmågan. Wolf menar att genom lyriken får eleverna
träna på stavning och att skriva korrekt och när eleverna är medvetna om att deras text
skall läsas av fler än läraren känns det mer nödvändigt för dem att skriva prydligt och att
stava rätt. Wolf lyfter elevernas förbättrade berättarförmåga, koncentration, samt
förståelse för vikten av att lyssna. Det andra argumentet är av ett mer gränsöverskridande
slag, vilket handlar om att undersöka, reflektera och förstå de skrivna orden. Eleverna får
genom lyriken uttrycka sina tankar och känslor, utveckla sin fantasi, samt utöka sina
kunskaper. Det tredje och sista argumentet är av litterär karaktär och behandlar de
traditionella skrivformerna, lyrik, prosa och poesi, samt litteraturarvet. Lyriken ger
eleverna möjligheter att jämföra språk och stil, utforska struktur, innebörd och mening i
texterna, samt närma sig olika sorters formspråk och genre, genom att läsa och arbeta med
lyrik får eleverna även ta del av det litterära kulturarvet.
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4. Teori och metod
Kapitel fyra presenterar den teoretiska grund som studien vilar på och de valda metoderna
för studien, utifrån syfte och möjligheten att besvara studiens frågeställningar. Avsnitt ett
(4.1) behandlar den teoretiska ansatsen för studien, ett sociokulturellt perspektiv. Vidare
lyfter avsnitt två (4.2) studiens metodval och analysmetoder för text-, bild- och
samhällsanalys. I avsnitt tre (4.3) presenteras en redogörelse av studiens material och hur
urval av material, texter och illustrationer för analys har genomförts, samt genomförandet
av de utförda intervjuerna. Avsnittet avslutas med en redogörelse av de etiska aspekterna
för studien.

4.1 Sociokulturellt perspektiv
Den teoretiska ansatsen som studien vilar på är ett sociokulturellt perspektiv då projektets
arbetsmetoder visar en tydlig koppling till detta perspektiv. Detta speglas i projektets
arbete med textskapande utifrån social samverkan, utvecklande av förmågor genom
handledning och användandet av språkliga och fysiska verktyg för lärande genom de
estetiska uttrycken. Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, lyfter i Språkdidaktik (2009, s.
15–16; 230) det sociokulturella perspektivets betoning på att kunskaper uppstår i en social
samverkan individer emellan, där språket, samt omgivningen är av stor betydelse för
tänkandet och lärandet. Tornberg menar att genom en interaktion med omvärlden och
individer i den uppstår en dynamisk, social process som därefter kan övergå i en inre
förståelse.
Inom det sociokulturella perspektivet finner vi även Vygotskijs tankar om barnets
proximala utvecklingszon. Roger Säljö, seniorprofessor i pedagogik och pedagogisk
psykologi vid Göteborgs universitet, beskriver i Lärande skola bildning – grundbok för
lärare (2014, s. 305) hur Vygotskijs tanke med den närmaste proximala utvecklingszonen
grundar sig i människans utveckling och lärande. Vygotskij ansåg att människan ständigt
befinner sig i ett förlopp av nytt lärande och när människan väl lärt sig bemästra en
kunskap står hon i mycket nära begrepp att kunna erövra nästa färdighet eller förmåga.
Människan befinner sig då i den så kallade proximala utvecklingszonen där hon med hjälp
av en handledande person, lärare eller kamrat, kan lära sig att bemästra ytterligare
kunskaper.
Säljö (2014, s. 298–301) beskriver hur ovan nämnda kunskapsprocess ingår i vad
Vygotskij kallade mediering, det vill säga användandet av olika slags redskap för att förstå
omvärlden, samt att verka i den. Verktygen delade Vygotskij upp i två kategorier,
språkliga och materiella redskap. Ett språkligt redskap, vilket även kan benämnas som ett
mentalt redskap, är teckensystem eller symboler som exempelvis bokstäver, siffror eller
olika begrepp som människan använder för att tänka och förmedla sig. De språkliga
verktygen är enligt Vygotskij kulturellt anknutna, med detta menar han att redskapen dels
har en historia, men samtidigt är under ständig utveckling eller förändring i takt med hur
samhället och kulturen förändras. Vidare använder människan även fysiska redskap för
mediering, vilka kan utgöras av exempelvis en spade eller ett tangentbord, det vill säga
verktyg som används för att utöva en särskild handling eller ett yrke. För att hantera
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redskapen inom exempelvis ett yrke krävs dock ytterligare kunskaper vilka oftast nås
genom språkliga redskap. Därför menar många representanter från ett sociokulturellt
perspektiv att en uppdelning mellan de mentala och fysiska redskapen inte är givande.
Istället är de olika redskapen varandras villkor då de uppträder tillsammans, som exempel
kan hastighetsmätaren i en bil nämnas, vilket i sig är ett fysiskt redskap, men som utan de
språkliga redskapen i form av siffror och symboler skulle vara ofullkomlig. För att inte
skilja de olika redskapen åt kan de gemensamt benämnas som kulturella redskap där ett
fysiskt redskap tillsammans med det mentala utgör en helhet. Säljö belyser ett
sociokulturellt perspektivs tanke om att människans färdigheter och förmågor är en
kombination av både teoretiska och praktiska kunskaper. För att utföra en handling rätt
måste människan även tänka, på så vis sammanförs det fysiska med det mentala vilket är
starkt knutna till varandra för att frambringa ett gott resultat
Enligt Säljö (2014, s. 301–303) menade Vygotskij att det språkliga redskapet är det allra
viktigaste. När Vygotskij talade om språk, var det inte enbart ett nationellt språk som
svenska eller engelska som syftades. Vygotskij menade istället alla former av språk som
människan använder sig av för att kommunicera, exempelvis kroppsspråk, ögonkontakt
och gester, samt bilder och formler. Alla dessa delar samspelar i människors
kommunikation med varandra. Via det talade och skriftliga språket kan vi på ett enkelt
sätt kommunicera med andra i vår omvärld och skapa förståelse individer emellan. Säljö
beskriver Vygotskijs tankar om att språket är en ständigt pågående process och att
människor är multimodala varelser som hela tiden skapar nya metoder och tecken som
kan ersätta det muntliga eller skriftliga språket om det behövs. Teckenspråk har
exempelvis skapats för de döva, liksom punktskrift för de blinda vilket får samma
medierande effekt. Vidare lyfter författaren Vygotskijs idé om att språket har två
funktioner, dels för kommunikation mellan människor, men även för det kognitiva
tänkandet inom en individ. En människa tänker med hjälp av språkliga redskap oavsett
om han eller hon tänker på ett speciellt drag på ett schackbräde eller på ekvationer.
Språket lär vi människor oss från första början genom socialt samspel med andra och
därigenom tillägnar vi oss även olika sätt att betrakta vår omvärld. Med detta hävdade
Vygotskij, enligt Säljö, att kommunikation med andra människor formar vårt tänkande
och vad Vygotskij kallade "de högre funktionerna" för vårt tänkande som rör vår fantasi,
estetisk uttrycksförmåga, samt vår kapacitet att minnas saker.

4.2 Metodval och analysmetoder
Metodvalet utgår ifrån studiens syfte, samt utifrån de frågeställningar som skall besvaras.
De utvalda forskningsmetoderna för analysen används på ett kvalitativt vis. Metoderna
som används i analysprocessen av diktsamlingen och projektet är ikonografisk bildanalys,
lyrikanalys genom hermeneutisk tolkningsmetod, analys av samspelet mellan text och
bild genom ikonotext, samt en litteratursociologisk analys. Även det symboliska värdet
analyseras genom att se på projektet, diktsamlingen och symboliken som Valen, Havet,
Himmelen, Molnen och Barnen, samt Ön, Skatten och Resan representerar.
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4.2.1 Kvalitativ forskningsmetod
Studien av projektet ”Att komma till ön med skatten är inget äventyr” och analysen av
diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, utförs genom en
kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden ger studien möjligheterna
till en djupare insikt av det utvalda materialet. Valda delar av diktsamlingen och
projektets bakgrund har studerats ingående för att ge en fördjupad bild av dessa utifrån
studiens syfte. Per Lagerholm, filosofie doktor i nordiska språk och universitetslektor vid
Malmö högskola, skriver i Språkvetenskapliga uppsatser (2010, s. 30–32) att den
kvalitativa metoden är en form som studerar fenomenet djupare genom närstudier för att
få en fördjupad förståelse av materialet.
Den kvalitativa forskningsmetoden som studien vilar på möjliggör en analys utifrån egna
erfarenheter, kunskaper och social kompetens för att tolka dikternas och illustrationernas
innehåll och budskap, samt projektets arbetsmetoder. Alan Bryman, professor vid
University of Leicester, skriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2011, s. 340–341) att
den kvalitativa metoden till skillnad från den kvantitativa metoden är en tolkningsinriktad
metod. Den kvalitativa metoden utgår enligt honom utifrån den sociala verkligheten och
dess deltagare som kan styra tolkningen utifrån miljö och den egna erfarenheten.
4.2.2 Ikonografi
Den första analysmetoden för studien, ikonografi, används för att betrakta det tysta
budskapet som kan läsas av i bilder. Studien ämnar analysera och granska ett urval av
illustrationerna i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, för att
skapa en förståelse för bildernas uppbyggnad och innehåll. Yvonne Eriksson, filosofie
doktor i konstvetenskap och professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola,
skriver i Bildens tysta budskap (2017, s. 68–70) att ikonografi kan användas för att
analysera bildernas tysta budskap. Det tysta budskapet analyseras utifrån innehållet i
bilden och den underförstådda tolkningen av innehållet, med hjälp av formalanalys.
Formalanalys fokuserar på bildens komposition, färg och materialanvändning, vilket har
studerats grundligt i studiens utvalda illustrationer. Slutligen tolkas den egna analysen
genom att sätta in bilden i en kontext och på så vis tolka det tysta budskapet. Kontexten
för studien är barns erfarenheter av krig, flykt och de egna kunskapsmässiga
erfarenheterna av dessa.
I studien används analysmetoden ikonografi för att:
o Beskriva illustrationernas uppbyggnad genom färg, komposition
materialanvändning.
o Tolka det tysta budskapet i illustrationerna utifrån den valda kontexten.

och

4.2.3 Hermeneutisk lyrikanalys
Den andra valda analysmetoden för studien är lyrikanalys genom hermeneutisk
tolkningsmetod av texterna i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i
havet. I denna studie sker en kombination av beskrivande och tolkande analys med tyngd
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på tolkning utifrån egna tankar och erfarenheter rörande de teman som dikterna behandlar.
Syftet är att lyfta fram författarnas bakomliggande känslor och tankar rörande texterna,
samt att tolka en betydelse av respektive dikt. Elleström (1999, s. 96, 101) menar att det
finns en skillnad mellan att analysera en dikt och att tolka en dikt. En analys görs genom
att tydligt beskriva texten med relevanta begrepp för analysen på ett objektivt sätt. När en
tolkning görs är den inte objektiv utan mer subjektiv eller intersubjektiv, genom att ge
texten en betydelse istället för att beskriva texten. I lyrikanalys behövs en kombination av
de båda, den kreativa tolkningen och den beskrivande analysen för att inte resultatet skall
bli intetsägande eller enbart beröra vissa utvalda personer. Elleström lyfter även
kontextualisering som en del av tolkningen av dikter, vilket betyder att sätta in dikten i
ett sammanhang. Sammanhanget utgår från kontexten som kan vara historisk, politisk,
religiös, filosofisk eller utifrån författarskapets kontext. När texten sätts in i en kontext
tydliggörs vissa delar i texten. Studiens kontext i analysen är krig och flykt, samt barnens
upplevelser och erfarenheter kring detta.
Vidare menar Elleström (1999, s. 93) att det, i analysmomentet, är viktigt att behärska den
terminologi och de begrepp som är relevanta för analysen för att på bästa sätt förmedla
diktens innehåll och för att på bästa sätt förstå dikten. För ”termer leder till begrepp,
begrepp är kopplade till erfarenheter och det är av erfarenheter allas våra liv består”
(Elleström, 1999, s. 93). I analysen används den egna erfarenheten, diktsamlingens teman
och begreppen kriget, ledare, organisationer, människor, gud, väskan, paus, tiden,
vägen, fred, fredsduvan, kärlek, trygghet, rädslan, flykt, utsatthet och ensamheten.
Med hjälp av erfarenheterna och begreppen lyfts delar ur dikterna både genom tolkning
och analys. Hermeneutik är den vetenskapliga benämningen på hur en tolkning genomförs
enligt Elleström (1999, s. 114–122). Hermeneutisk analys av lyrik grundar sig på diktens
betydelse, tolkningen av dikten och de värderingar dikten står för, dock anses det inte
finns någon ultimat sanning utan en tolkning görs utifrån tolkarens erfarenheter och
förförståelse.
I studien genomförs en hermeneutisk lyrikanalys för att:
o Beskriva diktens betydelse
o Tolka författarens mening med dikten
4.2.4 Ikonotext
Den tredje analysmetoden i studien är ikonotext där samspelet mellan text och bild i
diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi hittade i havet, analyseras. Samspelet
analyseras genom en tolkning av hur text och bild påverkar varandra för att på så vis skapa
en helhet av innehållet. Enligt Kåreland (2015, s. 188–191) finns det en samverkan mellan
text och bild i barnlitteraturen, en intermedialitet mellan det visuella och verbaliserade i
litteraturen. Analysen utgår ifrån att se på bilderna och texterna gemensamt för att tolka
samspelet mellan text och bild, samt göra en tolkning av hur barnlitteratur och
bilderböckers innehåll förstärks genom detta samspel. Fast (2008, s. 88–90) tar upp texten
och bildens samband utifrån perspektivet det lilla barnet som börjar lära sig läsa och
dennes användning av bilderna i böcker som stöd för läsandet. Fast menar att barn möts
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av bilder i bilderböcker innan de lär sig att läsa texter och genom att lära sig läsa bilder
innan text underlättas läsandet. Denna förmåga som barn lär sig i tidig ålder kan tas med
in i analysen, att bilder ger texten djup och texten förtydligar bilden, det sker ett samspel
mellan dem båda. Studien tar även hänsyn till bildernas och texternas läsriktning i den
svenska respektive arabiska delen av diktsamlingen då detta samband är en viktig del av
projektets tanke med en tvåspråkig diktsamling. Kåreland (2015, s. 188–191) lyfter
bilders läsriktning och att bilder precis som läsning av text läses från vänster till höger för
svenskan eller höger till vänster för arabiskan. Vidare anser Fast (2008, s. 88–90) att
bilderna i sig även säger mycket om miljön, plats, tidsepok och vilket kulturellt perspektiv
som speglas, vilket kan förstärkas av de som står skrivet i texterna.
I studien genomförs en ikonografisk analys för att:
o Se om texten förtydligar bilden o Se om bilden förtydligar texten
o Se om text och bild gemensamt förstärker budskapet i innehållet
4.2.5 Litteratursociologi
Den fjärde analysmetod, litteratursociologi, används som ett verktyg för att analysera
projektet, samt diktsamlingen för att få en bild av det samhällsperspektiv som påverkat,
samt speglas i barnens texter. Den litteratursociologiska metoden i studien lyfter de delar
där samhällsfenomen som krig, flykt och fred präglar texterna och där barnens
känslomässiga uttryck kan urskiljas. Vidare bidrar metoden med att se på vilket sätt
diktsamlingen kan påverka samhället och dess utveckling. Kåreland, beskriver i
Skönlitteratur för barn och unga – historik, genrer, termer, analys (2015, s. 159–162) att
litteratursociologin utgår från att betrakta litteraturen ur ett samhällsperspektiv. Precis
som Kåreland lyfter även Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala
universitet, i Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle (2012, s. 78–79)
litteratursociologin på liknande vis. Båda författarna beskriver litteratursociologi ur två
synvinklar där den första synvinkeln är litteraturens spegling av samhället. Svedjedal
menar att speglingen ”Avbildar en igenkännlig verklighet, omtolkar eller omskapar en
yttre verklighet, hur den skapar bilden av ett samhälle” (2012, s. 78), det vill säga vilken
tolkning litteraturen ger av den tid, samhälle och kultur som människan befinner sig i eller
den samhällssyn som präglar tiden. Den andra synvinkeln enligt Kåreland och Svedjedal
är litteraturens inverkan på samhället och hur litteraturen kan påverka samhället som en
opinionsbildare.
Svedjedal (2012, s. 83–93) lyfter även fem grundantaganden inom litteratursociologin,
materialism, grupperspektiv, sociopoetik, brett litteraturbegrepp och värderingsdistans.
Denna studies analys utförs genom att fokusera på de materialistiska och sociopoetiska
antagandena. Materialismen ingår i litteratursociologianalysdelen genom att utgå ifrån
samhällsläget och de levnadsvillkor som författarna befinner sig i. Sociopoetik behandlar
”Föreställningar om litteraturens förhållande till samhället. (…) föreställningen att
litteraturen på olika sätt reflekterar samhället ” (Svedjedal, 2012, s. 87).
I studie används litteratursociologisk analysmetod för att:
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o Se samhällets speglig i dikterna
o Se diktsamlingens påverkan på samhället
4.2.6 Symbolikanalys
Den femte och sista analysmetoden är tolkningen av de symboliska värdena i
diktsamlingens, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, omslag och titel, samt
projektets titel, ”Att komma till ön med skatten är inget äventyr”. Jean Campbell Cooper,
författare inom filosofi, religion och symbolik, skriver i Symboler – en uppslagsbok
(1978, s. 5–6) att symboler kan anses vara den äldsta uttrycksformen. Hon anser att
symboler överbygger både tidsåldrar, religioner, kulturer, samt samhällen och kan anses
vara ett universellt språk. Vidare menar Cooper att symboliken behöver sättas i sitt
sammanhang för att förstås, exempelvis ett metafysiskt, kulturellt eller religiöst
sammanhang.
Cooper föddes och växte upp i Chefoo i Kina där hon uppfostrades av kinesiska
barnflickor som undervisade henne i de tre kinesiska religionerna Taoism, Konfucianism
och Buddhism. Cooper studerade filosofi vid St Andrews University där hon senare även
föreläste i filosofi, jämförande religion, samt symbolism. Cooper är författare till flera
litterära verk om kinesiska religioner, samt symbolism, bland annat den ovan nämnda
Symboler - en uppslagsbok vilken hyllats som en beständig och tillförlitlig källa (World
Wisdom, 2008).
I denna studie undersöks diktsamlingens omslag och titel, samt projektets titel ur ett
symboliskt perspektiv genom att välja ut ord som har ett symboliskt värde för titlarna,
texterna och illustrationerna. Orden som valdes ut ur materialet är valen, havet,
himmelen, molnen och barnen, samt ön, skatten, och resan. Till dessa ord görs en
intertextuell koppling till andra böcker, samt en tolkning utifrån Coopers symbolik
rörande orden. Högberg (1984, s. 12–17) menar att människan möts av symboler överallt
i vardagen. Dessa teckensymboler har ofta liknande symboliska värden överallt i världen,
med vissa skillnader utifrån geografiska och kulturella differenser. Den egna personliga
tolkningen av en symbol spelar en stor roll i hur den uppfattas av personen, då olika
människor kan se på samma symbol med olika ögon utifrån skilda erfarenheter. Tzvetan
Todorov, litteraturteoretiker och historiker, skriver i Symbolik och tolkning (1978, s. 71–
73) att intertextualitet i texter kan ses som en del i symbolismen, att texter som liknar eller
pekar ut en annan text gör att betraktaren kan se olika fenomen utifrån olika sammanhang,
vilket kan ge olika symboliska värden.
I studien används symbolikanalys genom att:
o Tolka illustrationen på diktsamlingens omslag och titeln på diktsamlingen
o Tolka titeln på projektet ur ett litteratursociologiskt perspektiv
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4.3 Material, urval, genomförande och etiska aspekter
Det material som analyseras i studien är Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet,
en diktsamling av barn för barn, men även för vuxna, samt projektet ”Att komma till ön
med skatten är inget äventyr” som ligger bakom diktsamlingen. Diktsamlingens
uppbyggnad och innehåll väckte ett intresse för att vidare analysera och studera
materialet. Projektets arbete med barns textskapande utifrån tankar, minnen och
erfarenheter var en bidragande faktor till valet av material, liksom diktsamlingens unika
uppbyggnad med två språk som möts på mitten, samt två olika läsriktningar.
Diktsamlingen möter verkligen dagens flerspråkiga samhälle och skolans metoder för
textskapande. Kopplingen mellan projektets arbetsmetoder och läroplanens riktlinjer om
estetiska inslag i undervisningen var även de en bidragande faktor i valet av material. De
kreativa, fantasifulla och lekfulla metoderna i projektets textarbete ligger till grund för
studiens syfte.
Inför urvalet av bilder och texter för analysen gjordes en genomläsning av hela
diktsamlingen, samt en överblick av alla illustrationerna. Därefter valdes de teman som
ansågs ha störst relevans för studiens syfte ut, vilka blev kriget, brev till ledare och
organisationer, brev till människor och gud, väskan, paus, tiden, vägen och brev till
fredsduvan. Från varje tema valdes därefter en dikt och en bild ut för analys.
Urvalskriterierna för studiens illustrationer och dikter var huruvida de hade en stark
koppling till studiens frågeställningar:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar illustrationerna och texterna i diktsamlingen?
Vidare i urvalsprocessen har även de egna känslorna rörande illustrationerna och texterna
spelat en väsentlig roll i urvalet. Urvalet blev åtta bilder utifrån diktsamlingens olika
teman med varierande innehåll. Dessutom gjordes valet att analysera diktsamlingens
omslag då detta ger en bra bild över alla illustrationers uppbyggnad rörande material och
färg, men även dess koppling till känslor och symboler. Slutligen gjordes ett urval av tio
dikter utifrån dikternas koppling till samhällets spegling och diktsamlingens påverkan på
samhället.
För att få material till bakgrunden om projektet utfördes en kvalitativ, ostrukturerad
intervju med förformulerade öppna frågor som ställdes på ett informellt sätt och utfördes
som ett samtal med den intervjuade personen. Intervjun genomfördes med projektledare
Linnea Manzanares på folkbiblioteket i Gävle den 9 februari 2018. Vidare utfördes en
transkribering av de inspelade samtalen som därefter samanställdes i en sammanfattande
text i studiens bakgrund. Även en kortare telefonintervju och en mejlkonversation har
genomförts med Linnea Manzanares för att få kompletterande bakgrundsinformation
under arbetets gång. (Intervjufrågor, se bilaga 3)
De etiska aspekterna för denna studie vilar på att integriteten för barnen och att deras
texter som analyserats behandlas med respekt. Bryman (2011, s. 131–132) anser att den
etiska aspekten på forskning är att de material och intervjuer som samlas in för studien
31

bara skall användas för det ändamålet. Vidare menar Bryman att informationskrav och
samtyckeskrav skall följas enligt de etiska principer som finns inom den svenska
forskningen. Linnea Manzanares, som intervjuades för denna studie, upplystes om sin
frivillighet att delta i intervjun, dessutom sändes även intervjufrågorna för påsyn i
förhand. Även ett första utkast från den färdiga transkriberingen sändes för påsyn och
godkännandes. Senare sändes också en förfrågan att använda dikter och illustrationer ur
diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, har sänts till
projektledaren för att utifrån en etisk aspekt få använda text och bild i studien. Linnea
Manzanares har godkänt användandet genom mailkonversation, se bilaga 4 (personlig
kommunikation, 11 april 2018).
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5. Analys
Kapitel fem presenterar studiens analys av diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna
vi lämnade i havet och projektet ”Att komma till ön med skatten är inget äventyr”, utifrån
studiens syfte och frågeställningar. Det första avsnittet (5.1) presenterar resultatet av den
ikonografiska bildanalysen av omslaget och det symboliska värdet. Därefter i avsnitt två
till nio (5.2–5.9) analyseras varje tema, bild och text, utifrån analysmetoderna ikonografi,
hermeneutisk lyriktolkning och ikonotext. Vidare presenteras i avsnitt tio (5.10) analysen
av diktsamlingen ur ett samhällsperspektiv genom en litteratursociologisk analysmetod.
Avsnitt elva (5.11) presenterar analysen av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet 2011, samt dess koppling till diktsamlingen, Valen simmade förbi
sagorna vi lämnade i havet.

5.1 Valen
För att besvara studiens frågeställningar utifrån syftet analyseras diktsamlingens omslag
utifrån frågeställningen:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
5.1.1 Ikonografi och symbolik
Den ikonografiska analysen av illustrationerna på diktsamlingens framsidor analyseras
utifrån den helhet som de båda sidorna utgör.

Bild 4: Valen, barnen och änglarna. (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s. omslag). Se bilaga 2

Färgen blå dominerar hela omslagets bakgrund och utifrån den stora blå valen mitt på
uppslaget kan bakgrunden tolkas som ett blått hav, men de mjuka vita molnen, samt en
svävande drake gör att bakgrunden även kan tolkas som en klarblå himmel. Stenarna på
omslagets nedre del kan tolkas som en lekfull, färgrik havsbotten där havsväxter, en
simmande fisk, samt luftbubblor förstärker detta intryck. De fem lekande barnen, som
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gungar, målar, cyklar, flyger med en drake, samt sover på ett moln, omringar valen och
representerar utifrån tolkningen, tillsammans med sina leksaker, den glädje och trygghet
som finns i illustrationen. Valen tolkas som en omhändertagande, skyddande gestalt för
barnen och dess öga drar uppmärksamheten till sig då det speglar både glädje, visdom
och sorg.
Illustrationen är uppbyggd som ett kollage med olika material och genom att använda
olika metoder. Illustratörens materialanvändning till bakgrunden bygger på silkespapper,
färg, snöre, fotografier av verkliga föremål, samt fysiska konstruktioner av
tidningspapper, sugrör och tyg. Illustrationens bakgrund tolkas vara uppbyggd med hjälp
av silkespapper, med tanke på den struktur som kan urskiljas. Tolkningen grundar sig på
den egna erfarenheten av att arbeta med materialet silkespapper. Vid skapandet av
havsbottnen tolkas att illustratören har använt sig av fotografier av fysiska stenar, samt
färgade glaskulor som storleksanpassats, fotografiet har därefter placerats i den nedre
delen av kollaget ovanpå silkespapperet. På havsbottnen i höger bildhalva ligger ett
mjukdjur i form av ett lejon och i vänster bildhalva ligger en kola inlindad i papper.
Tolkningen är att dessa är fotograferade, samt storleksanpassade och därefter placerade i
bilden. Valen förefaller vara målad med mörkblå färg på separat papper och därefter
urklippt och placerad i kollagets mitt. Barnen och molnen verkar vara skapade i blå
färgskala på vit grund. Figurerna är sedan urklippta och placerade på bakgrunden. Ett av
barnen bär en hatt som tolkas vara konstruerad av tidningspapper och därefter placerad
överst i kompositionen. Ett annat barn flyger med en drake vars snöre verkar vara ett
fysiskt snöre som placerats ovanpå valen och bakgrunden i kollaget. Draken i sin tur
tolkas vara tillverkad av sugrör och en tygbit som efter konstruktion har fotograferats och
sedan placerats i den övre kanten av kollaget. Ett av barnen gungar och även i den
kompositionen verkar fysiska snören få representera gungans rep.
Analysen av det symboliska värdet i bilderna och titeln, Valen simmade förbi sagorna vi
lämnade i havet, på omslaget görs genom en tolkning av symbolerna Valen, Havet,
Himmelen, Molnen och Barnen. I boken Symboler - en uppslagsbok (Cooper, 1978)
presenteras de kända symboliska värdena av olika gestalter och gestaltningar. Enligt
Cooper tolkas valen utifrån att ”I valens buk äger både död och födelse rum” (s.218).
Utifrån detta tolkas valen som en vårdande och skyddande gestalt som tar hand om de
barn som färdas över havet till ett nytt liv, men även som en beskyddare av de barn som
omkommit i havet. Havet tolkas enligt Cooper som ”Livet hav som man måste färdas
över” (s.135). Havet har en stor del i diktsamlingen både till bild och text, det är kopplat
till de resor som barnen behövt göra. Utifrån det tolkas havet som en prövning i livet, den
är stor men går att övervinna och minskar i intensitet då tiden läker alla sår. Coopers
tolkning är att himmelen ”Återges överallt med blå färg” och molnen är ”En symbol för
himmelen och det himmelska (…) en ängel står på ett moln” (s. 74, 126). Färgen blå är
dominerande i omslaget, vilket utifrån Coopers tolkning gör att omslaget förutom hav,
även kan representera himmel. Detta förstärks av de två barnen som gungar, samt sover
på ett moln uppe i det blå. Med tanke på Coopers tolkning kan dessa barn symbolisera de
barn som omkommit i havet och nu är änglar i himmelen. Barnen tolkas enligt Cooper
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som ”Framtidens möjligheter” (s. 15). Med utgångspunkt i detta tolkas barnen som en
symbol för världens framtid, därför kan det även ses som ett sorgset budskap att vissa av
dem aldrig kommer att få uppleva framtiden.

5.2 Kriget
För att besvara studiens frågeställningar utifrån syftet analyseras diktsamlingens tema
Kriget utifrån frågeställningarna:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar bilderna och texterna i diktsamlingen?
5.2.1 Ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys och ikonotext
Illustrationen tolkas genom en ikonografisk metod. Bilden domineras av en stor svart

Bild 5: Stor svart militärkänga (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s. 12). Se bilaga 2

militärkänga, samt ett militärgrönt byxben. Kängan trampar ner jordgubbar, blommor och
stjärnor, samt ett hus och en mobiltelefon. En kanin, två fjärilar och en fågel, tolkas fly
därifrån. Materialet som illustratören använt sig av verkar vara tecknade, urklippta bilder
som sammanfogats i ett kollage. Det tysta budskapet i bilden tolkas som krigets påverkan
på de drabbade samhällena där människor dör, samt där hus och natur blir förstörda. Den
stora kängan gentemot de övriga illustrationerna i kompositionen, som är mycket små,
kan symbolisera krigets makt över oskyldiga och hjälplösa. Dock finns en detalj som
bryter av något från denna tolkning, nämligen en nyckelpiga som istället för att fly från
kängan kryper på dess häl. Nyckelpigan kan symbolisera hur livet, trots kriget, anpassas
och fortsätter även under svåra förhållanden.
Följande dikt analyseras genom hermeneutisk tolkningsmetod.
Kriget äter äpplen. Vaser, blommor, papper.
Äter flickor och pojkar också.
Nu stampar kriget sin fot. Han är arg
(Zainab Hamdoun, 10 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 12).
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Dikten beskriver hur kriget förstör allt i sin väg, såväl människor som saker och
omgivningar blir utsatta. Analysens tolkning är att författaren menar att kriget inte bryr
sig om vad eller vilka det skadar och förstör. Kriget benämns i dikten som en han som är
arg, detta tolkas som att författarens uppfattning är att arga män har en central position i
kriget.
Ikonotext är det som beskriver samspelet mellan bild och text i skönlitteratur. Dikten som
analyseras ovan är placerad i illustrationen, vilket gör att textens budskap förtydligas med
hjälp av bilden. Tillsammans skapar de en helhet som förstärker känslan av krigets
grymhet, men på ett barnvänligt vis, genom att likna en barnbok. Vidare förstärker
ikonotexten att dikten utspelar sig i nutid, på grund av mobiltelefonen som militärkängan
trampar på i illustrationen. I både den svenska och den arabiska illustrationen är
militärkängan tecknad i läsriktning, vilket ger uppfattningen om att kriget är på väg
framåt.

5.3 Brev till ledare och organisationer
För att besvara studiens frågeställningar utifrån syftet analyseras diktsamlingens tema
Brev till ledare och organisationer utifrån frågeställningarna:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar bilderna och texterna i diktsamlingen?
5.3.1 Ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys och ikonotext
Denna illustration tolkas genom en ikonografisk metod.

Bild 6; Hjälp, var är ni? (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.32) Se bilaga 2

Bilden är tecknad i svart-vit skala med blå inslag. Kompositionen är uppbyggd av tre
bilder som sammanfogats i ett kollage. Bilden föreställer ett barn som håller för ögonen.
Barnet är instängd i vad som tolkas som en bur gjord av glas, vilken omringas av en stad.
Illustrationen är till skillnad från andra bilder i diktsamlingen väldigt enkel, med få
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detaljer. Bildens tysta budskap är dock inte enkelt utan kan tolkas innefatta ensamhet,
rädsla, samt känslan av att vara instängd.
Följande dikt analyseras genom hermeneutisk tolkningsmetod.
Jag sa till dem: kom så leker vi kurragömma.
De gömde sig…
jag öppnade ögonen
och gick och letade efter dem.
Men de var försvunna
(Dunya Martwati, 11år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 32).

Dikten beskriver någon form av ensamhet och utanförskap. Den tolkning som analysen
ger är att författaren känner sig ensam, övergiven och utsatt i världen, kanske uppfattar
även författaren sig själv som betydelselös i det stora värdsliga sammanhanget.
Samspelet mellan texten och illustrationen, ikonotext, samt temats titel, Brev till ledare
och organisationer, gör att de som benämns som dem i dikten tolkas som världens ledare
och hjälporganisationer. Författaren uttrycker därigenom sin känsla av att vara övergiven
av de som verkligen skulle kunna påverka kriget på ett betydelsefullt sätt. Vidare
beskriver text och bild gemensamt ett barn som känner sig instängt och maktlöst, kanske
i en belägrad stad med tanke på bildens siluett av en stad.

5.4 Brev till människor och Gud
För att besvara studiens frågeställningar utifrån syftet analyseras diktsamlingens tema
Brev till människor och Gud utifrån frågeställningarna:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar bilderna och texterna i diktsamlingen?
5.4.1 Ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys och ikonotext
Här utförs tolkningen genom en ikonografisk metod.

Bild 7; Min bror, var är du? (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.36) Se bilaga 2.
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Denna illustration är uppbyggd som ett kollage av tre tecknade urklippta bilder som
sammanställts till en bild föreställande en pojke i blå tröja som ligger på en orange kudde
med ett rött täcke över sig. Bredvid pojken ligger en annan pojke som tolkas vara osynlig,
på grund av att den pojkens siluett är ritad ovanpå kollaget med blå penna. De två pojkarna
håller varandra i handen, medan pojken i blå tröja sträcker ut den andra handen mot den
osynliga pojkens kind. I det övre högra hörnet finns det en svart lampa som lyser. Bilden
är färgrik men väldigt enkel för övrigt. Illustrationens tysta budskap kan läsas av i pojken
med den blå tröjans ansiktsdrag, tårfyllda ögon och den sorgsna blicken. Det finns en
känsla av saknad i bilden, men även något hoppfullt.
Följande dikt analyseras genom hermeneutisk tolkningsmetod.
En natt drömde jag att min bror var framför mig.
När jag vaknade var han där.
Men många människor som drömmer
att deras syskon är framför dem
lever inte när de vaknar.
Och det här händer varje dag
(Ali Kawasmi, 9år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 36).

Dikten beskriver en rädsla för att förlora sina nära och kära och analysens tolkning är att
författaren är väl medveten om att sådant sker i dess närhet. Ytterligare en tolkning är att
under svåra förhållanden kan drömmar användas för att bearbeta det som upplevts.
Utifrån textens samspel med bilden, ikonotexten, görs tolkningen att pojken som endast
är ritad med blå konturer föreställer en pojke som inte längre är i livet, troligen en bror
till pojken i blå tröja. Ytterligare en tolkning är att pojken i blå tröja ser sin bror i en dröm,
med tanke på att han är nerbäddad i sängen. Vidare ser pojken i blå tröja väldigt sorgsen
ut, medan den andra pojken däremot tolkas som lugn och trygg, han verkar även vilja
trösta sin bror och förmedla att han själv har det bra nu.

5.5 Väskan
För att besvara studiens frågeställningar utifrån syftet analyseras diktsamlingens tema
Väskan utifrån frågeställningarna:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar bilderna och texterna i diktsamlingen?
5.5.1 Ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys och ikonotext
Illustrationen tolkas genom en ikonografisk metod. Bilden är en rakt igenom målad bild
av en blå ryggsäck med vitt lock. På locket finns ett rött hjärta. Ryggsäcken ligger på vad
som tolkas som grönt gräs. Inuti ryggsäcken illustreras ett barn och en vuxen kvinna som
kramar om varandra. Runtom, samt inifrån ryggsäcken växer gröna kvistar med blad upp.
Bildens tysta budskap kan tolkas som kärlek och trygghet.
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Bild 8; I väskan packar jag det viktigaste. (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.48). Se bilaga 2

Följande dikt analyseras genom hermeneutisk tolkningsmetod.
Det finns många saker som jag vill ta med mig.
Men det enda jag kommer att ta
är mammas
osynliga famn.
För jag kan inte sova utan mamma
och hennes varma famn
(Joa Shariba, 10 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 48).

Dikten beskriver, enligt tolkningen, hur människor i flykt egentligen skulle vilja ta med
sig alla sina tillhörigheter, men blir tvungna att begränsa sin packning till det allra
viktigaste. Analysens tolkning utifrån detta är att författaren beskriver hur ett barn väljer
att ta med sig det som ligger barnet allra närmast hjärtat, nämligen mamma då materiella
ting egentligen är betydelselösa i en sådan situation.
Samspelet mellan text och bild, ikonotext, förstärks då textens innebörd förstärks av
illustrationens varma och kärleksfulla innehåll. Det människan behöver allra bäst i en
utsatt situation är någon som visar kärlek och ömhet, samt får en att känna sig trygg. De
gröna kvistarna som kommer upp ur ryggsäcken tolkas utifrån textens innehåll som att
kärleken övervinner allt, så länge människor har sina älskade nära sig fortsätter livet att
frodas och spira.

5.6 Paus
För att besvara studiens frågeställningar utifrån syftet analyseras diktsamlingens tema
Paus utifrån frågeställningarna:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar bilderna och texterna i diktsamlingen?
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5.6.1 Ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys och ikonotext
Denna illustration tolkas genom en ikonografisk metod.

Bild 9; Månen min vän. (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.114) Se bilaga 2

Bilden är ett kollage bestående av flera tecknade bilder som sammanställts till en.
Illustrationen är tecknad i blå färgskala med inslag av orange, gul, röd och grön. Bilden
föreställer ett barn som sover i månens famn. Månen ligger i sin tur på de mjuka molnen,
omringad av stjärnor. I sin hand håller barnet en grön kvist med blad på. Månen har
nattmössa på sig och barnet har pyjamas, de har rödrosiga kinder och ser ut att sova gott
samtidigt som en stjärna faller. Bildens tysta budskap tolkas som hur drömmen kan vara
en tillflykt från verkligheten, för att söka trygghet.
Följande dikt analyseras genom hermeneutisk tolkningsmetod.
Kriget flyttar från land till land.
Den här gången måste jag flytta till månen
för det är den lugnaste platsen.
Det finns inget krig på månens yta.
Det är en vacker plats som passar mig bra
(Kifda Khalil, 12 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 114).

Dikten beskriver författarens tanke om vart människan skall ta vägen för att undkomma
kriget som drar fram genom många länder. Analysens tolkning är att författaren föreställer
sig månen som en lugn och trygg plats där inga krig förekommer, en plats där man kan
leva fridfullt.
Texten beskriver månen som en lugn och trygg plats vilket förstärks av illustrationen där
månen och barnet sover fridfullt tillsammans. Genom samspelet mellan text och bild,
ikonotexten, görs tolkningen att författaren känner sig otrygg på jorden och istället vill
flytta till månen för där kan inget hemskt hända.
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5.7 Tiden
För att besvara studiens frågeställningar utifrån syftet analyseras diktsamlingens tema
Tiden utifrån frågeställningarna:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar bilderna och texterna i diktsamlingen?
5.7.1 Ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys och ikonotext
I denna analys används en ikonografisk metod. Illustration tar upp ett helt uppslag i

Bild 10; Den långa resan, som en giraffhals. (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, ss.71–72) Se bilaga 2

diktsamlingen. Bilden är skapad utifrån flera tecknade bilder som är sammanfogade i ett
kollage. I den nedre delen ligger en lång giraffhals, den är orange med bruna siffror på.
Giraffen blundar och ser fridfull ut. Längst ner på giraffens hals förflyttar sig en brun
snigel framåt. Snigeln ser lite förvånad ut, kanske för att tre barn sitter på snigelns skal.
Barnens ansiktsuttryck och kroppsspråk tolkas som rädsla, stress, samt frustration. I
uppslagets överkant finns blå moln. Illustrationens tysta budskap tolkas som en inblick i
hur livlig barns fantasi kan vara och hur barns tidsperspektiv kan gestaltas.
Följande dikt analyseras genom hermeneutisk tolkningsmetod.
Under vår resa kändes tiden lång,
längre än en giraffhals
(Zeinab Saleh, 8år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 70).

Dikten beskriver ett barns association mellan lång tid och en lång giraffhals. Analysens
tolkning är att författaren upplevde resan som oändligt lång och för att beskriva detta
associerade till något annat som barnet uppfattade som väldigt lång, nämligen giraffens
hals.
När bild och text samspelar, ikonotexten, framträder en tolkning av att barnen som sitter
på snigelns skal symboliserar författaren på dess långa resa. Eftersom en snigel är långsam
och en giraffhals är väldigt lång förstärks känslan av hur långsam tiden kan kännas för
den som inget hellre vill än att nå målet. I både den svenska och den arabiska illustrationen
är giraffens huvud, vilket kan tolkas som målet för snigeln, placerad i läsriktningens
bortre del. Snigeln skall således färdas från uppslagets första sida till den bortre delen av
den andra sidan, detta förstärker ytterligare känslan av oändligt lång tid.
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5.8 Vägen
För att besvara studien frågeställningar utifrån syftet analyseras diktsamlingens tema
Vägen utifrån frågeställningarna:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar bilderna och texterna i diktsamlingen?
5.8.1 Ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys och ikonotext
Den metod som används för bildanalysen är ikonografi.

Bild 11; Havet, både glädje och sorg. (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.58–59) Se bilaga 2

Denna illustration breder ut sig över den nedre delen av ett uppslag. Flera tecknade bilder
har klippts ur och sammanfogats i ett kollage. Bilden föreställer ett blått hav med fem
mörkblå delfiner som simmar och hoppar runt en röd-brun gummibåt. I båten finns tre
barn. Barnen har tappat sina åror i havet, de sjunker sakta ner mot det gröna sjögräset på
havets botten. Barnen har olika ansiktsuttryck, flickan med rosa tröja pekar mot delfinerna
och ser lite orolig ut. Pojken i randig tröja håller händerna strax nedanför munnen och ser
ut att skrika högt, han verkar väldigt rädd. Flickan i prickig klänning ser däremot gladare
ut, hon verkar peka mot land som kan skymtas på uppslagets högra sida. Bildens tysta
budskap tolkas som att en färd över havet kan innefatta många olika känslor.
Följande dikt analyseras genom hermeneutisk tolkningsmetod.
När vi skulle ta oss in i Turkiet
kunde vi inte göra det på vanligt sätt.
Vi tog oss dit över berg och genom skogar
och dimman hjälpte till så att vakterna inte såg oss.
Vi stannade en månad i Turkiet
och försökte ta oss till Grekland. Försöket lyckades.
Vi steg i en uppblåsbar gummibåt, vågorna
började höja sig, ett starkt ljud hördes
och vi tog oss till Grekland.
Vi tog oss hela vägen genom skogen
och kom till ungerska gränsen.
Vi vadade över en flod full av krokodiler.
Vi var uttröttade och jag önskade
att jag kunde flyga bort
från den där skrämmande skogen.
Sedan åkte vi bil till Österrike
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och sista biten till Sverige åkte vi tåg. Men den svåraste stunden
var i skogen vid den ungerska gränsen
(Haitham Hassan Ali, 13 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 58–59).

Dikten beskriver mycket detaljerat författarens svåra flykt från Syrien till Sverige. Utifrån
detta görs tolkningen att det finns många hinder som måste övervinnas när människor är
på flykt. Författaren har upplevt djupa skogar, stormande hav, samt människor som
försökt hindra flykten.
Samspelet mellan text och bild, ikonotext, kan urskiljas i illustrationen av barnen i
gummibåten, som knyter an till den båt som omnämns i texten. Vidare görs tolkningen
att de tillsammans symboliserar de många resor som människor tvingats göra över havet
i överfulla och osäkra båtar.

5.9 Brev till Fredsduvan
För att besvara studiens frågeställningar utifrån syftet analyseras diktsamlingens tema
Brev till fredsduvan utifrån frågeställningarna:
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar bilderna och texterna i diktsamlingen?
5.9.1 Ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys och ikonotext
Metoden som används i analysen är en ikonografi.

Bild 12; Barnen och fredsduvorna. (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, ss.122–122). Se bilaga 2

Diktsamlingens mittuppslag är där de svenska och arabiska språken möts och
illustrationen är gemensam för de båda språken. Liksom flera andra bilder i diktsamlingen
är även denna ett kollage av flera tecknade bilder som sammanställts till en. Bilden
föreställer tre barn i färgglada kläder som håller varandra i händerna och verkar dansa på
jordklotets topp. Jordklotet är mörkblått och dess längd-, samt breddgrader kan skymtas.
Barnen ser väldigt glada och lyckliga ut, ett av barnen håller i tre färgglada ballonger och
två av dem har en grön kvist i håret, det tredje barnet håller en grön kvist i handen. Bredvid
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barnen flyger tre vita duvor med en varsin grön kvist i näbben. Illustrationens tysta
budskap tolkas som fred på jorden.
Följande dikt analyseras genom hermeneutisk tolkningsmetod.
Vi behöver hjälp, duvan!
Kom till oss, vi behöver hjälp.
Duvan, vi behöver hjälp.
Vi måste få din hjälp.
Annars kommer vi att dö
(Hibba Qbaqibu, 9 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 122).

Dikten beskriver ett bedjande, men även en befallning till fredsduvan om hjälp för att få
fred. Enligt analysens tolkning finns även en desperation i dikten, samt en rädsla för att
dö.
På detta uppslag tolkas samspelet mellan text och bild, ikonotext, som att duvan har
hörsammat författarens böner, samt befallningar och faktiskt skapat fred på jorden.
Eftersom texten och illustrationen egentligen inte samspelar med varandra utan snarare
är varandras motsatser görs även tolkningen att illustratören haft en vilja att avsluta
diktsamlingen med en positiv och hoppfull bild.

5.10

Projektet ”Att komma till ön med skatten är inget äventyr”

För att besvara studiens frågeställning och utgå ifrån syftet analyseras med hjälp av en
litteratursociologisk analys följande frågeställningarna:
o Vilken inverkan har samhället haft på projektet och diktsamlingen, samt vilken
påverkan kan projektet och diktsamlingen ha på samhället?
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
5.10.1 Litteratursociologi, hermeneutisk lyrikanalys och symbolik
Samhällets spegling i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet,
ger en bild av ett krigshärjat land sett ur barnens perspektiv. Dikterna speglar hur barnens
trygga tillvaro byts ut mot kaos. Människor tvingas att hastigt lämna närstående släkt och
vänner, samt ägodelar för att ge sig av på en farlig flykt mot en osäker framtid.
Du har kört ut oss från Syrien för att du är dum.
På grund av dig har vi lämnat våra saker, vår släkt
och allt vi älskat i Syrien.
Om du hade älskat Syrien
skulle du inte ha förstört landet.
Vi älskar Syrien,
men på grund av dig kan vi inte leva där
(Miri Jabraiel, 10 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 30).
Du som läser det här
tro inte att vägen till Europa
bort från kriget är en lek.
Om du spelar ett spel och förlorar
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kan du börja om.
Men på vägen bort från kriget
om du förlorar
är livet slut
(Ali Kawasmi, 9år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 54).

I analysen av dikterna urskiljs barnens känslor av att kriget är dumt som tvingar människor
att överge allt för att söka skydd någonstans där de inte känner sig välkomna, läsarna blir
även upplysta om att resan till ett nytt land inte är lätt. I vissa av dikterna i diktsamlingen
lyfter även barnen fram sin ilska genom att ifrågasätta världens ledare och organisationer,
men även gud.
Gud, jag vet att du kan göra allt,
du kan stoppa krigen
eller tycker du att det är roligt
att se människor dö,
som i en skräckfilm?
(Tala Alrezj, 13 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 39).
Ni ledare!
När ni bombar Syrien, vart i världen tänkte ni
att vi skulle ta vägen?
Vi har lämnat våra hem och vårt land.
Är det inget som oroar er?
Vi är inte fiskar som kan leva i vatten.
Om vi vore fiskar och levde i vattnet
så kunde vi rädda oss undan er.
Ni är dumma som bombar vårt land
medan andra ledare försöker hindra oss
från att komma in i deras länder!
(Dala Muhammad al-Khalf, 12 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 28).

Författarnas insikt i krigets fasor visar sig tydligt i dikterna, men också barnens
ungdomliga rakhet och frågasättande attityd till varför ingen gör något för att kriget skall
ta slut. Tolkningen i analysen är att barnen tycker att samhället skall kliva in och hjälpa,
men att hjälpen inte kommer, vilket speglas genom känslan av hopplöshet, men trots det
finns det en framtidstro och en vilja att leva i vissa av texterna.
När jag kom till Sverige var jag som stum.
Jag talade inte.
Sedan fick jag vänner.
Och nu slutar jag inte prata
(Jamin al-Shaum, 13 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 81).
Det svenska språket är som en trädgård
med rosor och träd.
I trädgården finns ord vackra som blommor
ord höga som träd
ord hårda som människor
och enkla ord som flod, drömmar, vacker.
På morgonen öppnar jag dörren för de nya orden
(Kifda Khalil, 12 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 81).

45

Kära Syrien,
var inte rädd!
Allt kommer att blir bra.
Jag ska skicka färgglada glasögon till dig.
Och en klänning med glassar på.
Jag tycker om dig
(Tia Alchare, 7 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 89).

Jag har en väninna som jag tycker om
och hon tycker om mig.
Vi delar på allt, till och med bakelser
(Maj Mariwati, 9 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 99).

Värdet av en människa sitter inte i hudfärgen.
Om regnbågen bara skulle bestå av en färg
skulle bilden inte bli komplett
(Emma Gustafsson, 13 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 108).

I diktsamlingens texter finns det, trots allt negativt, även delar av glädje exempelvis som
att lära sig ett nytt språk, få dela bakelser med bästa vännen, men främst att få vara sig
själv utan att någon bryr sig om ens hudfärg, religion eller ursprung. Det syftet som man
inom projektet har med diktsamlingen är att lyfta barnens erfarenheter, samt göra deras
röster hörda. Diktsamlingens huvudsakliga målgrupp är barn, men analysen visar att även
vuxna kan komma till djupare insikt om krigets verklighet genom att läsa texterna som
till stora delar är skrivna utifrån barnens egna erfarenheter.
Jag är rädd för bombanfall för min mormor dog i ett,
och min moster
och hennes barn.
Och jag blev träffad av en bensinfatsbomb.
Jag var väldigt rädd och bestämde mig för att resa till Sverige.
Jag var rädd när vi reste genom Turkiet.
Jag var rädd när vi reste genom Grekland.
Men allra räddast var jag när al-balam var mitt på havet.
Jag var rädd för att drunkna och polisen sköt mot oss.
(al-balam är en uppblåsbar gummibåt som rymmer
fem personer, men vi var 40 när vi steg i)
(Abed al-Karim Filfili, 10 år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 19).

För vuxna i samhället, men också i skolan, kan det enligt analysen vara bra att se barnens
egna erfarenheter som en resurs. Barnen visar en äkta värld, genom fantasifulla texter,
med både det glada och det sorgsna, samt det hemska, därför speglar diktsamlingen
samhället av idag. Diktsamlingens påverkan på samhället visar sig i projektets syfte och
det genuina arbetet som skett med de deltagande barnen. En tolkning är att genom
spridning av texterna får människor möjlighet att ta del av barnens kloka ord, vilket i sin
tur kan skapa ett tryggare och mer accepterande samhälle.
Tidigare i studien beskrevs det symboliska värdet i diktsamlingens titel, samt omslagets
illustrationer. Utifrån den litteratursociologiska analysmetoden har även projektets titel
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”Att komma till ön med skatten är inget äventyr” ett symboliskt värde. Ön, skatten och
resan har enligt Cooper (1978) olika symboliska värden: ”Ön symboliserar ensamheten
och isoleringen, men också trygghet och frälsning från förvillelsens hav” (s. 236). Utifrån
detta tolkas ön i titeln som Sverige som kan vara räddningen från krig och fruktansvärda
upplevelser, men Sverige kan även vara detsamma som ensamhet och isolering i ett land
där språket och kulturen är främmande. Om skatten skriver Cooper att ”Man kan leta
efter en jordisk skatt” (s. 167). Analysens tolkning är att skatten i titeln inte är en skatt
bestående av guld och rikedomar, utan det är trygghet och stabilitet i livet som är den
verkliga skatten. Vidare menar Cooper att resan symboliserar ”Färden över livets hav
(…) valet mellan den högra och den vänstra vägen” (1978, s. 157). Här tolkas resan som
livets gång, det händer mycket saker i livet, både i med- och motgångar och ibland tvingas
du välja en svår väg för att komma vidare i livet.
Ytterligare en litteratursociologisk, samt symbolisk tolkning av projektets titel är att det
finns människor som anser att flyktingar kommer till Sverige enbart för egen ekonomisk
vinnings skull. Vi ställer oss frågande till dessa åsikter, med tanke på att diktsamlingen
belyser hur dessa människor tvingas lämna sina hem och anhöriga, samt genomgå hårda
prövningar för att ta sig ifrån sitt land, där de egentligen vill stanna, till ett land där mycket
är främmande. Diktsamlingen kan därför bidra till en ökad förståelse hos människor som
aldrig upplevt krig på nära håll och därmed slå hål på många fördomar.

5.11

Läroplanen och projektets metoder

För att besvara studiens frågeställningar och utgå ifrån syftet analyseras projektets
metoder för textskapande, samt diktsamlingen och projektets spegling av och påverkan
på samhället. Detta görs genom att se till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 och dess kopplingar till projektets metoder, utifrån ett sociokulturellt
perspektiv. Följande frågeställningar analyseras:
o Hur kan projektets textskapande och estetiska metoder kopplas till innehållet i Läroplan
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011?
o Vilken inverkan har samhället haft på projektet och diktsamlingen, samt vilken
påverkan kan diktsamlingen ha på samhället?
Skolans värdegrund baseras enligt läroplanen på demokratins grunder och syftar till att
eleverna utvecklar kunskaper, samt goda värderingar där respekten för mänskliga
rättigheter och förståelse för människors olikheter lyfts fram som viktiga aspekter. Skolan
skall värna allas människors lika värde, solidaritet med svaga och utsatta, samt motverka
främlingsfientlighet. Projektets grundtanke var att minska fördomar, öka förståelse för
människors skillnader och lyfta barnens röster, samt öka olika kulturers inflytande i
samhället. Analysen visar att projektets grundtanke, samt genomförandet följer
läroplanens värdegrund, därför kan projektets metoder vara användbara för skolans
värdegrundsarbete.
Projektet, "Att komma till ön med skatten är inget äventyr", har genom estetiska metoder
utformat sin verksamhet. Lek och fantasi, liksom estetiska uttryck, exempelvis film,
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inspirationsbilder, samt skapande genom att måla, rita och forma lera har varit
utgångspunkter för barnens textskapande. Läroplanen lyfter lek, fantasi och kreativitet
som huvudsakliga delar för det aktiva lärandet, samt utvecklandet av den individuella
identiteten i de yngre skolåren. Analysen visar en tydlig koppling mellan projektets
metoder genom lek, estetiska uttrycksformer och läroplanens syften med lärande genom
estetik. I den textskapande processen som genomförts i projektet har barnens egna tankar,
känslor och erfarenheter, via de estetiska uttrycken, slutligen utmynnat i dikter. Barnen
har genom stöttning från de vuxna och genom konstruktiv kritik från varandra utvecklat
sin förmåga att skapa och bearbeta texter inom genren lyrik. Detta kan kopplas till
läroplanens innehåll om hur enklare typer av textbearbetning genom exempelvis
kamratrespons är en viktig del i elevers textskapande. Vidare kopplingar som analysen
kan urskilja är hur projektet gett barnen möjlighet att utveckla kunskaper om en viss typ
av textgenre och dess språkliga uppbyggnad, i likhet med hur detta i läroplanen lyfts som
en väsentlig del i skolans undervisning. I den textskapande processen fick barnen skapa
både bilder och texter, vilket sedan låg till grund för illustratörens bilder i diktsamlingen.
Den analys som görs är att slutprodukten är ett tydligt exempel på hur text och bild
interagerar med varandra, vilket bör ha gett barnen en begynnande insikt om hur denna
interaktion kan byggas upp. Detta kan i sin tur kopplas till läroplanens riktlinjer om
textskapande där bild och text interagerar med varandra. Studien visar att varje tema som
skulle bearbetas i projektet startades upp med en gruppdiskussion om det specifika temat.
I analysen görs en koppling till hur läroplanen lyfter vikten av textarbete enskilt, men
även i grupp för att utveckla kunskaper om textskapande (Skolverket, 2011, s. 10, 13–14,
20–25, 252–254, personlig kommunikation 9 februari 2018).
Studiens teoretiska ansats, ett sociokulturellt perspektiv, har enligt analysen speglats i
projektets arbetssätt genom den sociala och kulturella process som projektet inneburit.
Genom denna process har barnen givits möjligheten till interaktion med både omvärlden,
samt andra personer vilket enligt ett sociokulturellt perspektiv är betydande för
människors kunskapsutveckling.
Vidare visar analysen att projektets språkcoacher genom sin stöttning fick barnen att
utveckla sina förmågor och kunskaper inom textskapande. Detta kan kopplas till teorins
tankar om den proximala utvecklingszonen, det vill säga hur en människa har möjlighet
att vidareutveckla sina kunskaper genom stöd från någon som nått längre i sin
kunskapsutveckling.
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6. Diskussion
Kapitel sex presenterar studiens diskussion och redovisar huruvida dess syfte och
frågeställningar besvarats. Studiens syfte är att ta reda på hur barnens känslor, tankar och
minnen kan komma till uttryck i text och bild, samt hur projektets arbetsmetoder kan
kopplas till innehållet rörande textskapande och estetiska lärprocesser i skolan enligt
Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Vidare syftar studien
även till att analysera hur samhällsstrukturen inverkat på projektet och diktsamlingen,
men även hur samhället kan influeras av diktsamlingen. Kapitlets första avsnitt (6.1)
presenterar studiens diskussion utifrån den tidigare forskningens begrepp. Avsnitt två
(6.2) behandlar analysens diskussion, avsnitt tre (6.3) lyfter studiens slutsats och avsnitt
fyra (6.4) dess slutord. Slutligen tar kapitlet upp den vidare forskning som anses vara
relevant i avsnitt fem (6.5).

6.1 Projektets metoder, diktsamlingen, tidigare forskning och läroplanen
I studiens bakgrund beskrivs projektets, "Att komma till ön med skatten är inget äventyr",
uppstart, tillvägagångssätt och genomförande, samt syftet med diktsamlingen Valen
simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. De metoder som projektets språkcoacher
använde i sitt arbete med de textskapande barnen ligger i linje med vad Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kallar estetiska lärprocesser. Detta
beror på att barnen i projektet, genom sitt arbete med olika estetiska uttryck, samtidigt
utvecklade nya kunskaper inom textskapande, samt språkliga strukturer.
6.1.1 Lek och fantasi
I projektet var lek, kreativitet och fantasi viktiga redskap för barnens textskapande vilket
stämmer överens med läroplanens mål och riktlinjer om hur lek och kreativitet är
grundläggande segment i det aktiva lärandet. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 10, 13–14, 20–25) lyfter även lekens
betydelse för kunskapsinhämtningen i de yngre skolåren, även förskoleklassens
verksamhet, samt fritidsverksamheten skall präglas av lek, fantasi och estetiska
uttrycksformer för att gynna elevernas förmåga till lärande. I studiens tidigare forskning
lyfter Fast (2008, s. 69–71) hur lek, fantasi och kreativitet är av betydelse för elevers
skrivinlärning, samt bearbetning av minnen, känslor och erfarenheter. Berg (1992, s. 59,
114, 131–132) menar vidare att leken har en betydande roll som färdighetsträning inför
vuxenlivet, samt utvecklandet av den sociala moralen. Pramling Samuelsson och Asplund
Carlsson (2014, s. 43–45) beskriver leken som en trygg zon där barnet kan få möjlighet
att i lugn och ro utveckla kunskaper och färdigheter. Lindström och Pennlert (2016, s. 43–
45) anser att leken är ett sätt att bearbeta verkligheten, samt befästa förmågor och därför
bör leken vara en viktig metod för lärande inom skolverksamheten. I projektet kan ett
flertal av dessa aspekter urskiljas och projektledare Linnea Manzanares lyfter hur hon
inom projektet upplevde att leken hade en positiv betydelse för barnens textskapande och
deras läkande process av traumatiska upplevelser (personlig kommunikation, 9 februari
2018).
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6.1.2 Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser
Studien visar att de deltagande barnen fick möjligheten att genom estetiska och lekfulla
former finna kreativiteten och inspirationen för textskapandet. Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 10, 13–14) betonar hur
estetiska inslag, samt textskapande och bildframställande skall ingå i skolans verksamhet
för att tillägna sig förmågan till eget skapande. Projektets upplägg följer enligt studien
skolverkets tankar om textskapande genom estetiska uttrycksformer. Wiklund (2009, s.
20–21) menar att estetiska lärprocesser som arbetsmetod i skolan främjar en
kunskapsutveckling där eleverna kan förena kunskaper, upplevelser och sinnesintryck,
samt undersökningar till en större helhet. Vidare anser Wiklund (2013, s. 12, 61–66) att
ett estetiskt förhållningsätt i skolan innebär att ge möjlighet till klassrumsdiskussion,
därigenom utvecklar eleverna förmågan att tala inför grupp, samt uttala sina tankar och
åsikter. Studien visar att de deltagande barnen i projektet fick diskutera temana och lyfta
sina åsikter i grupp innan arbetet med texterna startade, detta visualiserade barnens
erfarenheter både för dem själva och övriga i gruppen. Barnen fick även efter varje
skrivtillfälle tid och möjlighet till att läsa upp sin text inför gruppen för att ge, samt få
konstruktiv kritik och därigenom vidareutveckla texten. Wiklund (2013, s. 12, 61–66)
anser att detta är en viktig del i elevernas lärande då det ger en högre standard på det som
skapas, eftersom barnet då får möjlighet att utveckla nya förmågor i anslutning till sina
tidigare erfarenheter.
6.1.3 Textskapande och genrepedagogik
Projektets mål var, som tidigare nämnts, redan från början att barnens texter skulle
resultera i en bok (personlig kommunikation, 9 februari 2018). Björk och Liberg (1996,
s. 116–124) poängterar att meningsfulla skrivsituationer är betydande för elevers
skrivutveckling, då vetskapen om en verklig mottagare för texten gör att eleverna
anstränger sig mer för att skapa en bra text. Vidare menar Björk och Liberg att elevers
glädje till att skriva är viktig i skolan, samt insikten om att textskapande är ett sätt att
förmedla sina tankar till varandra. Den genomförda studien visar att projektet verkligen
har tillgodosett behovet av en konkret mottagare vilket kunde sporra barnen i deras
textskapande.
Efter att barnens kreativitet väckts i projektet, genom lek och estetiska uttrycksformer,
startade barnens textskapande genom skrivande av tankar, känslor och minnen. Fast
(2008, s. 85, 98–103) belyser att barnets förmåga att på olika sätt uttrycka sina känslor,
tankar och erfarenheter är viktigt för dess språkliga, samt känslomässiga utveckling.
Studien lyfter fram hur barnens texter, utifrån erfarenheter och känslor, i projektet
resulterade i dikter. Även Björk och Liberg (1996, s. 103–107, 116–124) menar att
elevernas egna tankar och erfarenheter är bra utgångspunkter i barns skrivarbete, ett
skrivarbete som enligt författarna kan påbörjas redan i första klass genom en tankebok
där eleverna ritar och skriver sina tankar. Gibbons menar att genrebaserat skrivande,
vilket dikt utgörs av, även det kan inledas redan i de tidiga skolåren, eftersom det ökar
elevers förmåga att känna igen olika typer av genrer och dess strukturer. Därmed ökar
även förmågan att skapa text eftersom eleverna har en klar bild av vad en viss genre skall
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innehålla (Gibbons, 2006 i Swärd, 2017, s.42). Studien visar att barnen, i sitt
diktskapande, fick träna sin associationsförmåga mellan ord och meningar för att skapa
poesi, de arbetade således med en särskild genrestruktur. Olika typer av texter,
exempelvis lyrik, dikt och poesi, samt dess specifika språkliga uppbyggnad är något som
skall ingå i skolans undervisning enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 252–254). Enligt Wolf (2014, s. 28–29) finns
flera fördelar med lyrikarbete i skolan, förutom det som läroplanen lyfter. Wolf menar att
lyrik bland annat gynnar elevers språkutveckling, samt skrivförmåga, men även förmågan
att reflektera och förstå texters innehåll och därigenom utökas elevernas kunskaper.
6.1.4 Mångkulturalitet och flerspråkighet
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s.
7) belyser hur den svenska skolan idag både är en social och kulturell mötesplats. Därmed
måste skolans verksamhet arbeta för att främja elevers förståelse för dels det egna, samt
det gemensamma kulturarvet och därigenom skapa möjligheten till förståelse för andras
villkor och värderingar. Även Kåreland (2009, s. 125, 134–135) menar att det svenska
samhället idag är ett mångkulturellt samhälle, vilket gör att skolan måste arbeta med
flerspråkighet och mångkulturalitet i sin verksamhet. Författaren anser att ett kulturellt
möte personer emellan antingen resulterar i respekt för varandras kulturer där olikheterna
blir en möjlighet att utvecklas på det personliga planet, eller också uppstår istället en
konflikt mellan parterna. Studien lyfter hur projektets grundtanke var att slå hål på de
fördomar som finns gentemot andra kulturer, genom att blanda deltagare från olika
kulturer, med olika erfarenheter och upplevelser. Därigenom skapades möjlighet till nya
kunskaper för barnen som i sin tur leder till öppenhet och respekt gentemot andra
människor. Enligt studien ligger projektets grundtanke i linje med läroplanen som i
skolans värdegrund uttrycker hur främlingsfientlighet och intolerans skall bemötas med
öppenhet, genom diskussion och aktiva åtgärder.
Det flerspråkiga klassrummet och arbete med genrebaserat skrivande är enligt Kuyumcu
(2013, s. 605–606) en väl fungerande kombination då det kan nivåanpassas efter
individens behov. Även Magnusson (2013, s. 663–637, 655–657) lyfter det genrebaserade
arbetet som ett viktigt inslag i det flerspråkiga klassrummet. Vidare menar författaren
även att flerspråkiga elever bör få möjligheten att uttrycka sig på sitt förstaspråk, parallellt
med utvecklandet av det andra språket. Studien visar att projektet med gott resultat
bedrevs på liknande vis genom tvåspråkighet, samt textskapande inom genren dikt.

6.2 Analysen
Resultatet av analysen genom symboliken och metoderna ikonografi, lyrikanalys genom
hermeneutisk tolkningsmetod, ikonotext, samt litteratursociologisk analys visar att
diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet skildrar författarnas, det
vill säga barnens, erfarenheter på ett mycket realistiskt, men samtidigt lekfullt och kreativt
vis.

51

Symboliken i diktsamlingens titel och omslagets illustration som analysen, utifrån
ikonografi, visar är att havet representerar de prövningar som flera av barnen har gått
igenom. Enligt analysen finns både en sorgsen ton, men även förhoppningar om framtiden
i det tysta budskapet. Valen symboliserar barnens beskyddare under den farliga resan över
havet, men även i livet efter detta. Omslaget symboliserar också himmelen där de
omkomna barnen nu är änglar och har det bra. I projektets titel, "Att komma till ön med
skatten är inget äventyr", finns utifrån den litteratursociologiska analysen ytterligare
symboliska värden. Resan symboliserar svåra val i livet och hinder som måste övervinnas
för att nå ön, som symboliserar Sverige. Skatten består inte av ekonomiska medel utan
symboliserar istället skydd och trygghet i Sverige.
Enligt analysen, utifrån en ikonografisk tolkningsmetod, har illustratören Doha Alkateeb
lyckats fånga författarnas känslofyllda texter genom sina kollage och därmed gett tyngd
till diktsamlingens viktiga budskap. Illustrationerna är färgrika och fantasifulla med
varierade storlekar på kompositionerna, vilket förstärker dikternas känslouttryck.
Bilderna speglar förtvivlan, ensamhet, saknad och sorg, men även lekfullhet, glädje,
kärlek, och förhoppningar. Samspelet mellan bild och text, ikonotexten, utgör enligt
analysen ytterligare en dimension som skapar en fulländad helhet av diktsamlingen.
I texterna lyfts dagens samhällsperspektiv fram genom barnens fantastiska förmåga att på
ett enkelt men starkt vis belysa vad som sker i världen, samt lyfta de orättvisor som råder.
Barnens egna känslor, tankar och minnen lyser igenom på ett kraftfullt och berörande vis.
Läsaren möts av krigets grymma verklighet vilken utgörs av rädsla och ensamhet,
förlorade anhöriga och flykten bort från kriget. Vidare ställs läsaren även inför valet
rörande vad som är viktigast att ta med sig när man hastigt måste lämna allt och tankar
om vad som kan vara en säker tillflyktsort när jorden är en otrygg plats. Trots allt det
mörka, finns även ljusare inslag av glädje, fantasi, samt förhoppningar om fred.
Utifrån den litteratursociologiska metoden visar analysen hur diktsamlingens texter på ett
ärligt och rakt sätt framhäver dagens samhälle och dess problematik. Maktlöshet,
främlingsfientlighet och känslan av att inte vara välkommen kan urskiljas i analysen, men
även glädjen i att ha funnit skydd i ett nytt land och viljan att leva. Texterna lyfter även
vikten av vänskap, samt tillhörighet oberoende av ursprung, religion och hudfärg.
Analysen vittnar om språkets viktiga roll för integrering i samhället genom barnens sätt
att beskriva svårigheterna, men även glädjen i att bemästra ett nytt språk.
Studiens analys av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011,
samt dess kopplingar till projektets grundtankar och metoder visar starka samband med
varandra. Projektets metoder för textskapande genom estetiska inslag med lek, bild och
form korrelerar med läroplanens riktlinjer för textskapande och estetiska lärprocesser i
skolans undervisning. Projektets grundtanke korrelerar i sin tur med skolans värdegrund
som skall prägla hela skolans verksamhet och bygga på demokratiska värden, samt
mänskliga rättigheter.
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6.3 Slutsatser och slutord
Studiens mål har varit att lyfta projektets metoder, se på kopplingarna till läroplanen, samt
analysera diktsamlingens bildliga och textbaserade innehåll för att besvara följande
frågeställningar:
o Hur kan projektets textskapande och estetiska metoder kopplas till innehållet i
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011?
o Vilka känslor, tankar och minnen kommer till uttryck i barnens texter och
illustrationerna i diktsamlingen?
o På vilket sätt samspelar illustrationerna och texterna i diktsamlingen?
o Vilken inverkan har samhället haft på projektet och diktsamlingen, samt vilken
påverkan kan diktsamlingen ha på samhället?
Frågeställningarna och studiens syfte har legat som grund för alla delar av arbetet. Studien
undersöker hur barns textskapande påverkas av lek och estetiska uttrycksformer, samt
besvarar huruvida barnens tankar, minnen och erfarenheter kommer till uttryck i texterna
och hur bilder och text samspelar med varandra. Vidare visar studien att projektets
metoder överensstämmer med läroplanens riktlinjer och värdegrund. Studien framhäver
även det samhällsperspektiv som kan urskiljas.
Resultatet av analysen har klargjort barns förmåga att uttrycka sig i text med hjälp av
estetiska uttrycksformer, vilket är något att ta fasta på inom skolans verksamhet då det
finns starka kopplingar mellan projektets metoder och läroplanens riktlinjer. Något som
framkom allt tydligare i arbetet med analysen var hur diktsamlingen och projektets
metoder inte bara kan vara användbara i skolans undervisning rörande textskapande, utan
hur de till stor del även kan användas i skolans värdegrundsarbete. Viktiga delar i skolans
värdegrund är bland annat att motverka alla former av diskriminering, kränkande
behandling och främlingsfientlighet, samt värna om alla människors lika värde. Studiens
resultat visar att projektets arbete utifrån normkritik har möjliggjort att barn oavsett
kulturellt ursprung har kunnat delta på lika villkor. Det tvåspråkiga arbetssättet har skapat
förutsättningar för barnen att få uttrycka sig på sitt modersmål och därmed möjliggjort att
fler barn kunnat delta i projektet. Tvåspråkigheten i diktsamlingen utgör i sig ett
inkluderande perspektiv då den kan användas i skolans svenskundervisning såväl som i
modersmålsundervisning i arabiska. Diktsamlingen lyfter frågor om de mänskliga
rättigheterna ur ett barns perspektiv vilket gör att den kan lämpa sig väl som utgångspunkt
för undervisning och som diskussionsunderlag i värdegrundsarbetet. Den lekfulla
utformningen och dess fantasifulla illustrationer gör att diktsamlingen väcker känslor och
engagemang hos både unga och gamla.
Slutligen har arbetet med studien bidragit till utvecklade kunskaper om barns förmåga att
skriva poetiska texter på ett kreativt, lekfullt och fantasifullt vis. Projektet har visat att det
finns många vägar till en givande text och att metoderna för detta skrivande bör få ta
större plats i skolans textskapande undervisning. Analysen av diktsamlingen har gett en
ökad insikt om vad krig och flykt faktiskt innebär, vilket ger viktiga kunskaper i vårt
framtida yrke, samt i mötet med elever från liknande omständigheter.
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Jag säger till dig:
föreställ dig att du var jag.
Och kriget kom till dig.
Vad skulle du göra?
Skulle ditt hjärta fyllas av sorg
som mitt hjärta?
(Amal Hindi, 12år, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet, 2017, s. 102).

6.4 Vidare forskning
Den genomförda studien av projektet och diktsamlingen har utifrån teori, metod och
analys givit en grund för fortsatt forskning. Genusperspektivet i diktsamlingen är något
som kan studeras då denna studie inte berör detta perspektiv. Ett annat område som vi
berört men inte djup dykt i är de metoder för textskapande som projektet använder sig av,
här finns det en inriktning för vidare forskning. Ytterligare en vinkel som kan göras är
vidare forskning på Gävles Ungas andra diktsamling Saker omkring oss är choklad,
vilken handlar om de deltagande barnens vardag och lokala kopplingar till Gävle.
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Bilaga 1: Material i illustrationerna

Bild 1–3; Materialval rep, tyg, band och tyll (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017. I Valen simmade
förbi sagorna vi lämnade i havet, ss.51, 52, 76–77).

Bilaga 2: Utvalda illustrationer ur diktsamlingen
Gävles Unga (2017). Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. Illustratör; Doha
Alkateeb

Bild 4; Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s. omslag).

Bild 5; Stor svart militärkänga (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.12).

Bild 5; Stor svart militärkänga (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.12).

Bild 6; Hjälp, var är ni? (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.32)

Bild 6; Hjälp, var är ni? (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.32)

Bild 7; Min bror, var är du? (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.36).

Bild 7; Min bror, var är du? (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.36).

Bild 8; I väskan packar jag det viktigaste (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.48).

Bild 8; I väskan packar jag det viktigaste (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.48).

Bild 9; Månen min vän (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.114).

Bild 9; Månen min vän (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.114).

Bild 10; Den långa resan, som en giraffhals (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, ss.71–72).

Bild 10; Den långa resan, som en giraffhals (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, ss.71–72).

Bild 11; Havet, både glädje och sorg (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.58–59).

Bild 11; Havet, både glädje och sorg (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, s.58–59).

Bild 12; Barnen och fredsduvorna (Illustratör; Doha, Alkateeb, 2017, ss.122–122).

Bilaga 3: Intervjufrågor

Fredagen den 9 februari 2018

Hur startade projektet, Att komma till ön med skatten är inget äventyr?
-

Vem är upphovs personen/erna till projektet?
Vad var grundtanken med projektet?
Hur knöts kontakter mellan Sverige och Syrien?
Pågick projektet samtidigt i de båda länderna?
Hade barnen utbyte av varandra mellan länderna under projektets gång?

Hur arbetade projektet med barnen och deras skrivande?
-

Skrev barnen sina texter utifrån givna teman, eller var det en fri skrivprocess
utifrån deras egna tankar?
Skrev alla barn inom alla teman?
Hur många workshopstillfällen gavs i varje land?
Har projektet arbetat med estetiska uttrycksformer? Hur?
Hur påverkades barnen känslomässigt av att skriva om minnen, känslor, tankar
och erfarenheter om krig, rädsla och flykt?
Hur hanterades det och bearbetades det i så fall?

Hur blev projektet boken, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet?
-

Var det tanken från början?
Utformningen av boken, var den klar från början, tvåspråkighet, läsriktning,
bildläsriktning?
Hur togs kapitlens teman fram?
Har illustratören utgått ifrån barnens bilder eller är det texterna som ligger till
grund för bilderna?
Har även barnen i Syrien fått ta del av boken? Är den i så fall tvåspråkig även
där?

Är det nya projektet, Saker omkring oss är choklad, en fortsättning på det första
projektet?
- Har det samma koncept som det första vad gäller arbetsgång och struktur?
- Är det samma barn som deltar?
- När kommer boken?

Bilaga 4: Kompletteringar bakgrundsintervju, samt godkännande för användande av
bild- och textmaterial i studien.

